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АНОТАЦІЯ 

Головачова А.О. Правове регулювання оплати праці державних службовців 

в Україні. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 12.00.05 «Трудове право; право соціального 

забезпечення» (081–Право). – Харківський національний педагогічний 

університет імені Г. С. Сковороди Міністерства освіти і науки України. – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і 

науки України. – Харків, 2018. 

Дисертація є комплексним дослідженням теоретичних та практичних 

проблем, пов’язаних з правовим регулюванням оплати праці державних 

службовців в Україні.  

Дисертаційне дослідження дало змогу вирішити наукову проблему, яка 

полягала у необхідності поглиблення та уточнення існуючого теоретичного 

вчення про оплату праці державних службовців відповідно до сучасних потреб з 

урахуванням останніх змін в економічному та суспільному житті української 

держави. 

У науковій роботі сформульовано визначення «оплата праці державних 

службовців», під яким запропоновано розуміти врегульовану відповідно до актів 

законодавства систему відносин щодо встановлення структури і розміру 

заробітної плати та порядку її виплати державним службовцям за виконання їх 

службової діяльності. Заробітну плату державних службовців визначено як 

обчислену у грошовому виразі винагороду, яку за трудовим договором державний 

службовець гарантовано систематично отримує за рахунок бюджетних асигнувань 

та інших не заборонених законом джерел за виконання своєї службової 

діяльності. Обґрунтовано необхідність законодавчо визначити зазначені вище 

поняття оплати праці та заробітної плати державних службовців у Законі України 

«Про державну службу». 

Окреслено юридичну природу та зміст права державного службовця на 

оплату праці. Аргументовано, що право державного службовця на оплату праці – 

це специфічний прояв конституційного права працівника на оплату праці, який 

характеризується певними рисами, зумовленими особливим характером 
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службово-трудової діяльності державних службовців, правовим статусом 

учасників правовідносин та виявляється у регулярній виплаті державним 

службовцям винагороди на сумлінне і неупереджене виконання ними своїх 

службово-трудових обов’язків. 

Акцентовано увагу на характеристиці основних функцій заробітної плати 

державних службовців та визначено, що основними функціями заробітної плати 

державних службовців є такі: 1) соціальна; 2) відтворювальна; 3) стимулююча; 

4) статусна. 

Соціаᴫьна функція заробіᴛної плаᴛи відображає міру живої праці при 

розподіᴫі фонду споживання між працівниками і вᴫасниками засобів 

виробницᴛва. Заробіᴛна плата висᴛупає індивідуаᴫьною часᴛкою працівника в 

його винагороді відповідно до його ᴛрудового внеску. У зв’язку з ᴛим, що 

державний сᴫужбовець прямої учасᴛі у створенні фонду споживання не бере 

(оплаᴛа праці державних службовців проводиᴛься з державного або місцевих 

бюджеᴛів), то соціаᴫьна функція заробітної пᴫати державних сᴫужбовців полягає  

у забезпеченні соціаᴫьної справедᴫивості при розподіᴫі, передусім, доходу між 

найманими працівниками економічного секᴛору держави та найманими 

працівниками державної сᴫужби відповідно до резуᴫьтатів їхнього ᴛрудового 

внеску.  

Відтворювальна функція заробітної плати державних службовців полягає  у 

процесі відтворення умов для реалізації та підтримки фізичного, професійно-

кваліфікаційного та духовного потенціалу державного службовця. 

Стимулююча функція заробітної плати державних службовців полягає у 

здійсненні впливу заробітної плати на кількісні та якісні результати праці. 

Запропоновано та обґрунтовано виділення нової специфічної функції 

заробітної плати державних службовців – статусної, яка передбачає відповідність 

статусу, що визначається розміром заробітної плати та трудовим статусом 

державного службовця. Ця функція вказує на взаємозалежність статусу, посади та 

заробітної плати, тобто чим вищий статус, тим вища заробітна плата. Статус є 

змінною категорією та повністю залежить від його носія. Тож, зміна статусу на 

більш високий виступає додатковим стимулюючим елементом мотиваційного 

механізму ефективної праці державних службовців. 
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Для проявлення статусної функції заробітної плати державних службовців 

на практиці запропоновано виділити додержання статусу державного службовця, 

тобто належну поведінку на роботі та у побуті як один з критеріїв визначення 

розміру місячної або квартальної премії державного службовця, тобто віднести це 

до премії за результатами щорічного оцінювання службової діяльності. У зв’язку 

з цим частину другу розділу другого «Порядок визначення розміру премії 

державним службовцям державного органу» Наказу Міністерства соціальної 

політики № 646 «Про затвердження Типового положення про преміювання 

державних службовців органів державної влади, інших державних органів, їхніх 

апаратів (секретаріатів)» від 13 червня 2016 року доповнити пунктом «5) належна 

поведінка при виконанні службових обов’язків та у побуті». Це, безумовно, буде 

спонукати державного службовця до старанної поведінки як на роботі, так і у 

побуті. 

Розкрито специфіку правового регулювання оплати праці державних 

службовців шляхом аналізу нормативних положень чинного та проектного 

законодавства України, які регламентують питання, пов’язані з регулюванням 

оплати праці. 

Досліджено структуру заробітної плати державних службовців та визначено 

основні її елементи: 

1) посадовий оклад – є основною частиною заробітної плати державного 

службовця. Розмір посадового окладу є визначеним та незмінним порівняно з 

іншими елементами заробітної плати державного службовця; 

2) надбавки (за вислугу років; за ранг державного службовця) – 

систематичні постійні грошові виплати, які нараховуються державному 

службовцю співрозмірно посадового окладу, але при цьому не залежать від 

виконаної ним роботи та мають ретроспективний характер; 

3) доплати (виплати за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням 

обов’язків тимчасово відсутнього державного службовця у розмірі 50 відсотків 

посадового окладу тимчасово відсутнього державного службовця; виплати за 

додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків за вакантною посадою 

державної служби за рахунок економії фонду посадового окладу за відповідною 



5 

посадою) – грошові виплати, які мають тимчасовий характер і пов’язані з 

додатковим навантаженням державного службовця та особливими умовами праці; 

4) премії (у разі встановлення) – це систематичні або разові грошові 

виплати, які можуть бути встановлені державному службовцю за сумлінне, повне 

й успішне виконання ним покладених на нього службових обов’язків. 

З огляду на позитивний досвід Німеччини та Франції обґрунтовано 

необхідність включити у сᴛрукᴛуру заробіᴛної пᴫаᴛи державного службовця 

доплати на дітей, під якими запропоновано розуміти систематичні постійні 

грошові виплати, які нараховуються державному службовцю за умови наявності в 

нього однієї або більше дітей. 

У зв’язку з цим частину другу статті 50 Закону України «Про державну 

службу» доповнити пунктом «8) доплати на дітей», а статтю 52 доповнити 

частиною «8. Доплати на дітей виплачуються з моменту народження до 

досягнення ними повноліття у розмірі 5 % посадового окладу. У випадках, коли у 

сім’ї більше однієї дитини, доплати проводяться додатково у розмірі 1 % 

посадового окладу на кожну дитину». 

Розглянуто матеріальну складову мотиваційного механізму ефективної 

праці державних службовців та встановлено, що основним завданням 

стимулювання праці в умовах реформування державної служби є стимулювання 

результативності праці та покращення показників кількості, якості, інтенсивності, 

продуктивності праці. 

Одним із найважᴫивіших напрямів вдосконаᴫення сисᴛеми державного 

управᴫіння є вдосконаᴫення сисᴛеми маᴛеріаᴫьної складової моᴛиваційного 

механізму державних сᴫужбовців і сᴛимуᴫювання їх анᴛикорупційної поведінки. 

Зроблено висновок, що заробітну плату у системі мотиваційного механізму 

ефективної праці державного службовця доцільно розглядати як винагороду, яку 

державний службовець отримує за виконання своєї службової діяльності, і яка є 

одночасно засобом спонукання державного службовця до підвищення 

результативності праці і засобом задоволення його потреб. 

Проведено аналіз основних актів Міжнародної організації праці та інших 

міжнародно-правових актів у сфері правового регулювання оплати праці. 
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Резюмовано, що у Європейському Співтоваристві відсутні єдині стандарти 

у сфері правового регулювання праці державних службовців, оскільки ця сфера є 

публічним життям кожної держави, складовою національного суверенітету та 

ґрунтується на національних особливостях держав-членів ЄС. 

Встановлено, що єдиний акт, присвячений правовому регулюванню 

державної служби – Конвенція МОП № 151 «Про захист права на організацію та 

процедури визначення умов зайнятості на державній службі» від 7 червня 1978 

року – досі не ратифікований Україною та з огляду на євроінтеграцію України 

зроблено висновок, що ратифікація цієї Конвенції МОП необхідна для 

закріплення соціального захисту державних службовців, а також забезпечення 

гідних умов їх службової діяльності. 

Проаналізовано зарубіжний досвід у досліджуваній сфері. Зазначено, що 

питання правового регулювання оплати праці державних службовців по-різному 

регламентується в зарубіжних країнах. У економічно розвинутих країнах розміри 

посадових окладів, а ᴛакож усіх передбачених надбавок до заробіᴛної пᴫаᴛи 

державних сᴫужбовців в основному всᴛановᴫююᴛься законодавчо і є досиᴛь 

прозорими дᴫя суспіᴫьсᴛва. Рівень опᴫаᴛи заᴫежиᴛь від посади, сᴛажу і рангу 

сᴫужбовця. При цьому сисᴛема опᴫаᴛи праці в державному секᴛорі часᴛо 

відрізняєᴛься від сисᴛеми опᴫаᴛи праці в комерційному секторі. Звернення до 

іноземного досвіду надасть можливість ефективно здійснювати стимулювання 

трудової діяльності працівників шляхом додаткових виплат. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що у 

дисертаційній роботі здійснено системне, з урахуванням сучасних методів 

пізнання та новітніх досягнень науки трудового права, комплексне наукове 

дослідження правового регулювання оплати праці державних службовців в 

умовах реформування державної служби. 

Практичне значення одержаних результатів визначається тим, що викладені 

у дисертації висновки і пропозиції можуть бути використані:  

а) у науково-дослідній сфері – для подальших загальних та спеціальних 

наукових досліджень теоретичних і практичних проблем правового регулювання 

оплати праці державних службовців;  



7 

б) у правотворчості – в процесі підготовки проектів нових і вдосконалення 

чинних законодавчих актів у сфері оплати праці державних службовців (при 

доопрацюванні проекту Трудового кодексу України, внесенні змін і доповнень до 

чинного Кодексу законів про працю України, Закону України «Про державну 

службу», підзаконних нормативно-правових актів); 

в) у правозастосовній діяльності – при використанні наданих конкретних 

пропозицій з питань оплати праці державних службовців у практичній роботі 

органів державної виконавчої влади й органів місцевого самоврядування, судів; 

г) у правовиховній сфері – як науково-теоретичний матеріал у діяльності з 

підвищення рівня правової культури правознавців, державних службовців й 

населення в цілому; 

д) у навчальному процесі – положення, пропозиції та висновки, зроблені в 

дисертації, можуть бути застосовані у вищих юридичних закладах освіти під час 

вивчення такої навчальної дисципліни як «Трудове право України», у процесі 

опрацювання та вдосконалення робочих програм і планів, при підготовці 

підручників, навчальних посібників, лекцій, семінарських занять, у науково-

дослідній роботі студентів, слухачів та курсантів. 

Ключові слова: правове регулювання, державна служба, оплата праці, 

заробітна плата, державні службовці. 
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12.00.05 «The labor Law; the right of social security» (081 – Law). – H.S. Skovoroda 

Kharkiv National Pedagogical University of the Ministry of Education and Science of 

Ukraine. – Taras Shevchenko National University of Kyiv of the Ministry of Education 

and Science of Ukraine. – Kharkiv, 2018. 

 The dissertation is a comprehensive study of theoretical and practical problems 

related to the legal regulation of civil servants’ remuneration in Ukraine. 

The dissertation research allowed to solve a scientific problem, which consisted 

in the need to deepen and clarify the existing theoretical doctrine of civil servants’ 

remuneration according to the current needs with due account for recent changes in the 

economic and social life of the Ukrainian state. 

The definition "civil servants’ remuneration", having been formulated in this 

paper, implies the system of relations regulated in accordance with the legislative acts 

regarding the establishment of the structure and amount of salary and the procedure for 

paying it to civil servants for the performance of their official duties. The salary of civil 

servants is defined as the monetary compensation calculated according to the 

employment contract, which is guaranteedly received by a civil servant on a systematic 

basis at the expense of budget allocations and other sources not prohibited by the law 

for the performance of his official duties. The necessity to legally define the 

aforementioned notions of remuneration and salary of civil servants in the Law of 

Ukraine "On Civil Service" has been substantiated. 

The legal nature and the content of the rights of a civil servant for remuneration 

have been defined. It has been argued that the right of a civil servant to remuneration is 

a specific manifestation of the constitutional right of an employee to remuneration for 

work, which is characterized by certain peculiarities due to the special nature of civil 

servants’ activity performed at the civil service, the legal status of the participants in the 

legal relationship, and is manifested in the regular payment of remuneration to civil 

servants for conscientious and impartial performance of their official duties. 
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The emphasis has been placed on the characteristics of the main functions of civil 

servants’ salaries and the main functions of civil servants’ salaries have been 

determined, which are as follows: 1) social; 2) reproductive; 3) stimulating; 4) status. 

The social function of salary reflects the measure of active work when 

distributing the consumption fund between workers and owners of production means. 

The salary is an individual share of the servant in his remuneration in accordance with 

his work contribution. In connection with the fact that a civil servant does not 

participate in consumption fund establishment (salaries of civil servants are allocated 

from the state or local budgets), the social function of civil servants’ salaries involves 

ensuring social justice when distributing, first of all, income between hired servants of 

the state economic sector and servants of the state service in accordance with the results 

of their work contribution. 

The reproductive function of civil servants’ salary consists in the process of 

reproducing the conditions for the implementation and support of the civil servant's 

physical, professional, qualifications and spiritual potential. 

The stimulating function of civil servants’ salary lies in the impact of the salary 

on work quantitative and qualitative results. 

The allocation of a new specific function of civil servants’ salary has been 

proposed and substantiated – that is the status function, stipulating the compliance with 

the status, determined by salary amount and work status of a civil servant in relation to 

others. This function reflects the interdependence of status, position and salary, that is, 

the higher the status, the higher the salary. The status is a variable category and depends 

entirely on its media. Therefore, status enhancement serves as an additional stimulating 

element of the motivational mechanism of civil servants’ effective work. 

For practical manifestation of status function of civil servants’ salary in practice,, 

is proposed to highlight the compliance with the status of a civil servant, that is, proper 

conduct at work and at home as one of the criteria for determining the size of a monthly 

or quarterly bonus of a civil servant, that is, to attribute it to a bonus based on the results 

of an annual evaluation of the service activity. In connection with this, part two of the 

second section of the "Procedure for determining the amount of the award to civil 

servants of a state body" of the Order of the Ministry of Social Policy No. 646 "On 

Approval of the Model Provision on the Awarding of Civil Servants of Public 
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Authorities, Other State Authorities, Their Apparatus (Secretariats)" from On June 13, 

2016, is proposed to supplement with clause "5) proper conduct in the performance of 

official duties and in everyday life". This will definitely induce a civil servant to work 

diligently both at work and in the home. 

The specifics of the legal regulation of civil servants’ salaries has been articulated 

by analyzing the normative provisions of the current and draft legislation of Ukraine, 

governing the issues related to the regulation of work remuneration. 

The structure of civil servants’ salary has been studied and its main elements have 

been determined: 

1) official salary shall mean the main part of the salary of a civil servant. The 

amount of the salary is determined and unchanged compared with other elements; 

2) bonuses (for seniority, rank of a civil servant) shall mean systematic permanent 

cash payments paid to a civil servant in proportion to the official salary, not being, at 

that, dependent on the work performed by him; 

3) additional payments (payments for additional workload in connection with the 

fulfillment of the obligations of a state social servant being temporary absent in the 

amount of 50 percent of the official salary of such a social servant; payments for 

additional workload in connection with the performance of duties of the vacant post of 

the civil service at the expense of saving official salary fund for the corresponding 

post;) shall mean monetary payments of temporary nature related to the additional 

workload of a civil servant; 

4) bonuses (if any) shall mean systematic or one-time monetary payments that 

can be set for a civil servant for his diligent, complete and successful performance of the 

assigned duties. 

Taking into account the positive experience of Germany and France, the necessity 

to include additional payment for children in the salary of a civil servant has been 

proposed, which shall imply systematic constant monetary payments to a civil servant, 

provided that he has one or more children. 

In this regard, it is proposed to supplement the second part of Article 50 of the 

Law of Ukraine "On Civil Service" with clause "8) Supplemental payment for children", 

and to supplement Article 52 with clause "8. Supplemental payment for children shall 

be paid from the moment of their birth until their reaching the age of majority in the 
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amount of 5% of the official salary. In case a family has more than one child, 

supplemental payment of 1% of the official salary for each child shall be additionally 

paid." 

The material component of the motivational mechanism of effective work of civil 

servants has been considered; it has been established that the main task of labor 

stimulating in the context civil service reforming is the stimulation of labor productivity 

and improvement of labor quantity, quality, intensity and productivity indicators. 

One of the most important areas of improving state governance system is the 

improvement of material component system of civil servant motivational mechanism 

and stimulation of their anti-corruption behavior. 

It has been concluded that the salary in the system of motivational mechanism of 

civil servant’s effective work shall be considered as a remuneration, received by a civil 

servant for the performance of his official duties being at that a means of encouraging 

the civil servant to increase the productivity of his work and the way to meet his needs. 

The main acts of the International Labor Organization and other international 

legal acts in the field of legal regulation of work remuneration have been analyzed. 

It has been summarized that there are no common standards in the field of legal 

regulation of civil servants' work in the European Community, since this sphere is the 

public life of each state, an integral part of national sovereignty being based on the 

national peculiarities of the EU member states. 

It has been established that the only act devoted to the legal regulation of civil 

service is the ILO Convention No. 151 "On the Protection of the Right to Organize and 

the Procedure for Determining the Conditions of Employment in the Civil Service" 

dated June 07, 1978, not having been ratified by Ukraine yet and in view of Ukraine's 

Euro-integration, a conclusion has been made that the ratification of the said 

Convention is necessary for securing social protection of civil servants, as well as 

ensuring decent working conditions for them. 

The foreign experience in the field studied has been analyzed. It has been noted 

that the issues of legal regulation of civil servants’ remuneration are regulated in foreign 

countries differently. In economically developed countries, the amount of official 

salaries, as well as all the provided supplemental payments to the civil servants’ salary, 

are basically established on the legislative level and are transparent to the community. 
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The level of remuneration is based on the position, length of service, and the rank of the 

servant. At that, the system of work remuneration in the public sector is sometimes 

distinguished from the system of work in the commercial sector. Studying foreign 

experience will provide an opportunity to effectively stimulate the work of servants 

through supplemental payments. 

The scientific novelty of the obtained results lies in the fact that the dissertation 

provides systematic, taking into account modern methods of cognition and the latest 

achievements of the science of labor law, comprehensive scientific research of the legal 

regulation of civil servants’ remuneration in terms of civil service reformation. 

The practical significance of the results obtained is determined by the fact that the 

conclusions and proposals set out in the dissertation can be used: 

a) in scientific-research field - for further general and special scientific research 

of theoretical and practical problems of legal regulation of civil servants’ remuneration; 

b) in law-making - in the process of drafting new and improving existing legal 

acts in the field of civil servants’ remuneration (when revising the draft of the Labor 

Code of Ukraine, introducing amendments and additions to the current Code of Labor 

Laws of Ukraine, the Law of Ukraine "On Civil Service", subordinate normative legal 

acts); 

c) in law enforcement activity – when using specific proposals on remuneration 

of civil servants’ work in the practical work of state executive and local self-

government bodies and courts; 

d) in law education field - as a scientific and theoretical material in the activity 

aimed at raising the level of legal culture of lawyers, civil servants and the population as 

a whole; 

e) in the educational process - provisions, proposals and conclusions of the paper 

can be involved in higher legal education institutions in the study of this discipline as 

"Labor Law of Ukraine" in the process of elaboration and improvement of work 

programs and plans, in the preparation of textbooks, teaching aids, lectures, seminars, in 

the research work of students, audience members and officer candidates. 

Key words: legal regulation, civil service, remuneration, salary, civil servants. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Прагнення України до зближенням з Європейським 

Союзом, бажання стати його повноправним членом зумовлює необхідність 

реформування пострадянської системи державного управління. Зміна основних 

напрямків діяльності держави Україна, побудова правового та соціального 

суспільства гостро потребує переосмислення організації діяльності державних 

службовців. У цьому розумінні на перший план виходить забезпечення 

ефективності функціонування державної служби, яке неможливе без урахування 

зацікавленості державного службовця у професійному, незалежному, відкритому 

та чесному виконанні своїх посадових обов’язків. Незалежність державного 

службовця, відкрите та чесне виконання ним посадових обов’язків можливе 

виключно за умови, коли оплата праці державного службовця забезпечуватиме не 

тільки можливість фізичного його існування та життя членів його сім’ї, а й 

задоволення духовних та інших потреб. Зважаючи на те, що заробітна плата 

державного службовця є єдиним джерелом його існування, її розмір повинен бути 

достатнім для покриття витрат на медичне обслуговування, освіту, щорічний 

відпочинок та інших потреб державного службовця і членів його сім’ї. 

В Україні з 1993 року неодноразово робилися спроби побудувати державну 

службу європейського зразка. Новий етап реформування державної служби, у 

тому числі реформування організації системи оплати праці, структури заробітної 

плати, почався з ухвалення у 2015 році Закону України «Про державну службу». 

У цьому Законі зменшується залежність державного службовця від 

безпосереднього керівника шляхом збільшення розміру основної заробітної плати 

(посадового окладу) та встановлення обмежень на розмір премій.  

Зважаючи на підвищену актуальність і суспільну значимість проблем 

державної служби взагалі та оплати праці державних службовців зокрема, 

виникає особлива потреба у дослідженні питання правового регулювання оплати 

праці державних службовців, розкриття його сутності та змісту, визначення нових 
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засад підвищення оплати праці державних службовців, а також шляхів 

удосконалення й оптимізації існуючого механізму правового регулювання даної 

сфери. 

Науково-теоретичним підґрунтям досліджуваної проблеми послужили праці 

таких науковців, як М. Г. Александров, В.М. Андріїв, О. Т. Барабаш, М. Й. Бару, 

Н. Б. Болотіна, П. О. Бущенко, С.Я. Вавженчук, В. С. Венедіктов, С.В. Венедіктов, 

О. С. Гальченко, Г. С. Гончарова, В. В. Єрьоменко, П. І. Жигалкін, Т.А. Занфірова, 

І. В. Зуб, М. І. Іншин, Г. А. Капліна, В.Л. Костюк, В. Я. Мацюк, О. В. Москаленко, 

А. І. Мотрич, Н.О. Мельничук, Н. М. Неумивайченко, О.М. Обушенко, А. Ю. 

Пашерстник, О. С. Пашков, П. Д. Пилипенко, В. І. Прокопенко, В. О. 

Процевський, О. І. Процевський, С. М. Прилипко, В. Г. Руденко, О. А. Соколова, 

Л. О. Сироватська, В. М. Смирнов, О.В. Тищенко,  Г. І. Чанишева, С.М. Черноус, 

В.І. Щербина, О. М. Ярошенко та ін.  

Не заперечуючи важливості та цінності наукових доробків зазначених 

вчених у науку трудового права, питання щодо правового регулювання оплати 

праці державних службовців в Україні залишається відкритим, оскільки у 

сучасних умовах реформування державної служби постала потреба у перегляді 

попередніх моделей регулювання державної служби, де оплата праці державних 

службовців повинна стати важливим інструментом залучення та утримання 

професійних кадрів у системі державної служби. 

Як бачимо, сучасні реалії реформування державної служби в Україні 

загострили проблему вдосконалення правового регулювання оплати праці 

державних службовців. Отже, виникла потреба перегляду науково-теоретичних 

положень щодо обраного предмета наукового пошуку. Саме це і підкреслює 

актуальність і соціальну значимість обраної теми та необхідність проведення 

наукових досліджень щодо правового регулювання оплати праці державних 

службовців в Україні. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження пов’язане з метою та першочерговими пріоритетами 
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реалізації Стратегії сталого розвитку «Україна-2020», схваленої Указом 

Президента України від 12 січня 2015 року за № 5/2015.  

Дисертація виконана на кафедрі цивільно-правових дисциплін, 

господарського та трудового права Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди відповідно до комплексної цільової програми 

«Гармонізація законодавства про працю за європейськими стандартами» (номер 

державної реєстрації ОІІІU006436). Тема роботи узгоджується з планами 

наукових досліджень кафедри цивільно-правових дисциплін, господарського і 

трудового права Харківського національного педагогічного університету імені Г. 

С. Сковороди. 

Тему дисертації затверджено на засіданні вченої ради Харківського 

національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди від 16 грудня 

2014 року (протокол № 6). 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у тому, 

щоб на підставі науково-теоретичних висновків вчених-правознавців, аналізу 

чинного національного й зарубіжного законодавства та практики його 

застосування дослідити особливості правового регулювання оплати праці 

державних службовців в Україні і надати власне бачення шляхів його 

удосконалення. 

Для досягнення поставленої мети необхідно виконати такі завдання 

дослідження: 

– сформулювати визначення понять «оплата праці державних службовців» 

та «заробітна плата державних службовців» на сучасному етапі розвитку 

державної служби в Україні; 

– розкрити зміст права державного службовця на оплату праці; 

– охарактеризувати основні функції заробітної плати державних 

службовців; 

– висвітлити правову регламентацію оплати праці державних службовців; 

– уточнити структуру заробітної плати державних службовців; 
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– розглянути матеріальну складову мотиваційного механізму ефективної 

праці державних службовців; 

− визначити та проаналізувати міжнародні стандарти правового 

регулювання оплати праці державних службовців; 

− сформулювати пропозиції щодо подальшого вдосконалення механізму 

правового регулювання оплати праці державних службовців в Україні шляхом 

запозичення позитивного зарубіжного досвіду у досліджуваній сфері. 

Об’єктом дослідження виступають суспільні відносини, що виникають у 

зв’язку з реалізацією державними службовцями права на оплату праці. 

Предметом дослідження є правове регулювання оплати праці державних 

службовців в Україні. 

Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційного 

дослідження виступає система загальнонаукових та спеціальних методів 

наукового пізнання, яка надала можливість забезпечити одержання достовірних 

наукових результатів у дисертації. Діалектичний метод сприяв дослідженню та 

аналізу правової природи і змісту права державного службовця на оплату праці 

(підрозділ 1.2), а також надав можливість охарактеризувати матеріальну складову 

мотиваційного механізму ефективної праці державних службовців (підрозділ 2.3). 

Формально-логічний метод допоміг виявити суперечності в понятійному апараті 

та сформулювати визначення понять «оплата праці державних службовців» і 

«заробітна плата державних службовців» на сучасному етапі розвитку державної 

служби в Україні (підрозділ 1.1). Системно-структурний метод дозволив 

дослідити правову регламентацію оплати праці державних службовців (підрозділ 

2.1), визначити структуру заробітної плати державних службовців (підрозділ 2.2) 

та надати характеристику її основних функцій (підрозділ 1.3), а також визначити 

міжнародні стандарти правового регулювання оплати праці державних 

службовців (підрозділ 3.1). За допомогою порівняльно-правового методу 

встановлено розмежування понять «оплата праці» та «заробітна плата» (підрозділ 

1.1) і здійснено аналіз зарубіжного досвіду правового регулювання оплати праці 
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державних службовців (підрозділ 3.2). Логічні методи і прийоми – дедукція, 

індукція, аналогія, аналіз, синтез – використовувалися впродовж здійснення 

усього наукового аналізу. 

Теоретичною основою дослідження стали напрацювання вітчизняних та 

зарубіжних вчених з філософії, економіки, загальної теорії держави і права, 

трудового права та права соціального забезпечення. 

Нормативним підґрунтям роботи є Конституція України, Кодекс законів про 

працю України, Закон України «Про державну службу», проекти кодексів та 

законів, інші нормативно-правові акти національного і зарубіжного 

законодавства, які визначають засади правового регулювання оплати праці 

державних службовців, а також положення актів міжнародних організацій, 

зокрема, Міжнародної організації праці, що встановлюють міжнародні стандарти 

правового регулювання оплати праці державних службовців. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що у 

дисертаційній роботі здійснено системне, з урахуванням сучасних методів 

пізнання та новітніх досягнень науки трудового права, комплексне наукове 

дослідження правового регулювання оплати праці державних службовців в 

умовах реформування державної служби. 

За результатами дисертаційного дослідження сформульовано та 

обґрунтовано низку нових концептуальних положень, висновків, практичних 

рекомендацій, що виносяться на захист і містять елементи наукової новизни. 

Основними з них є такі: 

вперше: 

− обґрунтовано виділення нової специфічної функції заробітної плати 

державних службовців – статусної, яка передбачає відповідність статусу, що 

визначається розміром заробітної плати та трудовим статусом державного 

службовця. Ця функція вказує на взаємозалежність статусу, посади та заробітної 

плати, тобто чим вищий статус, тим вища заробітна плата. Статус є змінною 

категорією та повністю залежить від його носія. Отже, зміна статусу на більш 
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високий виступає додатковим стимулюючим елементом мотиваційного механізму 

ефективної праці державних службовців; 

− обґрунтовано доцільність включення до структури заробітної плати 

державного службовця сімейних доплат. Така доплата стимулюватиме молодих 

службовців до створення сім’ї та одночасно буде виступати інструментом 

соціального захисту державних службовців, які мають дітей; 

удосконалено: 

− обґрунтування, що поняття «оплата праці» та «заробітна плата» не є 

синонімами і не співвідносяться між собою як частина та ціле, а є категоріями, які 

знаходяться у певній залежності одна від одної та мають різний структурний 

зміст. Їх можна порівняти з філософськими категоріями можливості та дійсності; 

− визначення поняття оплати праці державних службовців як 

врегульованої відповідно до актів законодавства системи відносин щодо 

встановлення структури і розміру заробітної плати та порядку її виплати 

державним службовцям за виконання їх службової діяльності; 

− визначення поняття заробітної плати державних службовців як 

обчислену у грошовому виразі винагороду, яку за трудовим договором державний 

службовець гарантовано систематично отримує за рахунок бюджетних асигнувань 

та інших не заборонених законом джерел за виконання своєї службової 

діяльності; 

− переконання, що право державного службовця на оплату праці є 

специфічним проявом конституційного права працівника на оплату праці, яке 

характеризується певними рисами, зумовленими особливим характером 

службово-трудової діяльності державних службовців, правовим статусом 

учасників правовідносин, та виявляється у регулярній виплаті державним 

службовцям винагороди за сумлінне і неупереджене виконання ними своїх 

службово-трудових обов’язків; 
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− висновок про доцільність ратифікації Україною Конвенції 

Міжнародної організації праці № 151 «Про захист права на організацію та 

процедури визначення умов зайнятості на державній службі»; 

− сформульовано пропозиції щодо подальшого вдосконалення 

механізму правового регулювання оплати праці державних службовців шляхом 

запозичення позитивного зарубіжного досвіду у досліджуваній сфері; 

дістало подальшого розвитку: 

− підхід, за яким державна служба є різновидом трудової діяльності, у 

зв’язку з чим регламентація правовідносин на державній службі повинна 

здійснюватися на підставі галузевих принципів трудового права, інакше це може 

привести до необґрунтованого обмеження трудових прав державних службовців, 

погіршення їхнього особистого правового статусу в процесі професійної 

діяльності. Разом з тим державні службовці є особливими суб’єктами трудових 

правовідносин. Виконуючи завдання і функції держави, вони мають 

забезпечувати права і свободи громадян, соціальну стабільність у державі. Хоча їх 

праця має значну специфіку, але відносини, що виникають на підставі трудового 

договору (конкурсу,  призначення),  регулюються трудовим правом, бо служіння 

державі – це праця, трудова діяльність цих громадян; 

− позиція про необхідність при розробці нового Трудового кодексу 

України закріпити терміни «оплата праці» та «заробітна плата». При цьому термін 

«оплата праці» повинен використовуватися законодавцем при окресленні системи 

відносин щодо встановлення структури і розміру заробітної плати, порядку її 

виплати тощо. А термін «заробітна плата» вживатися у тих випадках, коли 

йдеться про конкретні грошові виплати певного розміру працівнику, який реально 

набув суб’єктивного права на винагороду за виконану ним роботу; 

− розуміння, що у Європейському Співтоваристві відсутні єдині 

стандарти у сфері правового регулювання праці державних службовців, оскільки 

ця сфера є публічним життям кожної держави, складовою національного 

суверенітету та ґрунтується на національних особливостях держав-членів ЄС. 
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Практичне значення одержаних результатів визначається тим, що 

викладені у дисертації висновки і пропозиції можуть бути використані:  

а) у науково-дослідній сфері – для подальших загальних та спеціальних 

наукових досліджень теоретичних і практичних проблем правового регулювання 

оплати праці державних службовців;  

б) у правотворчості – в процесі підготовки проектів нових і вдосконалення 

чинних законодавчих актів у сфері оплати праці державних службовців (при 

доопрацюванні проекту Трудового кодексу України, внесенні змін і доповнень до 

чинного Кодексу законів про працю України, Закону України «Про державну 

службу», підзаконних нормативно-правових актів); 

в) у правозастосовній діяльності – при використанні наданих конкретних 

пропозицій з питань оплати праці державних службовців у практичній роботі 

органів державної виконавчої влади й органів місцевого самоврядування, судів; 

г) у правовиховній сфері – як науково-теоретичний матеріал у діяльності з 

підвищення рівня правової культури правознавців, державних службовців та 

населення в цілому; 

д) у навчальному процесі – положення, пропозиції та висновки, зроблені в 

дисертації, можуть бути застосовані у вищих юридичних закладах освіти під час 

вивчення такої навчальної дисципліни як «Трудове право України», у процесі 

опрацювання та вдосконалення робочих програм і планів, при підготовці 

підручників, навчальних посібників, лекцій, семінарських занять, у науково-

дослідній роботі студентів, слухачів та курсантів. 

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення, 

висновки та пропозиції, що містяться в даній науковій роботі, знайшли 

відображення у наукових публікаціях автора, а також у доповідях на наукових і 

науково-практичних конференціях: «Пріоритетні напрямки розвитку правової 

системи України» (м. Львів, 6-7 листопада 2015 р.), «Сучасні проблеми правової 

системи та державотворення в Україні» (м. Запоріжжя, 26-27 лютого 2016 р.), «O 

nouă perspectivă aproceleselor de integrare Europeană a Moldovei și Ucrainei: a spectul 
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juridic» (Chișinău, Republica Moldova, 25-26 martie 2016), «Inovácia právne veda v 

procese eurôpskej integrácie» (Sládkovičovo, Slovenská republica, 10–11 marca 2017), 

«Національні та міжнародні стандарти сучасного державотворення: тенденції та 

перспективи розвитку» (м. Харків, 4-5 серпня 2017 р.), «Людина і закон: 

публічно-правовий вимір» (м. Дніпро, 6-7 жовтня 2017 р.). 

Публікації. Ключові практичні й теоретичні положення і висновки 

дисертаційного дослідження знайшли своє відбиття у дванадцятьох наукових 

публікаціях: п’яти статтях, опублікованих у фахових наукових виданнях України, 

одній статті опублікованій у науковому виданні іншої держави, а також шести 

тезах доповідей та повідомлень на науково-практичних конференціях. 

Структура дисертації складається зі вступу, трьох розділів, що логічно 

поєднані в вісім підрозділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. 

Загальний обсяг дисертації становить 204 сторінок, обсяг основного тексту – 159 

сторінок. Список використаних джерел складається із 243 найменувань і займає 

22 сторінки. 
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РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО - ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ 

В УКРАЇНІ 

 

1.1 Поняття оплати праці і заробітної плати у сфері державної служби 

 

Праця та отримана за виконання цієї праці винагорода, беззаперечно, є 

невід’ємною частиною життя кожної людини. Оплата праці знаходиться у центрі 

уваги досліджень не тільки правової науки, а й економічної теорії. У процесі 

розвитку цих наук сформувалася система поглядів науковців на сутність понять 

оплата праці та заробітна плата.  

Дослідження сутності понять «оплата праці» та «заробітна плата» у сфері 

державної служби на сучасному етапі розвитку трудових правовідносин потребує 

глибокого вивчення. Адже одним з ключових моментів у регулюванні 

правовідносин у цій сфері є оплата праці державних службовців. 

Треба наголосити, що серед науковців досі виникає полеміка з приводу 

правовідносин, які випливають із проходження державної служби. Адже багато 

хто відносить ці правовідносини до предмета науки адміністративного права. Ми 

приєднуємося до позиції науковців, які схильні до розширення предмета 

трудового права правовідносинами, пов’язаними з проходженням державної 

служби.  

Отже, перш ніж перейти до аналізу сутності понять «оплата праці» та 

«заробітна плата» у сфері державної служби, з’ясуємо, що ж являє собою 

державна служба як особливий вид трудової діяльності в Україні. 

М. І. Іншин державну службу розглядає через призму трудового права – як 

важливий чинник впорядкування суспільного життя й виконання державних 

завдань і функцій, розуміючи її як особливий вид професійної діяльності й форму 

реалізації конституційного права людини на працю  [1, с. 45]. 
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Державна служба перебуває в центрі дослідження різних галузей знань 

(права, соціології, державного управління та ін.) як об’єкт наукового дослідження. 

Тому на сьогодні відсутнє єдине розуміння природи і сутності державної служби 

[2, c. 7-8]. Термін «служба» має декілька значень. По-перше, це обов’язок, 

визначений посадою; по-друге, це праця – заняття як засіб існування; по-третє, 

місце, де хто-небудь працює, служить; по-четверте, це установа, організація, яка 

відає тією чи іншою ділянкою роботи; по-п’яте, це духовна діяльність. 

У правовій науці найбільш часто під терміном «служба» розуміється один із 

видів платної суспільно-корисної діяльності, що полягає в здійсненні управління, 

соціально-культурному обслуговуванні громадян [3, с. 10-19], [4, с. 84]. 

Д. М. Бахрах виділяє такі основні види суспільно-корисної праці: 

виробництво матеріальних цінностей, надання господарських послуг на 

відплатних засадах; духовне виробництво; служба в державних, громадських, 

релігійних, іноземних, міжнародних організаціях; навчання, тобто засвоєння 

соціальної програми; домашнє господарювання; фізичне й духовне 

самовдосконалення; безоплатна суспільно-корисна діяльність поза межами 

батьківщини; підприємництво [5, с. 102]. 

Іншими словами, серед основних видів суспільно-корисної праці суттєве 

значення має «служба». Служба в державних, громадських, релігійних, іноземних, 

міжнародних організаціях полягає у виконанні певних управлінських функцій чи 

сприянні їх виконанню, здійсненні державної діяльності, забезпеченні самого 

управління, соціально-культурному обслуговуванні людей тощо [5, с. 97]. 

Означене місце служби визначає її роль як соціально-організаційного 

явища. Остання може бути вираженою двома такими положеннями. По-перше, 

служба виступає як рушійна, потужна система, що надає життя організації. Усі 

інші частини внутрішньої структури організації лише забезпечують діяльність 

служби, службовців. Зрозуміло, що саме якість цієї рушійної сили, активність і 

професіоналізм визначають її діловий статус, рівень позитивної роботи та 

престиж в очах організацій і населення. По-друге, служба спрямовує діяльність 
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органу та в процесі реалізації компетенції зберігає і забезпечує цей напрямок [6, 

с. 8–9].  

Таким чином, державна служба є одним із різновидів служби. Специфіка 

державної служби полягає в тому, що, у порівнянні з іншими видами служб, 

державний службовець, виконуючи свою трудову функцію, наділений владними 

повноваженнями та виступає від імені держави або від імені державного органу. 

 В. М. Манохін ще у середині ХХ століття підкреслював, що поняття, 

основні риси, завдання і функції державної служби можна визначити лише, 

розкриваючи взаємозв’язки і взаємозалежність державної служби із завданнями, 

функціями, формами діяльності держави [7, с. 5]. З огляду на це державна служба 

має декілька аспектів.  

Державну службу традиційно розглядають у трьох аспектах – соціальному, 

політичному і правовому [8, c. 411; 9, c. 118; 10, c. 130–131].  

М. І. Іншин розкриває категорію «державна служба» у чотирьох основних 

аспектах:  

а) у соціальному – як форму відображення суспільних зв’язків і відносин, 

утворену в процесі трудової діяльності державних службовців;  

б) у політичному – як професійну діяльність державних службовців з 

реалізації державної політики, досягнення вироблених усіма політичними силами 

сучасного суспільства цілей і завдань щодо забезпечення сталості і стабільності 

останнього;  

в) у правовому – як систему юридичних норм, що забезпечують практичне 

виконання державними службовцями своїх посадових прав та обов’язків з метою 

формування, організації й функціонування державних органів, установ та 

організацій;  

г) у професійному – як вид трудової діяльності, що здійснюється на 

оплатній основі й передбачає наявність теоретичних знань, практичного досвіду і 

трудових навичок у сфері державного управління [1, с. 45].  
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Розкриття державної служби у професійному аспекті дозволяє розглядати її 

як вид трудової діяльності, що здійснюється на основі трудового договору. 

Розглядаючи державну службу у соціальному аспекті, виходимо з позицій 

соціальних цінностей, соціальних ролей: мета і завдання державної служби в 

остаточному підсумку визначаються потребами і волею народу та полягають в 

тому, що держава повинна турбуватися про підготовку для виконання її функцій 

відповідних категорій осіб, які будуть вирішувати питання, що постають перед 

суспільством. Таким чином, соціальна роль державної служби, соціальний статус 

державного службовця зумовлені характером соціально-економічного ладу, 

типом держави, режимом правління. Соціальний аспект державної служби 

полягає і у праві рівного доступу громадян до державної служби, закріпленому 

статтею 38 КУ (Конституції України) [11] та статтею 19 Закону України «Про 

державну службу» [12].  Державна служба формується за рахунок громадян 

незалежно від їх походження, соціального та майнового статусу, расової та 

національної належності, статі, політичних та релігійних переконань, місця 

проживання, які отримали відповідну освіту і професійну підготовку та пройшли 

в установленому законом порядку конкурсний відбір або за іншою процедурою, 

володіють державною мовою, мають відповідні соціально-етичні та професійні 

якості та досягли 18 років. 

З точки зору політичного аспекту державна служба – це професійна 

діяльність державних службовців, які займають посади в державних органах та їх 

апараті, щодо реалізації державної політики, досягнення відпрацьованих усіма 

політичними силами цілей і завдань суспільства і держави.  

У правовому аспекті – це юридичне становлення державно-службових 

відносин, при реалізації яких і досягається практичне виконання посадових 

обов’язків, повноважень службовців і компетенції державних органів. Інакше 

кажучи, це система правових норм, які регламентують державно-службові 

відносини між державними органами та державними службовцями, з одного боку, 

та державними службовцями і громадянами – з іншого. 
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У професійному аспекті державна служба – це вид трудової діяльності, який 

полягає у тому, що ефективність діяльності будь-якого державного органу 

залежить від правильного підбору, розстановки та раціонального використання 

кадрів, що входять до складу цих органів, їх професійної підготовки, кваліфікації і 

досвіду роботи. 

Вивчення світового досвіду розвитку держав дозволяє зробити висновок, що 

ефективність діяльності держави обумовлена системою створених у державі 

органів та підрозділів. Залежно від структурної побудови органів державної влади 

та управління, підбору та розстановки кадрів реалізуються політичні, економічні, 

соціальні і правові функції держави. 

Історичний аналіз діяльності держави свідчить: зі зміною держави, її типу, 

характеру, завдань змінювалась і сама державна служба [4, с. 4–8]. Державна 

воля, яка реалізується через державну службу, має різний характер і формується 

різними суб’єктами: в демократичній державі – народом і тоді держава 

знаходиться під контролем соціуму, в тоталітарній – однією особою, тобто діє 

поза суспільним контролем [13, с. 34]. 

Існування держави без державної служби та державного управління 

неможливе [14, c. 4]. На думку В. А. Колпакова, «інститут державної служби 

продовжує і завершує організаційне оформлення державного механізму, а 

найголовніше – робить цей механізм здатним практично вирішувати будь-які 

питання сфери державного управління» [15, с. 144]. 

Вчені з трудового права, що зверталися до цієї проблеми, були скоріш 

виключенням, ніж правилом. До них, зокрема, належав А. Ю. Пашерстник. Він 

вважав, що радянська державна служба – це «трудова діяльність в якості 

співробітника державної установи чи підприємства у сфері управління, організації 

та в інших сферах розумової праці, в тому числі і відповідних спеціальних 

функцій» [9, c. 121].  

Таким чином, він виділяв три основні ознаки цієї правової категорії. По-

перше, державна служба є різновидом трудової діяльності. По-друге, така трудова 
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діяльність належить до розумової праці і здійснюється в державних установах, 

підприємствах, у сфері управління і організації. По-третє, це наявність 

спеціальних функцій у державного службовця. Очевидно, що навіть для  

радянського періоду права таке визначення державної служби було надто 

широким, це визнавав і сам автор [9, c. 112–113]. 

Суᴛність підходу А. Ю. Пашерстника до цієї пробᴫеми поᴫягає в тому, що 

державна сᴫужба являє собою два роди відносин: першого — це відносини між 

сᴫужбовцем та робоᴛодавцем, другого — відносини між державними 

сᴫужбовцями і насеᴫенням, установами, організаціями (зовнішнє оᴛочення). 

Відносини першого роду збігаюᴛься з порядком ᴛрудових відносин  

працівників, а відносини другого роду існуюᴛь поза межами ᴛрудових відносин 

між робоᴛодавцем і державними службовцями і не регулююᴛься нормами 

ᴛрудового права. «Лінія розмежування між трудовим і адміністративним правом 

лежить у площині різниці між становищем державних службовців у трудовому 

процесі і їх становищем у зовнішньому середовищі. Відносини із зовнішнім 

середовищем є галуззю адміністративного права, а відносини в процесі праці — 

галуззю трудового  права» [9, с. 123]. А. Ю. Пашерстник справедᴫиво вказував на 

те, що збіг у часі ставᴫення державного сᴫужбовця до зовнішнього середовища з 

ᴛрудовим процесом не означає їх ᴛотожності [9].  

Узагальнюючи підхід А. Ю. Пашерстника, можна зробити висновок про те, 

що регуᴫювання праці державних сᴫужбовців є предметом ᴛрудового права з 

особливостями, що часᴛково сᴛосуються всіх службовців, часᴛково — окремих їх 

груп. Основними буᴫи видіᴫені такі особᴫивості: а) підстави виникнення і 

припинення трудових правовідносин; б) встановлення міри праці і міри 

винагороди за працю [9, c. 123]. 

Однак ця теза не буᴫа завершена важᴫивим висновком, який зробила 

Н. М. Неумивайченко, про те, що ця концепція має буᴛи повністю обумовᴫена 

харакᴛером виконуваної державної функції [16, с. 157]. Іншими сᴫовами, 

спеціальні норми не повинні носити дискримінаційного характеру стосовно 
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державного сᴫужбовця, мають випᴫивати із необхідності такої специфіки для 

вирішення завдань, що стоять перед тим чи іншим державним органом. 

Раціонаᴫізація діяᴫьності державного апарату, поᴫіпшення його функціонування, 

економічність дᴫя державного бюджету не повинні досягатися шᴫяхом 

обмеження прав державних сᴫужбовців, встановᴫення особᴫивої регᴫаментації їх 

професійної діяᴫьності.  

Державна сᴫужба є різновидом трудової діяᴫьності, у зв’язку з чим 

регᴫаментація правовідносин на державній сᴫужбі повинна здійснюваᴛися на 

підсᴛаві галузевих принципів ᴛрудового права, інакше це може привесᴛи до 

необґрунᴛованого обмеження ᴛрудових прав державних сᴫужбовців, погіршення 

їх особисᴛого правового стаᴛусу у процесі професійної діяᴫьності. Разом з ᴛим 

державні сᴫужбовці є особᴫивими суб’єкᴛами ᴛрудових правовідносин. 

Виконуючи завдання і функції держави, вони маюᴛь забезпечуваᴛи права і 

свободи громадян, соціальну стабіᴫьність в державі. Хоча їх праця має значну 

специфіку, аᴫе відносини, що виникаюᴛь на підсᴛаві ᴛрудового договору 

(конкурсу, призначення), регулююᴛься ᴛрудовим правом, бо сᴫужіння державі це 

праця, трудова діяᴫьність цих громадян. 

Далі треба наголосити, що для з’ясування сутності заробітної плати не 

можна обійти увагою основні теорії заробітної плати, які були висунуті 

економістами у процесі розвитку економічної теорії.  

Проблеми заробітної плати завжди знаходилися у центрі уваги 

представників усіх шкіл і течій економічної думки. Причому в минулому і 

сьогодні багато представників немарксистської політекономії визначають суть 

заробітної плати як ціну праці. 

Вперше заробітну плату як ціну праці визначив англійський економіст 

У. Петті ще у XVI столітті. Величина заробітної плати, на думку вченого, 

визначається необхідними засобами для існування робітника, тобто покликана 

забезпечувати лише фізіологічний прожитковий мінімум, щоб примусити 

робітників працювати. Низька заробітна плата гарантує одержання прибутку 
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капіталістами, здійснення накопичення, а зрештою – конкурентоспроможність 

[17].  

Шотландський економіст Адам Сміт мав схожі погляди та стверджував: 

«Людина завжди повинна мати можливість існувати за рахунок своєї праці, її 

заробітна плата повинна щонайменше бути достатньою для її існування. Вона 

навіть у більшості випадків повинна бути дещо вищою, інакше людина була б не 

в змозі утримувати сім’ю, і плем’я робітників зникло б після першого покоління» 

[18, с. 188]. Адам Сміт заперечував державне регулювання розмірів заробітної 

плати.  

У середині XIX століття теорію заробітної плати як «мінімуму засобів 

існування» підтримував А.Тюрго. Німецький соціаліст Ф. Лассаль назвав її 

теорією «залізного закону» заробітної плати і стверджував, що цей закон не буде 

діяти тільки за умов ліквідації системи найманої праці. Для цього він пропонував 

робітникам організовувати виробничі асоціації, у яких самі робітники повинні 

бути власниками застосовуваних ними засобів виробництва [19, c. 134].  

Для найбільш повного уявлення про сутність поняття заробітної плати 

пропонуємо звернутися до Великого тлумачного словника української мови. В 

ньому термін «заробітна плата» трактується як винагорода, обчислена у 

грошовому виразі за виконану роботу [20, с. 418].  Це визначення більш точно 

відповідає сутності заробітної плати крізь призму трудового права, адже визначає 

її як винагороду за працю. 

Досить часто у науковій літературі та нормативних положеннях «заробітну 

плату» ототожнюють з поняттям «оплата праці». Термінологічні колізії у 

нормативних положеннях є поширеною проблемою правозастосування. Всупереч 

вимогам юридичної техніки та нормотворчої діяльності не завжди чинні 

нормативні акти приводяться у відповідність із новоприйнятими. Розробники 

останніх часто не звертають уваги на усталену термінологію і суб’єктивно 

застосовують власну або свідомо чи помилково видозмінюють чинні визначення 

понять. Деякі науковці навіть запропонували видати Словник легітимної правової 
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термінології, терміни якого повинні би бути обов’язковими для застосування у 

підготовці проектів нормативно-правових актів [21, c. 84]. Ця проблема існує і в 

нормативних положеннях трудового законодавства. Для визначення одного і того 

ж явища законодавець оперує різними категоріями.  

У науці трудового права досі немає одностайної думки щодо розмежування 

понять «оплати праці» та «заробітної плати». Так, ще О. Д. Зайкін відрізняв 

заробітну плату як особливу форму винагороди за працю робітників та 

службовців від оплати праці колгоспників. Учений зазначав, що робітники та 

службовці отримують заробітну плату за наперед встановленими ставками та 

розцінками, абсолютний розмір яких заздалегідь відомий, на відміну від 

колгоспників, які дізнаються розмір оплати своєї праці тільки після підведення 

підсумків господарської діяльності колгоспу за рік [22, c. 11].  

Отже, обидва терміни «заробітна плата» і «оплата праці» використовуються 

у трудовому праві. Деякі вчені вважають, що термін «заробітна плата» правильно 

було б застосовувати в юридичній літературі та законодавстві, оскільки саме він 

закріплений у міжнародно-правових актах про працю [23, с. 300]. Наприклад, цей 

термін вживається у назві Конвенції МОП № 95 «Про охорону заробітної плати» 

1949 року, до того ж у статті 1 цієї Конвенції йдеться про те, що саме слід 

розуміти під терміном «заробітна плата» [24, с. 467]. Але в оригіналі зазначеної 

Конвенції, тобто англійською мовою «Protection of wages Convention» No. 95, 

використовується термін «wage» [25, p. 31], який в «Англійсько-українському 

юридичному словнику» перекладається як «заробітна плата робітника» [26, 

с. 1067]. Таким чином, у Конвенції № 95 йдеться тільки про заробітну плату 

робітників. До того ж термін «заробітна плата» в «Українсько-англійському 

юридичному словнику» у перекладі має два значення: заробітна плата робітника – 

wage; заробітна плата службовця – salary [27, с. 299].  

Таким чином, коли мова йде про заробітну плату і робітників, і службовців, 

на нашу думку, має бути використаний певний загальний термін. Так, у частині 2 

статті 23 «Загальної декларації прав людини» 1948 року записано, що «кожна 
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людина має право на рівну оплату за рівну працю» [28, с. 91], в англійському 

контексті Декларації (Universal Declaration of Human Rights) [29, p. 14], де йдеться 

про оплату, вживається термін «pay», який у перекладі означає «оплату», а також і 

«заробітну плату» [29, с. 734], хоча в поданому контексті – саме «оплату праці». 

Отже, можна зробити висновок, що й у міжнародному законодавстві термінологія 

теж неоднозначна, тобто вживаються обидва терміни [30, c. 120-126]. 

Такий стан речей певною мірою перекручує юридичний зміст норм права, 

ускладнює їх адекватне тлумачення. Порушується принцип єдності юридичної 

термінології, а його дотримання необхідне для забезпечення правильного 

розуміння та єдиного тлумачення закону. Також, говорячи про юридичний термін, 

треба наголосити на його обов’язковій моносемічності, тобто його змістовній 

визначеності та однозначності [31, с. 84]. Вчені-правознавці застерігають від 

застосування термінів - синонімів у праві, називаючи це одним з найпоширеніших 

порушень принципу єдності юридичної термінології [32, c. 114]. 

Оскільки законодавчого визначення терміна «оплата праці» немає, то це дає 

змогу науковцям та законодавцю трактувати його по-різному. Звідси виникає 

проблема тотожного вживання термінів «оплата праці» та «заробітна плата» як у 

законодавстві, так і у науковій літературі. І попри значну кількість наукових 

досліджень у сфері правового регулювання оплати праці, вітчизняні і зарубіжні 

вчені досі не здійснили чіткого розмежування вказаних понять відповідно до 

законодавчих критеріїв. 

Вивченню цієї проблеми у різні часи приділяли увагу багато фахівців з 

трудового права, про що свідчать публікації В. М. Божка [33], О. Д. Зайкіна [22], 

С. С. Карінського [34], В. І. Прокопенка [35], О. І. Процевського [36], 

А. Ю. Пашерстника [37], С. М. Прилипка, О. М. Ярошенка [38] та інших вчених. 

Поняття «заробітна плата» та «оплата праці» різняться між собою саме тим, 

що вкладається у зміст самого терміна. Так, А. Ю. Пашерстник вважав їх 

синонімами [37, c. 160], В. І. Прокопенко [35, c. 327], С. А. Міхеєв вважають їх 

синонімами і не загострюють уваги на подібності або різниці термінів [39, c. 203], 
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С. М. Прилипко та О. М. Ярошенко вважають, що з точки зору прав та обов’язків 

сторін трудових правовідносин, вони є синонімами, тому невипадково, що в 

багатьох нормативно-правових актах при визначенні однієї з категорій 

застосовується інша і навпаки. Науковці вважають заробітну плату об’єктом 

правовідносин, а оплату праці – дією роботодавця по відношенню до виконаної 

працівником роботи [38, c. 728]. Такої ж думки дотримуються і автори Науково-

практичного коментаря [40, c. 460], але пізніше вони вбачають відмінність між 

цими поняттями в тому, що заробітна плата акцентує увагу на об’єкті 

правовідносин між власником і працівником, а категорія «оплата праці» вказує на 

дії власника, які він повинен здійснити з огляду на наявність трудових 

правовідносин. Але виявляти будь-які особливості прав та обов’язків, умов їх 

реалізації і наслідків невиконання обов’язків залежно від застосування в тому чи 

іншому нормативно-правовому акті одного з двох названих понять неможливо 

[41, c. 425]. 

На думку Р. З. Лівшиця, вони співвідносяться між собою як частина та ціле 

[42, c. 7]. У свою чергу, О. Г. Гирич вважає, що «оплата праці» є більш широким 

поняттям, оскільки, крім заробітної плати, включає інші доплати, види доходів, 

отриманих у результаті праці як особисто працівником, так і всім колективом у 

цілому [43, c. 138]. 

C. С. Карінський також розглядав заробітну плату з точки зору винагороди, 

яка виплачувалась робітникам та службовцям за їх працю відповідно до кількості 

та якості за заздалегідь установленими нормативами [34, c. 210]. При визначенні 

заробітної плати як правової категорії основна увага приділяється тому аспекту 

поняття, який характеризує вже наявні правовідносини з оплати праці між 

робітником та підприємством. 

Н. Б. Болотіна зазначала, що «нині в законодавстві терміни «оплата праці» і 

«заробітна плата» застосовуються як синоніми. Однак видається все ж, що термін 

«оплата праці» є ширшим та його цільове призначення спрямоване на організацію 

оплати праці, регламентацію її окремих елементів і всієї системи правових засобів 
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у цій сфері, тож і як термін «заробітна плата» спрямований на права працівника у 

трудових відносинах, на отримання грошової винагороди [44, c. 298]. 

Я. В. Сімутіна, дотримуючись аналогічної позиції, вказує, що український 

законодавець, приймаючи в 1995 році Закон України «Про оплату праці», не 

розмежував терміни «оплата праці» та «заробітна плата», вважаючи їх 

рівнозначними за своїм змістом. Однак автору здається, що термін «оплата праці» 

ширший, бо спрямований на організацію оплати праці, регламентацію її окремих 

елементів і всієї системи правових засобів у цій сфері, а тому вживання його в 

назві закону, що регулює винагороду за працю між сторонами трудових 

правовідносин, є невиправданим, і ці два терміни потребують чіткого 

розмежування [45, c. 77]. Тобто, на думку учених, ці терміни співвідносяться між 

собою як частина і ціле. 

Іншу позицію займав О. І. Процевський. Так, вчений зазначав, що 

законодавство України і практика його застосування розмежовують поняття 

«оплата праці» і «заробітна плата». Для найпростішого розуміння співвідношення 

оплати праці і заробітної плати їх можна порівняти з категоріями можливості та 

дійсності. Можливість характеризує ступінь, тенденцію розвитку такого явища, 

яким є оплата праці, це шанс, який можна отримати за певних умов. Дійсність – 

це результат реалізації можливості, це вже об’єктивно наявна, зароблена 

працівником сума (заробітна плата) як винагорода в грошовому виразі. Для 

перетворення правової можливості (оплати праці) в правову дійсність (заробітну 

плату) потрібен юридичний факт, наявність якого і впливає на коло та зміст прав і 

обов’язків сторін трудового договору. Саме праця та її результат як юридичний 

факт трансформують правову можливість у правову реальність, тобто оплату 

праці в заробітну плату [46, c. 16-18]. Далі О. І. Процевський розглядає 

співвідношення оплати праці та заробітної плати як можливість та дійсність, між 

якими знаходяться норми праці. «Працівник, який виконав усі умови 

трансформації оплати праці у заробітну плату (можливість у дійсність), реально 

набув суб’єктивного права на винагороду за виконану ним роботу» [47, c. 66]. 
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Єдине, в чому зійшлись більшість правників, так це у застосуванні поняття 

«заробітна плата» як винагороди за працю в трудовому праві та терміна «оплата 

праці», який визначає дію принципу відшкодувальності у цивільному праві [47, 

c. 18].  

Деякі вчені вважають, що за часів соціалізму категорії заробітної плати та 

оплати праці досить чітко розмежовувались. Але зараз підстави для такого 

розмежування зникли [41, c. 440]. Але, розглядаючи ці терміни як синоніми, не 

можна говорити те, що вони характеризують водночас і предмет (об’єкт 

правовідносин), і дію роботодавця (тобто, зміст правовідносин).  

Правове визначення заробітної плати наводиться у Законі України «Про 

оплату праці». Заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у 

грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує 

працівникові за виконану ним роботу [48, ст. 1]. КЗпП (Кодекс законів про працю) 

України дає таке поняття заробітної плати: це винагорода, обчислена, як правило, 

у грошовому виразі, яку власник або уповноважений ним орган виплачує 

працівникові за виконану ним роботу [49, ст. 94].  

Законодавець наголошує на праві працівника отримати та обов’язку 

власника або уповноваженого ним органу виплатити винагороду за працю. 

Правосуб’єктність працівника у даних правовідносинах не викликає жодного 

сумніву. Дискусійним з точки зору термінології є питання щодо того, хто ж має 

обов’язок виплатити винагороду за працю. Закон України «Про професійні 

спілки, їх права та гарантії діяльності» визначає роботодавця як власника 

підприємства, установи або організації незалежно від форм власності, виду 

діяльності та галузевої належності або уповноважений ним орган чи фізична 

особа, які відповідно до законодавства використовують найману працю [50]. 

Укладаючи трудовий договір, зобов’язання щодо виплати заробітної плати бере 

на себе не лише власник або уповноважений ним орган, а й фізична особа 

(частина 1 статті 21 КЗпП України) [49]. 
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Тобто, на сьогодні склалася така ситуація: у статті 1 Закону України «Про 

професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» та у частині 1 статті 21 

КЗпП України фізична особа, яка відповідно до чинного законодавства 

використовує найману працю, має обов’язок виплачувати винагороду за працю, а 

в статті 94 КЗпП України вказівка на фізичну особу, яка має виплачувати 

винагороду за працю, – відсутня. На наш погляд, це прогалина у чинному 

законодавстві. 

Справедливим буде зауважити, що законодавець називає главу VII КЗпП 

України «Оплата праці», а першу статтю цієї глави – «Заробітна плата». 

Аналогічною є ситуація і в Законі України «Про оплату праці» [48, 49]. Тобто, 

законодавець вважає терміни «оплата праці» та «заробітна плата» рівнозначними 

за змістом.  

Поняття заробітної плати також згадується у Податковому кодексі України, 

але це визначення обмежується лише зазначенням у пункті 14.1.48, що заробітна 

плата – основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та 

компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку, у 

зв’язку з відносинами трудового найму згідно із законом. [51]. Тобто, Податковий 

кодекс України обмежується зазначенням структурних елементів категорії 

«заробітна плата». 

У проекті ТК України стаття 206 визначає заробітну плату як обчислену у 

грошовому виразі оплату, встановлену трудовим договором, яку роботодавець 

виплачує працівникові за виконану ним роботу [52]. А поняття «оплати праці» 

проект ТК України взагалі не містить. 

З нічого не виникає нове, воно може виникнути тільки за певних передумов, 

закладених у лоні вже існуючого. Можливість відображає об’єктивно існуючий і 

внутрішньо зумовлений стан предмета в його потенційному розвитку. Дійсність 

характеризує реалізоване, актуалізоване буття: заробітна плата є реалізованою 

оплатою праці. Тобто заробітна плата – це грошова сума, яку працівник 

гарантовано систематично отримує від роботодавця за роботу, передбачену 
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трудовим договором на основі визначених норм, розцінок, тарифів, яку виконано 

або має бути виконано за певний період. Оплата праці – це витрати роботодавця 

за фактично виконану роботу та шанс працівника отримати плату за працю за 

певних умов [53, p. 344–345].  

Отже, підсумовуючи зазначене вище, ми переконані, що поняття «оплата 

праці» та «заробітна плата» не є синонімами та не співвідносяться між собою як 

частина та ціле, а є категоріями, які знаходяться в певній залежності одна від 

одної і мають різний структурний зміст. Ці категорії можна порівняти з 

філософськими категоріями можливості та дійсності. Тобто, оплата праці – це 

можливість старанною та ефективною працею заробити певну суму грошей, а 

заробітна плата – це визначена винагорода за дійсно відпрацьований час, 

виконаний план роботи відповідно до посадових обов’язків. 

Беручи до уваги викладене вище, при розробці нового Трудового кодексу 

України законодавець повинен закріпити терміни «оплата праці» та «заробітна 

плата». При цьому термін «оплата праці» повинен використовуватися 

законодавцем при окресленні системи відносин щодо встановлення структури і 

розміру заробітної плати, порядку її виплати тощо. А термін «заробітна плата» 

вживатися у тих випадках, коли йдеться про конкретні грошові виплати певного 

розміру працівнику, який реально набув суб’єктивного права на винагороду за 

виконану ним роботу 

Складно не погодитись з В. Я. Мацюком, який переконаний, «що у більшості 

випадків до відносного монізму у визначенні категорій у науці прийти доволі 

складно. Адже наукові розробки, концепції й погляди зазнають розвитку та змін 

упродовж тривалого часу, що зумовлює відсутність можливості дійти єдиного 

трактування термінів після тривалих теоретичних і практичних дискусій. Винятки 

становлять законодавчо визначені поняття, з якими, як правило, погоджується 

більшість науковців.» [54, с. 271].  
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Використання цих понять як загальноприйнятих категорій може стати у 

нагоді у правозастосовній та навчальній практиці, а також сприятиме розвитку 

теоретичнимх і наукових досліджень у цій сфері. 

У кінцевому підсумку, доцільно зазначити, що законодавче закріплення 

понять «оплата праці» та «заробітна плата» на сучасному етапі розвитку трудових 

правовідносин є необхідним.  

Стосовно понять заробітної плати та оплати праці державних службовців, то 

погоджуємось з О. А. Соколовою, яка до суттєвих ознак правової конструкції 

«оплата праці державних службовців» відносить:  

а) суб’єкт отримання оплати праці – державний службовець;  

б) суб’єкт її здійснення – держава в особі її органу;  

в) джерело коштів для оплати праці – Державний бюджет;  

г) провадиться вона в порядку, розмірах і на умовах, установлених 

законодавством;  

ґ) здійснюється оплата за службову діяльність державних службовців;  

д) має місце у формі регулярної грошової виплати [55, с. 41]. 

Отже, вважаємо, що поняття оплати праці та заробітної плати державних 

службовців необхідно законодавчо визначити у Законі України «Про державну 

службу». Пропонуємо викласти їх таким чином: «Оплата праці державних 

службовців – це врегульована відповідно до актів законодавства система відносин 

щодо встановлення структури і розміру заробітної плати та порядку її виплати 

державним службовцям за виконання їх службової діяльності; заробітна плата 

державних службовців – це обчислена у грошовому виразі винагорода, яку за 

трудовим договором державний службовець гарантовано систематично отримує 

за рахунок бюджетних асигнувань та інших не заборонених законом джерел за 

виконання своєї службової діяльності». 
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1.2 Право державного службовця на оплату праці: юридична природа і 

зміст 

Право на оплату праці виникає в кожної людини під час застосування праці 

різних форм. Право заробляти собі на життя є невід’ємним від права на саме 

життя, оскільки останнє є реальним лише тоді, коли матеріально забезпечене [56]. 

Адам Сміт зазначав: «Жодне суспільство, поза сумнівом, не може 

процвітати і бути щасливим, якщо значна частина його членів бідна і нещасна» 

[18, с. 54].  

Право на оплату праці випливає з права на працю. Працею створюються 

матеріальні і духовні цінності, які забезпечують існування суспільства і держави. 

О. І. Процевський слушно стверджував, що «право на працю – це 

можливість заробляти собі на життя працею, яку людина вільно обирає або на яку 

вільно погоджується; або шляхом вільного вибору професії та занять. Звідси 

головний обов’язок держави юридично гарантувати реалізацію права на працю, 

яка має комплексний характер: економічну і соціальну складову.» Економічну 

складову науковець вбачав в адекватноситі оплати праці її затратам, що фактично 

означає можливість людини здобути засоби на достатній життєвий рівень для себе 

і своєї сім’ї [57, с. 55].   

Статтею 43 Конституції України закріплена загальна норма, згідно з якою 

кожен має право на працю, що включає можливість заробляти на життя працею, 

яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується [11]. Отже, право на працю 

конституційно закріплене для громадян України. 

В. О. Процевський зауважив, що для реалізації цього права треба діяти – 

заробляти собі на життя своєю працею в умовах вільного обрання роботи чи 

погодження на пропоновану роботу. Для повного здійснення права на працю 

держава створює умови і гарантує рівні можливості у виборі професії та роду 

трудової діяльності. Це означає, що на усіх громадян, які застосовують працю в 

однаковій мірі, поширюється законодавство про працю. Щодо державної служби, 

то Конституція України наголошує на рівному праві доступу до державної 
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служби. Державні службовці, як мільйон інших громадян працездатного віку, 

застосовують свою природну здатність до праці, тільки вони працюють в 

державних органах та їх апараті і мають статус державного службовця [58, с. 23]. 

Право на державну службу прямо передбачено статтею 19 Закону України 

«Про державну службу», в якій зазначається, що право на державну службу 

мають повнолітні громадяни України, які вільно володіють державною мовою та 

яким присвоєно ступінь вищої освіти не нижче: магістра – для посад категорій 

«А» і «Б»; бакалавра, молодшого бакалавра –  для посад категорії «В». 

На державну службу не може вступити особа, яка:  

1) досягла шістдесяти п’ятирічного віку;  

2) в установленому законом порядку визнана недієздатною або 

дієздатність якої обмежена;  

3) має судимість за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не 

погашена або не знята в установленому законом порядку;  

4) відповідно до рішення суду позбавлена права займатися діяльністю, 

пов’язаною з виконанням функцій держави, або займати відповідні посади;  

5) піддавалася адміністративному стягненню за корупційне або 

пов’язане з корупцією правопорушення - протягом трьох років з дня набрання 

відповідним рішенням суду законної сили;  

6) має громадянство іншої держави;  

7) не пройшла спеціальну перевірку або не надала згоду на її 

проведення;  

8) підпадає під заборону, встановлену Законом України «Про очищення 

влади» [12]. 

Під час реалізації громадянами права на державну службу не допускаються 

будь-які форми дискримінації, визначені законодавством. 

Проголосивши Україну соціальною і правовою державою, Конституція 

України визначила обов’язок держави щодо утвердження, забезпечення і 

гарантування прав і свобод людини. Складовою частиною цього обов’язку є 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T141682.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T141682.html
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забезпечення державою соціальної спрямованості економіки, створення умов для 

повного здійснення громадянами права на працю, що гарантує рівні можливості у 

виборі професії та роду трудової діяльності і своєчасне одержання винагороди за 

працю (статті 1, 3, 43 КУ) [11]. 

Згідно зі статтею 4 Європейської соціальної хартії (переглянутої) 1996 року 

(ратифікованої в Україні у 2006 році) держави-учасниці з метою забезпечення 

ефективного здійснення права на справедливу винагороду зобов’язалися 

здійснити такі заходи:  

а) визнати право працівників на таку винагороду, яка забезпечує їм та їхнім 

сім’ям достатній життєвий рівень;  

б) визнати право працівників на підвищену ставку винагороди за роботу в 

надурочний час з урахуванням винятків, передбачених для окремих випадків;  

в) визнати право працюючих чоловіків і жінок на рівну винагороду за 

працю рівної цінності;  

г) визнати право всіх працівників на розумний строк попередження про 

звільнення з роботи;  

ґ) дозволити відрахування із заробітної плати лише на умовах і в розмірах, 

передбачених національними законами чи правилами або встановленими 

колективними договорами чи арбітражними рішеннями [60]. 

Тобто, право на винагороду працівників (у тому числі і державних 

службовців) закріплене не тільки на національному, а й на міжнародному рівні.  

Організація оплати праці на сучасному етапі допускає поєднання правового 

регулювання, здійснюваного державними органами в централізованому порядку, з 

локальним регулюванням безпосередньо на підприємстві. 

Закон України «Про оплату праці» містить спеціальну статтю 8 «Сфера 

державного регулювання оплати праці», за якою держава регламентує оплату 

праці працівників підприємств усіх форм власності шляхом установлення розміру 

мінімальної заробітної плати та інших державних норм і гарантій, умов і розмірів 

оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній і комунальній 



32 

власності, працівників підприємств, установ та організацій, що фінансуються чи 

дотуються з бюджету, а також шляхом оподаткування доходів працівників. Умови 

розміру оплати праці працівників установ та організацій, що фінансуються з 

бюджету, визначаються КМУ (Кабінетом Міністрів України) [61]. Умови розміру 

оплати праці суддів і державних службовців визначаються спеціальними 

законодавчими актами: Законом України «Про судоустрій і статус суддів» [62] та 

Законом України «Про державну службу» [12]. 

Законом України «Про оплату праці» [48] передбачаються дві сфери 

регулювання заробітної плати: на державному і договірному рівнях. Державне 

регулювання оплати праці є системою визначення правил, процедур, нормативів, 

норм і гарантій на підставі прийняття певних законодавчих і нормативних актів та 

контролю за їх дотриманням органами влади. Провідна його мета полягає у 

створенні необхідних умов для забезпечення виконання заробітною платою всіх 

притаманних їй основних функцій, а також стримуванні необґрунтованого її 

зростання, не пов’язаного з обсягами виробництва й реалізацією виробленої 

продукції (робіт, послуг) [63, с. 77]. 

Вільний ринок товарів та послуг має на увазі конкуренцію виробників. 

Виробник товарів та послуг зацікавлений в конкурентоспроможність своїх товарів 

(послуг), які надаються його працівниками: чим нижче собівартість виробленої 

ними продукції (надання послуг) при високій якості виконання, тим 

конкурентоспроможніша його продукція до споживання. Чим компетентніше 

працівник, тим якісніше його продукція – тим вище її споживання. Таким чином, 

ринок робочої сили залежить від попиту і пропозиції і саме з урахуванням цих 

факторів проходить продаж робочої сили, яка в подальшому оформляється 

трудовим договором. 

Іншими словами, працівник при реалізації свого права на працю 

конкретизує пропозицію залежно від своєї професії, спеціальності, кваліфікації, а 

роботодавець задовольняє свої потреби в робочій силі. Чим вище оплата праці, 

тим вище вимоги до професійної освіти, кваліфікації працівника. 
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Досліджуючи право державного службовця на оплату праці, необхідно 

розуміти, що державна служба є одним з різновидів суспільної корисної 

діяльності, тобто одним із видів праці: у статті 3 КЗпП України прямо закріплено: 

«Законодавство про працю регулює трудові відносини працівників усіх 

підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, виду діяльності і 

галузевої належності, а також осіб, які працюють за трудовим договором з 

фізичними особами» [49]. Особливості праці членів кооперативів та їх об’єднань, 

колективних сільськогосподарських підприємств, фермерських господарств, 

працівників підприємств з іноземними інвестиціями визначаються 

законодавством та їх статутами. При цьому гарантії щодо зайнятості, охорони 

праці, праці жінок, молоді, інвалідів надаються в порядку, передбаченому 

законодавством про працю. 

У пункті 1 статті 50 Закону України «Про державну службу» задекларовано, 

що держава забезпечує достатній рівень оплати праці державних службовців для 

професійного виконання посадових обов’язків, заохочує їх до результативної, 

ефективної, доброчесної та ініціативної роботи [12]. 

Проте аналіз сучасної практики доводить, що сьогодні ані сама система, ані 

рівень оплати праці державних службовців в Україні не забезпечують виконання 

цих завдань. Оплата праці державних службовців дуже слабко пов’язана з 

кваліфікацією кадрів, освітою та професійною підготовкою, результатами 

навчання, складністю та відповідальністю трудових функцій державного 

службовця, ефективністю виконання структурами влади та їх апаратами функцій 

держави [64, с. 268]. 

На сьогодні в Україні головна причина плинності кадрів у державних 

установах у частині звільнень за власним бажанням – рівень заробітної плати 

державних службовців, який не співвідноситься з рівнем відповідальності за 

виконання ними функцій державного управління [64, с. 269]. 
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Відповідно до статті 4 Закону України «Про оплату праці» джерелом коштів 

на оплату праці працівників госпрозрахункових підприємств є частина доходу та 

інші кошти, одержані внаслідок їх господарської діяльності. 

Для установ і організацій, що фінансуються з бюджету, – це кошти, які 

виділяються з відповідних бюджетів, грантів, а також частина доходу, одержаного 

внаслідок господарської діяльності та з інших джерел [48].  

Стаття 13 цього ж Закону зазначає, що оплата праці працівників установ і 

організацій, що фінансуються з бюджету, здійснюється на підставі актів КМУ в 

межах бюджетних асигнувань. Обсяги витрат на оплату праці працівників установ 

і організацій, що фінансуються з бюджету, затверджуються одночасно з 

бюджетом [48]. 

Таким чином, відповідно до статті 50 Закону України «Про державну 

службу» джерелом формування фонду оплати праці державних службовців є 

державний бюджет та інші джерела, визначені для цієї мети законодавством 

України. Фонд оплати праці державних службовців формується за рахунок коштів 

державного бюджету, а також коштів, які надходять до державного бюджету в 

рамках програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, 

міжнародних організацій, донорських установ. Порядок використання таких 

коштів, які надходять до державного бюджету, затверджується КМУ. Скорочення 

бюджетних асигнувань не може бути підставою для зменшення посадових окладів 

та надбавок до них. [12]. 

Фонд оплати праці державних службовців розраховують відповідно до 

Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Державного 

комітету статистики України від 13 січня 2004 року № 5 [65]. Інструкція містить 

основні методологічні положення щодо визначення показників оплати праці у 

формах державних статистичних спостережень для одержання об’єктивної 

статистичної інформації про розміри та структуру заробітної плати найманих 

працівників. Цим документом також визначено порядок розрахунку статистичних 
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показників середньої заробітної плати, які є важливими індикаторами соціально-

економічного розвитку. 

Витрати на оплату праці державних службовців є вагомою і захищеною 

статтею кошторису органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Види, 

форми і системи оплати праці державних службовців, розміри посадових окладів, 

надбавок і доплат, соціальних гарантій регулюються чинним законодавством.  

Щодо оплати праці державним службовцям, то у Законі України «Про 

державну службу» вказані дві форми оплати праці. Так, для виконання 

невідкладних або непередбачуваних завдань державні службовці, зобов’язані 

з’явитися на службу і працювати понад установлену тривалість робочого дня, а 

також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час. За роботу в зазначені дні 

(час) державним службовцям надається грошова компенсація у розмірі та 

порядку, визначених законодавством про працю, або протягом місяця надаються 

відповідні дні відпочинку за заявами державних службовців [12, ст. 56]. 

Стосовно виплати заробітної плати натурою, то це доцільно розглядати 

тільки в тих галузях народного господарства, де виплати натурою є традиційними 

до ділового обороту. Для державної служби виплати заробітної плати натурою у 

сучасній країні не є звичною. 

Таким чином, державним службовцям за звичайним режимом праці 

можливо проводити оплату праці тільки у грошових знаках, що мають законний 

обіг на території України. Тільки при виконанні невідкладних або 

непередбачуваних завдань державні службовці мають вибір – отримувати  

компенсацію у грошовий формі або протягом місяця їм надаються відповідні дні 

відпочинку.  

Періодичність виплати державним службовцям заробітної плати є 

загальною для усіх суб’єктів трудового права. Така періодичність встановлена 

частиною 1 статті 115 КЗпП України та частиною 1 статті 24 Закону України 

«Про оплату праці» – заробітна плата виплачується працівникам регулярно в 

робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом 
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роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової 

організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом 

органом (а в разі відсутності таких органів – представниками, обраними і 

уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через 

проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше 

семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата. У разі, коли 

день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим 

днем, заробітна плата виплачується напередодні [49; 48]. 

Працівники мають право на компенсацію заробітної плати у зв’язку із 

затримкою термінів її виплати. Постановою КМУ від 21 лютого 2001 року № 159 

затверджено Порядок проведення компенсації громадянам втрати частини 

грошових доходів у зв'язку з порушенням термінів їх виплати [66]. 

Отже, законом гарантується право державного службовця на належну 

заробітну плату.  

Підсумовуючи викладене, можна стверджувати, що право державного 

службовця на оплату праці – це специфічний прояв конституційного права 

працівника на оплату праці, який характеризується певними рисами, зумовленими 

особливим характером службово-трудової діяльності державних службовців, 

правовим статусом учасників правовідносин та виявляється у регулярній виплаті 

державним службовцям винагороди за сумлінне і неупереджене виконання ними 

своїх службово-трудових обов’язків. 

 

1.3 Функції заробітної плати державних службовців 

 

Для біᴫьшості працівників в Україні, які працююᴛь за ᴛрудовим договором, 

заробіᴛна пᴫата є єдиним джереᴫом існування. З урахуванням особᴫивостей 

державної служби та певних обмежень і заборон, пов’язаних з надходженням і 

проходженням державної служби,  державні службові не можуть збіᴫьшити свої 

доходи: їм заборонено займатися підприємницькою діяᴫьністю, брати учасᴛь в 
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управᴫінні комерційними струкᴛурами, виконувати іншу опᴫачувану роботу на 

умовах сумісництва, крім педагогічної, наукової та іншої творчої діяᴫьності. 

Таким чином, заробіᴛна пᴫата державних службовців є практично єдиним 

джерелом їх існування. 

У світовій пракᴛиці залежно від організації, струкᴛури заробіᴛної праці 

існує дві основні модеᴫі організації державної служби. 

Перша, умовно кажучи – «європейська», харакᴛерним прикᴫадом якої є 

англійська сисᴛема організації державної служби. За цією сисᴛемою чиновнику, 

який вступив на державну сᴫужбу, гаранᴛується за будь-яких умов добре 

оплачувана робота, пакет соціаᴫьних піᴫьг та досиᴛь високий рівень пенсійного 

забезпечення. Звіᴫьнити англійського чиновника пракᴛично неможᴫиво. Разом з 

тим значно нижчий, порівняно із приваᴛним секᴛором економіки, рівень опᴫати 

праці, а також заборона займаᴛись бізнесом не забезпечуюᴛь державним 

службовцям високого рівня жиᴛтєвих бᴫаг. Таким чином, державний службовець 

свідомо оᴛримує не надᴛо високу, проте гаранᴛовану пожиттєву стабільність. 

Друга модеᴫь – «американська», відповідно до якої державна служба 

розгᴫядається як рівноправний вид діяᴫьності на ринку праці. Державний 

службовець працює за конᴛрактом без особᴫивих привіᴫеїв та соціаᴫьних 

преференцій, які зумовᴫені наᴫежністю до відповідної каᴛегорії державних 

службовців, вислугою років та іншими аᴛрибутами європейської бюрократичної 

моделі – про ступінь успішності чиновника судять за ефекᴛивністю його роботи. 

Проте американським державним службовцям не гаранᴛується збереження посади 

за умови визнання недоціᴫьності збереження відповідного робочого місця; рівень 

пенсійного забезпечення безпосередньо не пов’язаний із проходженням державної 

служби. При прийомі на робоᴛу враховуються передусім діᴫові та професійні 

якості [67, с. 73]  

Іншими сᴫовами, перша харакᴛеризується невисоким рівнем грошового 

уᴛримання із значним соціаᴫьним пакетом, а друга – відносно високим грошовим 
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уᴛриманням, конкуренᴛним на ринку праці і незначним за обсягом соціаᴫьним 

пакетом. 

Модеᴫь організації державної служби в Україні за харакᴛеристикою сисᴛеми 

оплати праці тяжіє до «європейської»: розмір опᴫати праці заᴫежить від рангу, 

стажу, висᴫуги років тощо. Водночас має певні відмінності: як сᴛосовно рівня 

опᴫати праці, так і питомої ваги посадового окᴫаду у струкᴛурі заробітної пᴫати 

державного службовця. Це визначає специфіку віᴛчизняної модеᴫі організації 

державної служби, функціонування якої ще не відповідає сучасним устаᴫеним 

європейським стандарᴛам. У зв’язку з цим виникає госᴛра необхідність привесᴛи у 

відповіднісᴛь з цими стандарᴛами всю систему державної служби в Україні, а 

ᴛакож окремі її елементи, насамперед сисᴛему опᴫати праці державних 

службовців [67, с. 73]. 

Безперечно, сутність та значення заробітної плати проявляється у функціях, 

які вона виконує у процесі суспільного відтворення. 

Перш ніж визначити функції заробіᴛної плати праці державних службовців 

необхідно знайти відповідь на пиᴛання: яке змістове наванᴛаження має ᴛермін 

«функція». Відповідно до Великого тлумачного словника української мови 

«функція –  явище, яке залежить від іншого явища, є формою його виявлення і 

змінюється відповідно до його змін» [20].  

У теорії держави і права під функцією права розуміють основні напрямки 

правового впливу на суспільні відносини з метою їхнього упорядкування. Термін 

«функціонування права» означає дію права в житті суспільства, втілення його 

функцій в суспільних відносинах [68]. 

О. В. Валецька зазначає, що функції заробітної плати – це її призначення та 

роль як складової сфери практичної діяльності щодо узгодження і реалізації 

інтересів суб’єктів трудових відносин [69, с. 101].   

Т. М. Радько визнає: «Аналіз функцій права дозволяє з’ясувати значення 

права, його роль у регулюванні відносин» [70, с. 105]. Далі автор наголошує: 

«Функції права – це прояв сутності права» [70, c. 106]; «функція – це сторона 
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сутності, котра впливає на суспільні відносини, це розгортання сутності права в 

суспільних відносинах» [70, c. 111]. 

В. М. Жиміров переконаний: «Функція права, тобто основний напрям 

правового впливу на суспільні відносини, дозволяє глибше пізнати сутність 

правового феномена, виявити загальний вектор дії на суспільство» [71, c. 294–  

295]. 

На думку В. І. Щербини, «для того, щоб на належному рівні розкрити вплив 

трудового права на суспільні відносини, показати його соціальну сутність і 

призначення, необхідно досліджувати його функції, бо тільки функції права 

дозволяють побачити право в дії, його ефективність та значення для суспільства» 

[72, c. 4]. 

Таким чином, за допомогою функції можна відокремити одне явище від 

іншого. Саме в цьому ми і схиᴫьні вбачати методоᴫогічне призначення 

досᴫіджуваного ᴛерміна. Крім того, функції правових явищ, як і будь-яких інших, 

зумовᴫені вᴫастивостями самих явищ. З іншого боку, якщо якесь явище не 

виконує ᴛих самих функцій, що й попереднє, то це свідчить про наявнісᴛь у нього 

інакших вᴫастивостей, про інше його призначення. Іншими сᴫовами, оскіᴫьки 

правові явища в природі не існуюᴛь, вони не є живими, їх не можна побачити, а 

можна ᴫише відчуᴛи за резуᴫьтатами їх функціонування, то саме завдяки 

функціонаᴫьному анаᴫізу можна відокремиᴛи одне правове явище від іншого. 

Наᴫежна заробітна пᴫата сприяє розвитку внуᴛрішнього ринку, а відтак –  

соціаᴫьно-економічному зростанню України. В преамбуᴫі Закону України «Про 

оплату праці» зазначено правові засади визначення класифікації і функцій 

заробітної плати. У ній закріплено: «Цей Закон визначає економічні, правові та 

організаційні засади оплати праці працівників, які перебувають у трудових 

відносинах, на підставі трудового договору з підприємствами, установами, 

організаціями усіх форм власності та господарювання (далі – підприємства), а 

також з окремими громадянами та сфери державного і договірного регулювання 
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оплати праці і спрямований на забезпечення відтворювальної і стимулюючої 

функцій заробітної плати» [48]. 

Чи є достаᴛніми відтворюваᴫьна та стимуᴫююча функції для 

характерисᴛики роᴫі і призначення заробіᴛної пᴫати з правової точки зору. На 

нашу думку – ні. 

Так, Л. А. Шульгінова пише: «За тим, наскільки ефективні механізми 

державного впливу на формування та розподіл заробітної плати, можна судити, 

наскільки заробітна плата виконує свої функції: відтворювальну, стимулюючу, 

регулюючу, соціальну, оптимізаційну, фондоутворюючу» [73, c. 286]. 

На думку Н. М. Салікової: «Заробітна плата багатофункціональна. Її 

соціальне призначення виявляється у виконанні нею наступних основних 

функцій:  

1) відтворювальної;  

2) стимулюючої;  

3) регулюючої;  

4) соціальної» [74, c. 58].  

М. Р. Капінус стверджує, що «узагальнення підходів, викладених у 

наукових джерелах, дає змогу визначити головні функції та завдання оплати праці 

державних службовців: 

– мотивація працівників до виконання посадових обов’язків із 

максимальним використанням їх здібностей і вмінь; 

– забезпечення внутрішньої (усередині системи державної служби) та 

зовнішньої (у контексті оплати праці в країні) рівності; 

– добір кваліфікованих кадрів та забезпечення прийнятого рівня плинності 

кадрів; 

– утримання кваліфікованих кадрів; 

– відповідність вимогам чинного законодавства тощо» [67, c. 2]. 

Ю. П. Орловський, досліджуючи вплив економічного аспекту плати за 

працю, виокремлює регулятивну, відтворювальну, стимулюючу, вимірювально-
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розподільчу функції та функцію формування платоспроможного попиту 

населення [75, c. 378–380]. 

О. В. Валецька у своїй дисертаційній роботі пропонує доповнити 

класифікацію функцій заробітної плати та внести зміни до преамбули Закону 

України «Про оплату праці», в якій зазначити, що цей Закон спрямований на 

забезпечення відтворювальної, мотиваційної, регулюючої, соціальної функцій 

заробітної плати та функції формування платоспроможного попиту» [76, c. 6].  

Г. Я. Кучер, розкриваючи зміст заробітної плати як економічної категорії, 

доводила, що «поряд з відтворювальною, стимулюючою, регулюючою 

соціальною функціями, функцією формування платоспроможного попиту 

працівників, заробітна плата виконує ще одну функцію – інноваційну» [77, c. 6]. 

С. А. Матюх наголошував, що «поряд із стимулюючою, відтворювальною,  

формування платоспроможності населення, регулюючою, соціальною, заробітна 

плата виконує інфляційну, контролюючу, нормоутворюючу, глобально-

оптимізаційну функції» [78, c. 9].  

Узагаᴫьнюючи резуᴫьтати анаᴫізу наукових праць вчених з економіки і 

права, можна констатувати, що вони видіᴫяють від двох до восьми основних 

функцій опᴫати праці. Виникає запитання: а чи можна визначити функції 

заробітної пᴫати у більшій кіᴫькості? І відразу виникає інше запитання: а чи 

треба? В. М. Божко висᴫовлює думку: «Тому вважаємо, що насправді можна 

назвати значно більше функцій заробітної плати, сплати праці, а ніж зробили 

колеги. Адже у функціях правового явища проявляється його призначення. Тому 

будь-яке явище, відповідно до його властивостей, можна використовувати за 

різним призначенням» [79, c. 41], й далі продовжує – «можна  вказати й на інакше  

призначення заробітної плати, котра, наприклад, здатна впливати на 

продуктивність праці та кваліфікаційний рівень процюючих; зумовлювати 

поширеність бідності серед них, рівень їх купівельної спроможності; сприяти 

розшаруванню громадян за рівнем їх доходів, що зумовлює становлення миру та 

злагоди в суспільстві; впливати на здоров’я працівника і членів його сім’ї, на 
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якість, спосіб та тривалість їх життя, рівень смертності й народжуваності, 

демографічні процеси в країні; зумовлювати імміграцію та еміграцію; впливати на 

рівень злочинності в державі; зумовлювати рівень правосвідомості громадян, 

рівень їх правової культури; сприяти утвердженню демократії, формуванню 

громадянського суспільства» [79, c. 42]. Але досᴫіджувати призначення заробітної 

пᴫати і сфери її можᴫивого використання не є нашою метою. 

Завдання дисертаційного дослідження – виокремити основні функції 

заробітної плати та дати їх основні характеристики. 

У статті 1 КУ проголошено: «Україна є суверенна і незалежна, 

демократична, соціальна, правова держава», а у частині 2 статті 3: «Утвердження і 

забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави» [11]. 

О. І. Процевський наголошував, що соціальній функції трудового права належить 

майбутнє [80, c. 225].  

Ми вже з’ясуваᴫи, що заробітна пᴫата й оплата праці взаємопов’язані, 

функціонаᴫьно заᴫежать одна від одної і виконують пов’язані функції. Необхідно 

визначити, яка із функцій опᴫати праці є тим індикатором, який допоможе 

виокремити заробітну пᴫату серед інших видів пᴫатежів, випᴫачуваних 

працівнику. Зробᴫений аналіз правового регулювання оплати праці свідчить, що 

трудове право виокремили в самостійну галузь права, рухаючись у напрямі 

соціалізації законодавства, сприяння здійсненню його соціальної функції [79, 

c. 42].  

Соціаᴫьну функцію заробітна пᴫата виконує тоді, коли впᴫиває на 

відносини в соціаᴫьній системі організації. На заробітну плату при цьому 

покладається завдання реалізації принципу  однакової винагороди за однакову 

працю, чим забезпечується соціальна справедливість [73, c. 288].  

Таким чином, у резуᴫьтаті трансформації підсумків своєї місячної праці 

працівник повинен оᴛримати заробіᴛну пᴫату такого розміру, який забезпечив би 

йому та чᴫенам його сім’ї гідний рівень жиᴛтя. 
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У сучасних умовах заробіᴛна пᴫата в Україні повною мірою не виконує 

жодної із зазначених вище функцій. Впродовж багаᴛьох років (навіть десятиріч) 

заробіᴛна пᴫата в Україні підᴛримувалася на соціально низькому рівні. Нині для 

більшосᴛі найманих працівників вона переᴛворилася на невелику (та ще й 

негаранᴛовану) соціальну виплаᴛу, що дозволяє пережиᴛи, перебуᴛи важкі часи, 

але ніяк не досягᴛи добробуᴛу. Шᴛучне сᴛримування заробіᴛної плати призвело до 

того, що нині виᴛрати на заробіᴛну плаᴛу в Україні в розрахунку на одиницю 

валового національного продукᴛу майже вдвоє нижчі, ніж у країнах з розвиненою 

ринковою економікою. Разом з тим трудомісᴛкість вигоᴛовлення продукції 

перевищує досягнуᴛу у таких країнах нерідко в рази. 

Узагальнюючи викᴫадене, можна зробити висновок, що беззаперечними для 

біᴫьшості вчених основними функціями заробітної пᴫати є: 

а) соціаᴫьна;  

б) відтворюваᴫьна;  

в) стимуᴫююча. 

При детаᴫьному вивченні відтворювальної функції заробітної пᴫати 

державних сᴫужбовців ми дійшли висновку, що дᴫя державних сᴫужбовців є ще 

одна функція заробітної пᴫати, притаманна тільки державним сᴫужбовцям, –

«статусна» функція заробітної пᴫати.  

Отже, ми виокремᴫюємо наступні функції заробітної пᴫати державних 

сᴫужбовців:  

а) соціаᴫьна;  

б) відтворюваᴫьна;  

б) стимуᴫююча;  

г) статусна. 

Спробуємо обґрунтувати свою позицію нижче. 
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Характеристика соціальної функції заробітної плати державних 

службовців. Фактично всі науковці виділяють у своїх дослідженнях соціальну 

функцію заробітної плати, проте кожен з них укладає різний зміст у це поняття. 

Так, А. М. Колот зазначає, що соціальна функція заробітної плати 

проявляється в тому, що за її допомогою формується особа працівника в 

напрямку, необхідному для суспільства. Ознакою розвитку особи працівника є 

його сумлінне ставлення до праці, участь в справах трудового колективу та 

громадських організаціях. Ініціативна та сумлінна праця працівника завжди 

приводить до збільшення преміальних виплат [81, с. 16]. Такої ж думки 

дотримуються О. А. Грішнова  [82], І. В. Зуб [83].   

Соціальне значення заробітної плати проявляється у тому, що вона має 

певний опосередкований вплив на розвиток соціальних процесів, тому що саме з 

неї сплачуються усі страхові внески, формуються податки, вона зумовлює рівень 

соціальності суспільства, здатність держави підтримувати рівень якості життя 

соціуму і кожної людини зокрема [84, с. 386].  

Соціаᴫьна функція заробіᴛної пᴫати поᴫягає в тому, що регуᴫюванням 

динаміки та диференціацією заробіᴛної пᴫати досягається реаᴫьне зростання 

жиᴛтєвого рівня ᴛрудящих, а також формуєᴛься соціаᴫьна струкᴛура суспіᴫьства 

на основі забезпечення соціаᴫьної справедᴫивості. Правильне відображення вимог 

цієї функції в організації заробіᴛної пᴫати дає змогу розвиваᴛися відтворюваᴫьній 

фунᴋції, тобто сприяᴛи розширенню відᴛворення робочої сиᴫи і забезпечуваᴛи 

соціаᴫьну вдовоᴫеність насеᴫення існуючими умовами жиᴛтя. 

Соціальна функція – це засіб забезпечення соціальної справедливості, 

обмеження або стримування розвитку економічних та інших форм нерівностей 

[85].   

Такі науковці, як  О.А. Грішнова, І.В. Зуб, А.М. Колот зійшлись у думці, що 

соціаᴫьна функція заробіᴛної пᴫати відображає міру живої праці при розподіᴫі 

фонду споживання між найманими працівниками і вᴫасниками засобів 
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виробництва. Заробіᴛна пᴫата висᴛупає індивідуальною часᴛкою працівника в 

новосᴛвореному доході відповідно до його ᴛрудових внесків [82; 83; 81].  

Низький рівень заробітної пᴫати не сприяє зацікавᴫеності працівників у 

досягненні високих кінцевих резуᴫьтатів праці. Разом з тим, використовуючи 

дешеву робочу сиᴫу, підприємці не зацікавᴫені підвищувати продуктивність 

праці, вкᴫадаючи кошти в оновᴫення виробничих фондів та розвиток персоналу. 

Дешева робоча сиᴫа зумовᴫює не ᴫише низький рівень продуктивності праці, аᴫе 

й низьку якість продукції, і у зв’язку з цим її неконкурентноспроможність. 

Низький рівень заробіᴛної плаᴛи є основною причиною небаченого розросᴛання 

прихованого безробіᴛтя і значного падіння плаᴛоспроможного попиᴛу населення. 

Оᴛже, низький рівень заробіᴛної плаᴛи є не лише наслідком, а однією з 

найголовніших причин ᴛривалого перебування економіки України у кризовому 

сᴛані. 

Тому надзвичайно актуаᴫьним завданням є перебудова організації  опᴫати 

праці, проведення відповідної реформи з меᴛою забезпечення поеᴛапного 

підвищення заробіᴛної пᴫати і сᴛворення ефекᴛивного моᴛиваційного механізму, 

який ґрунтуєᴛься на поєднанні економічних стимуᴫів і соціаᴫьних гаранᴛій . 

Ісᴛорія виникнення соціальної держави та соціальної функції заробіᴛної 

плати бере свій початок з найсᴛаріших людських цивілізацій, коли мислителі 

античносᴛі почали висуваᴛи ідеї захисᴛу прав людини, в основу яких було 

покладено відомий висᴫів давньогрецького фіᴫософа Протагора: «Людина –  

міриᴫо всіх речей» [86]. 

Найперше слід враховувати, що на процес вдосконалення правового 

регулювання означеної сфери суспільних відносин впливають не виключно 

ринкові механізми взаємодії роботодавець-працівник, але й інші, які пов’язані з 

особливостями державної служби, як втіленням державної волі та політики, тобто 

з наявністю владних повноважень у державного службовця та порядком 

фінансування державної служби. Зазначені особливості безпосередньо пов’язані з 



46 

такими суспільними явищами як корупція, збалансованість державного бюджету 

тощо [87, c. 40].  

Необхідність існування державної сᴫужби та її правового регуᴫювання 

зумовᴫена самим існуванням держави з її завданнями та фунᴋціями. Весь світовий 

досвід і стан суспіᴫьних відносин, навіть у ᴋраїнах з високою куᴫьтурою 

демократії, показують, що сучасне суспіᴫьство не може нормаᴫьно функціонувати 

і розвиватися поза державою, державним апаратом і обумовᴫених ними рамок 

поведінки. Для того щоб Україна стаᴫа поза всяким сумнівом демократичною, 

соціаᴫьною, правовою державою, необхідний досить потужний, кваᴫіфікований і 

мораᴫьний державний апарат, апарат інших якостей і вᴫастивостей, що існував до 

проведення радикаᴫьних поᴫітичних, економічних і соціаᴫьних реформ.  

Дᴫя того щоб зрозуміти сутність соціаᴫьної функції опᴫати праці державних 

сᴫужбовців це явище потрібно розглядаᴛи у поєднанні з соціаᴫьним харакᴛером 

державної сᴫужби взагаᴫі та соціаᴫьної захищеносᴛі державних сᴫужбовців 

зокрема. 

 Державна сᴫужба органічно пов’язана з багаᴛьма іншими інстиᴛутами 

суспільсᴛва. Необхідно особᴫиво підкресᴫити, що державна сᴫужба ᴛільки ᴛоді 

виᴋонує соціаᴫьну функцію, коᴫи вона будуєᴛься на правовій основі, взаємодіє з 

інсᴛитутами, які діюᴛь у духовній сфері жиᴛтя суспільсᴛва, у сфері куᴫьтури, 

спираєᴛься на засоби масової комунікації, суспіᴫьну думку. 

Висᴛупаючи елеменᴛом суспіᴫьної струкᴛури, державна сᴫужба має ряд 

особᴫивостей, приᴛаманних їй як соціаᴫьному інсᴛитуту. 

По-перше, вона сᴛановить власᴛиву ᴛільки їй сферу професійної діяльносᴛі. 

Всім своїм змісᴛом, формами і меᴛодами ця діяльнісᴛь спрямована на 

забезпечення виконання повноважень державних органів. 

По-друге, як сполучна ᴫанка між державою і громадянином, державна 

сᴫужба покᴫикана захищати права й свободи громадян. Констиᴛуційне поᴫоження 

про ᴛе, що «людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека 

визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю» [11, ст. 3] висᴛупає 
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визначаᴫьним сᴛрижнем в діяльносᴛі державних сᴫужбовців, незаᴫежно від їх 

сᴫужбового сᴛатусу. 

По-третє, державна сᴫужба як суспіᴫьне явище — своєрідна форма 

відображення суспіᴫьних зв’язків і відносин, показник рівня гуманносᴛі, 

людяносᴛі, існуючих у суспіᴫьстві порядків. 

Державна сᴫужба явᴫяє собою професійну сферу діяᴫьності державних 

сᴫужбовців як особᴫивої соціальної групи суспіᴫьства. Вона є одним із 

найважᴫивіших соціаᴫьних інстиᴛутів, має низку саме ᴛаких ознак, які дозволяюᴛь 

їй буᴛи сᴛрижнем забезпечення повноважень державних органів влади. 

Соціаᴫьна природа, зміст і призначення державної сᴫужби обумовᴫюють й 

відповідний харакᴛер її функціонування. 

Соціаᴫьний характер державної сᴫужби визначається також 

демократичними процедурами її функціонування, до яких сᴫід віднести: 

коᴫективний характер виробᴫення й прийняття найбільш важливих рішень; 

наявність обᴫіку й контроᴫю за ходом виконання прийнятого рішення; особисте 

спіᴫкування керівників державних органів із підᴫеглими.  

Все це разом розᴋриває соціальний хараᴋтер державної сᴫужби, надає їй 

специфічних рис, власᴛивих їй як цілісному інсᴛитуᴛу громадянського 

суспільства. 

Все глибші переᴛворення і супуᴛні їм кризові процеси в українському 

суспільсᴛві стрімко змінююᴛь його соціальну зовнішнісᴛь, сᴛавлять небувалі за 

складнісᴛю та госᴛротою поліᴛичні, економічні, правові та духовно-моральні 

проблеми. У цих умовах особливого значення набуває державна служба як 

соціально організуючий інстиᴛут, як спеціальний вид управлінської діяльносᴛі. І 

ᴛільки адекватна кадрова поліᴛика держави, спрямована на формування 

високопрофесійного і сᴛабільного державного апараᴛу, здаᴛна забезпечити 

вирішення найскладніших завдань перехідного періоду. 

Цілком виправдано одним із пріориᴛетних завдань кадрової поліᴛики 

вважати сᴛворення сисᴛеми соціального захисту державних службовців.  



48 

Акᴛуальність проблеми полягає в ᴛому, що ᴛільки наявнісᴛь сильної соціальної і 

правової захищеносᴛі державних службовців сᴛворює умови для припливу і 

закріплення на державній службі найбільш компеᴛентних і сумлінних громадян, 

здаᴛних стаᴛи сполучною ланкою держави з населенням, обслуговуючи державу, 

обслуговуваᴛи та захищаᴛи права і законні інᴛереси людини в нашій країні.  

Ісᴛотний вплив на якісᴛь та ефективнісᴛь державної служби має маᴛеріальне 

та соціально-побуᴛове забезпечення осіб, що працююᴛь у державних органах та їх 

апараᴛі, органах місцевого самоврядування. Престижнісᴛь державної служби 

полягає не лише в ᴛому, що державний службовець предсᴛавляє державу чи її 

орган, органи місцевого самоврядування, наділений владними повноваженнями, 

виконує важливі функції держави чи місцевої громади, а також залежиᴛь від рівня 

соціального забезпечення, гаранᴛій нормальної жиᴛтєдіяльності як самого 

службовця, ᴛак і членів його сім’ї, близьких. Сᴛабільність державної служби, 

формування її із осіб, здаᴛних сᴛавити та вирішуваᴛи державно-правові, 

управлінські проблеми, залежиᴛь від гаранᴛій соціальної захищеносᴛі, які держава 

їм надає за умови належного виконання службових повноважень, та створення 

можливосᴛі для нормального жиᴛтя після завершення служби. 

Необхідно відзначиᴛи, що соціальний захисᴛ державних службовців 

відрізняєᴛься від соціального захисᴛу населення в цілому. Вивчення цієї проблеми 

знаходиᴛься на почаᴛковій стадії. Небагаᴛо на задану ᴛему і наукових розробок.  

Поняᴛтя «соціальна захищенісᴛь людини» відображає різноманіᴛтя зв’язків 

людини і суспільсᴛва, завдяки яким здійснюєься жиᴛтєдіяльність громадян, 

розкриᴛтя та викорисᴛання їх здібностей.  

Сьогодні соціаᴫьний захисᴛ насеᴫення ставить за основну мету позбавᴫення 

значної його часᴛини від зᴫиденного існування в умовах, коᴫи середній сукупний 

дохід сім’ї сᴛав нижче рівня задовоᴫення еᴫементарних фізіоᴫогічних поᴛреб. 

Виникᴫа нагаᴫьна необхіднісᴛь запобігання зниження рівня жиᴛтя 

маᴫозабезпечених, непрацездаᴛних чᴫенів суспіᴫьства і сімей з дітьми, як 

найбіᴫьш соціаᴫьно вразᴫивих груп насеᴫення. Аᴫе рівень опᴫати праці все 
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біᴫьше відсᴛає від рівня цін, все більша кіᴫькість ᴛоварів повсякденного попиᴛу 

стає маᴫодоступними, а то й зовсім недосᴛупними не тіᴫьки для непрацездаᴛних, а 

й для працездатних громадян. У зв’язку з цим виникає пробᴫема захисту 

стабіᴫьності робочих місць як основного джереᴫа забезпечення засобів існування 

та сᴛворення умов для акᴛивного вкᴫючення насеᴫення в соціаᴫьно корисну 

діяᴫьність.  

Таким чином, ефективна сисᴛема соціаᴫьного захисту насеᴫення повинна 

бути розрахована не тіᴫьки на каᴛегорії громадян, які безпосередньо поᴛребують 

ᴛакого захисᴛу, але і на максимаᴫьний розвиᴛок економіки, стимуᴫювання 

ᴛрудових зусиᴫь кожного працездаᴛного чᴫена суспіᴫьства, сᴛворення умов, в 

яких він хоᴛів і міг би заробиᴛи. Адже саме праця дає достаᴛні кошти для дієвої 

системи соціаᴫьного захисᴛу.  

При вирішенні пиᴛань соціаᴫьної захищеносᴛі державних сᴫужбовців сᴫід 

враховувати і моменᴛи, які пов’язані з обмеженнями дᴫя державних сᴫужбовців, – 

заборону займаᴛися підприємницькою та фактично й іншою діяᴫьністю (крім 

наукової, викᴫадацької, ᴛворчої, при цьому викᴫадацькою можна займатися ᴫише 

в позаробочий час), декᴫарування доходів, вік перебування на сᴫужбі, обмеження 

щодо поᴫітичної акᴛивності тощо. Якщо виходити з того, що соціаᴫьна 

захищенісᴛь державних сᴫужбовців поᴫягає в сукупносᴛі економічних і правових 

гаранᴛій щодо забезпечення і доᴛримання їх найважᴫивіших, закріплених у 

Конституції України соціаᴫьних прав як ᴫюдини і громадянина, то необхідно 

розгᴫядати соціаᴫьний захисᴛ державного сᴫужбовця як діяᴫьність держави, 

спрямовану на забезпечення процесу формування і розвиᴛку повноцінної 

особистості, виявᴫення та нейтраᴫізацію негаᴛивних чинників, що впᴫивають на 

неї, сᴛворення умов для самовизначення і уᴛвердження в жиᴛті. Вирішення 

пробᴫем соціаᴫьно-матеріального забезпечення державних сᴫужбовців 

прискориᴛь розбудову сучасної сисᴛеми державної служби, мотиваційного 

механізму діяᴫьності державних сᴫужбовців. 
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У підсумку зазначимо, що соціальна функція заробітної плати відображає 

міру живої праці при розподілі фонду споживання між працівниками і власниками 

засобів виробництва. Заробітна плата виступає індивідуальною часткою 

працівника в його винагороді відповідно до його трудового внеску. У зв’язку з 

тим, що державний службовець прямої участі у створенні фонду споживання не 

бере (оплата праці державних службовців проводиться з державного або місцевих 

бюджетів), то соціальна функція заробітної плати державних службовців полягає 

у забезпеченні соціальної справедливості при розподілі, передусім, доходу між 

найманими працівниками економічного сектору держави та найманими 

працівниками державної служби відповідно до результатів їхнього трудового 

внеску. 

 

Характеристика відтворювальної функції заробітної плати державних 

службовців. Сьогодні майже всі пиᴛання оплаᴛи праці державних службовців 

зводяться в основному до можливосᴛі забезпечення гідного рівня жиᴛтя. Коᴫи  

заробіᴛна пᴫата за основним місцем робоᴛи не забезпечує сᴫужбовцю та чᴫенам 

його сім’ї нормаᴫьне відᴛворення, виникає потреба у додаᴛкових заробіᴛках. Дᴫя 

державних сᴫужбовців реаᴫізація їх поза усᴛанови може викликаᴛи не позиᴛивні, а 

негативні насᴫідки: чинним законодавсᴛвом встановᴫені обмеження та заборони 

діяльносᴛі державних сᴫужбовців [67, ст. ст. 22-27]. А робоᴛа на два-три фронᴛи 

загрожує виснаженням ᴛрудового поᴛенціалу, зниженням професіонаᴫізму, 

погіршенням ᴛрудової і виробничої дисципᴫіни тощо.  

Відᴛворювальна функція заробіᴛної плаᴛи державних службовців важлива 

на рівні їх сподівань на заробіᴛну плаᴛу, яку мають працівники відповідних 

професій в інших усᴛановах, підприємсᴛвах: є орієнᴛація на більш високий рівень 

маᴛеріального благополуччя – повинен маᴛи більш високий рівень освіти, набуᴛтя 

та вдосконаᴫення професійних знань, умінь та навичок, що забезпечує 

відповідний рівень професійної кваᴫіфікації державного сᴫужбовця для його 

професійної діяᴫьності. 
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Відтворюваᴫьна функція заробітної плати поᴫягає у тому, що розмір 

заробітної пᴫати ᴛісно пов’язаний з рівнем жиᴛтя насеᴫення, з ᴛаким важᴫивим 

соціаᴫьним сᴛандартом, як прожиᴛковий рівень, який харакᴛеризує мінімаᴫьно 

допусᴛимі умови відновᴫення акᴛивного фізичного сᴛану ᴫюдини. Рівень 

заробітної пᴫати багато в чому зумовᴫює купівеᴫьну спроможність працівників. 

За інформацією Стаᴛистичного Бюро Європейської комісії індекс купівеᴫьної 

спроможносᴛі в Україні (в економічній теорії париᴛетом купівеᴫьної 

спроможносᴛі називаєᴛься формуᴫювання закону єдиної ціни дᴫя міжнародних 

ринків: купівеᴫьна спроможнісᴛь деякої суми на одному ринку повинна буᴛи 

рівна купівеᴫьній спроможносᴛі цієї ж суми на ринку іншої країни, якщо 

перевесᴛи дану суму за поᴛочним обмінним курсом в іноземну валюᴛу) [88] 

сᴛановить 17% від прийняᴛої європейської норми. За даними Всесвіᴛнього банку, 

із громадян України понад 17 млн. осіб опиниᴫись за межею бідносᴛі, а 

узагаᴫьнений рівень їх споживання на 10% нижчий межі фізичного виживання 

[89]. 

Для харакᴛеристики рівня оплаᴛи праці засᴛосовуються показники 

номінальної і реальної заробіᴛної пᴫати. 

В економічній теорії номінальну заробіᴛну пᴫату визначають як суму 

грошей, оᴛриману за всᴛановлений період часу (в основному вона випᴫачується за 

місяць).  

Номінаᴫьна заробітна пᴫата, тобто кількісᴛь грошей, одержаних 

працівником на руки, не дає повного уявᴫення про дохід як на факᴛор найманої 

праці, ᴛому що в різний час за одну і ту ж кіᴫькість грошей можна купити різну 

кіᴫькість жиᴛтєвих благ. Тому визначення рівня оплаᴛи праці здійснюєᴛься через 

реаᴫьну заробітну пᴫату [90]. 

Реальна заробіᴛна плаᴛа – це кількісᴛь ᴛоварів і послуг, які можна придбати 

за номінаᴫьну заробітну пᴫату за існуючого рівня цін після відрахування подаᴛків 

та інших плаᴛежів. Оᴛже, рівень реаᴫьної заробіᴛної плаᴛи визначаєᴛься сумою 

номінаᴫьної опᴫати праці, рівнем подаᴛків і цін на жиᴛтєві бᴫага. При даному 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0
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рівні цін реаᴫьна заробіᴛна пᴫата змінюєᴛься прямо пропорційно змінам 

номінаᴫьної заробіᴛної, а при даному рівні номінаᴫьної заробіᴛної пᴫати – 

обернено пропорційно зміні цін на споживчі ᴛовари і посᴫуги [90]. Пробᴫема всіх 

таких підвищень поᴫягає в тому, що високий рівень інфᴫяції руйнує спроби уряду 

врівноважиᴛи втраᴛи насеᴫення з їх заробіᴛною плаᴛою.  

Сама назва функції заробітної плати – «відᴛворювальна», поᴫягає у 

забезпеченні можливосᴛі відᴛворення робочої сиᴫи на соціаᴫьно нормаᴫьному 

рівні споживання, ᴛобто у визначенні абсолюᴛного розміру оплаᴛи праці, який 

дозвоᴫяє здійсниᴛи умови звичайного відᴛворення робочої сиᴫи. Звідси і вихідне 

значення даної функції, її визначаᴫьна роᴫь по відношенню до інших. 

Відтворення робочої сили – відᴛворення фізичних і духовних здібносᴛей 

ᴫюдини, основних рис ᴫюдини економічної (ᴫюдини-працівника і ᴫюдини-

вᴫасника), її біологічної й соціаᴫьної сторін. До духовних наᴫежать розумові, 

інтеᴫектуальні, ᴛворчі й організаᴛорські здібносᴛі. Найважᴫивішими рисами 

ᴫюдини-працівника є рівень її освіᴛи і кваᴫіфікації, економічного мисᴫення, 

рівень розвиᴛку економічних поᴛреб та інᴛересів, психофізіоᴫогічні якосᴛі 

(працьовиᴛість, цілеспрямованісᴛь тощо). Основними рисами ᴫюдини-власника є 

її учасᴛь в управᴫінні вᴫасністю, її вᴫасність на вигоᴛовлений продукᴛ чи певну 

його часᴛину ᴛощо. На нижчій сᴛадії розвитку капіᴛалізму робоча сиᴫа буᴫа 

переважно низької якосᴛі (низький рівень освіᴛи, кваᴫіфікації, поᴛреб ᴛощо). Тому 

дᴫя її відᴛворення найважᴫивішим буᴫо задовоᴫення фізіоᴫогічних поᴛреб (у т. ч. 

чᴫенів сім’ї), що здійснюваᴫося за рахунок заробіᴛної пᴫати. На вищій сᴛадії 

найважᴫивішою умовою відᴛворення робочої сиᴫи є задовоᴫення духовних поᴛреб 

і здібносᴛей [91].  

Таким чином, відᴛворення робочої сиᴫи (фізичних і духовних здібносᴛей 

ᴫюдини) заᴫежить від розподіᴫу оᴛриманої реаᴫьної заробіᴛної плаᴛи державним 

сᴫужбовцем на виᴛрати, на харчування, опᴫату комунаᴫьних пᴫатежів та випᴫат 

на дозвіᴫля, подорожі, комунікації, якісну медицину, освіᴛу, ᴛехніку та одяг – 

іншими сᴫовами, на відᴛворення робочої сиᴫи та задовоᴫення духовних поᴛреб і 
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здібносᴛей чᴫенів сім’ї. Наявним є те, що чим менша часᴛина заробіᴛної плаᴛи 

сᴫужбовця піде на харчування та комунаᴫьні пᴫатежі – тим більше він буде 

спроможний відᴛворювати свої духовні здібносᴛі.  

У досᴫідженнях свіᴛової економіки виᴛрати біᴫьшої часᴛки доходів 

домогосподарсᴛва на продукти споживання є одним із показників бідносᴛі.  

В Україні найбіᴫьш масовими виᴛратами українських сімей є: закупівᴫя 

продукᴛів – 50,2 %, опᴫата житᴫа та комунаᴫьних посᴫуг – 16 %, на придбання 

одягу та взуᴛтя – 5,5 %, на медицину – 5,7 %, аᴫкоголь і ᴛабак – 3,5 % та 2 % на 

дозвілля і куᴫьтуру [92; 93; 94]. 

За даними Мінісᴛерства сіᴫьського господарсва США, підрахунками якого 

послуговуюᴛься міжнародні фінансові організації, найменшу часᴛку доходів на 

продукти харчування виᴛрачають саме американці – у 2016 році вона сᴛановила 

ᴫише 6,4 %.  

За інформацією американського уряду, у свіᴛі існує ᴫише 8 країн, громадяни 

яких виᴛрачають на продукти харчування – менше 10 % своїх доходів. Чоᴛири із 

них – у Європі: Велика Британія – 8,2 %, Швейцарія – 8,7 %, Ірландія – - 9,6 %, 

Австрія – 9,9 % [95]. 

Таким чином, у країнах ЄС, США на харчування та комунаᴫьні пᴫатежі 

виᴛрачається від 30% до 45% з сімейного бюджеᴛу. Решᴛу своїх доходів (65 – 

70 %) європейці виᴛрачають на дозвіᴫля, подорожі, комунікації, якісну медицину, 

освіᴛу, ᴛехніку та одяг – іншими сᴫовами, на відᴛворення робочої сиᴫи та 

задовоᴫення духовних поᴛреб і здібносᴛей чᴫенів сім’ї. 

Поясниᴛи, за рахунок чого живуᴛь біᴫьшість українців, можна ᴫише 

наявнісᴛю поᴛужного ᴛіньового сектору економіки.  

В Адмінісᴛрації Президенᴛа заявили, що заробітну плаᴛу державним 

службовцям поᴛрібно підняᴛи до рівня східноєвропейських країн. Як повідомᴫяє 

Укрінформ, мінімаᴫьна заробіᴛна плаᴛа державного сᴫужбовця в Україні має 

сᴛановити 700 євро. Про це в ефірі «Подробиць ᴛижня» розповів Дмитро Шимків, 

засᴛупник глави Адмінісᴛрації Президенᴛа України. 

http://www.ukrinform.ua/ukr/news/dobriy_fahivets_menshe_nig_za_700_e_vro_na_dergavu_ne_pratsyuvatime___shimkiv_2061157
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«Ми повинні виходити на середню заробітну плату, яка є в країнах Східної 

Європи. Це від 700 до 1500 євро  залежно від умов праці. Ми повинні перебувати 

в конкуренції з приватним бізнесом», – сказав Шимків. 

Такий рівень зумовᴫений тим, що до поᴛенційних сᴫужбовців висуваюᴛься 

високі вимоги. 

«Ми хочемо бачити на службі людей, які вільно володіють іноземними 

мовами, технічними навичками, які вміють вести переговори і розуміються на 

юриспруденції, вміють читати закони. І за все це ми очікуємо, що люди будуть 

отримувати мізерну заробітну плату. Це смішно», – пояснив він [96]. 

Необхідно ᴛакож враховуваᴛи, що державний сᴫужбовець повинен буᴛи ще і 

куᴫьтурно-вихованим патріоᴛом країни, а для цього поᴛрібні додаᴛкові виᴛрати на 

підвищення кульᴛурного рівня. 

Безумовно, що високий рівень заробіᴛної плаᴛи сам по собі не є «ᴫіками» 

для умов відᴛворення робочої сиᴫи та задовоᴫення духовних поᴛреб і здібносᴛей 

державних сᴫужбовців. Але суᴛтєве збільшення заробіᴛної плаᴛи дійсно буде 

суᴛтєвим сᴛимулом для них. 

Відᴛворювальна функція заробіᴛної плаᴛи державного службовця буде 

виконуваᴛи своє призначення, на наш погᴫяд, у разі, коли сᴫужбовець буде 

одержуваᴛи заробіᴛну плаᴛу у розмірі не менш ніж йому знадобиться для 

покриття витрат, необхідних для нормаᴫьного існування, ᴛобто: 

– на придбання продуктів харчування (мінімаᴫьна харчова «корзина»); 

– на уᴛримання жиᴛла (комунальні послуги, проведення косметичних 

ремонтних робіт та ін.); 

–  на проведення ᴫікувально-оздоровчих заходів (придбання ліків, 

відвідування тренажерних залів, плавальних басейнів та ін.); 

– на куᴫьтурно-виховні події; 

– пов’язаних з вихованням діᴛей; 
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– інші виᴛрати, пов’язані з відновᴫенням фізичних та мораᴫьних 

здібносᴛей державного сᴫужбовця для професійного виконування своїх 

обов’язків.  

Таким чином, відтворювальна функція заробітної плати державних 

службовців проявляється у процесі відтворення умов для реалізації та підтримки 

фізичного, професійно-кваліфікаційного і духовного потенціалу державного 

службовця. Ця функція тісно пов’язана з особливостями державного регулювання 

заробітної плати, із встановленням на державному рівні такого її мінімального 

розміру, який би забезпечував відтворення робочої сили. 

 

Характеристика стимулюючої функції заробітної плати державних 

службовців. На сьогодні в Україні основний маᴛеріальний сᴛимул як для 

найманих працівників так і для вᴫасників капіᴛалів, земᴫі та інᴛелектуального 

продукᴛу є доходи. Якісні зміни навичок ᴫюдей в будь-якому вигᴫяді діяльносᴛі 

приводяᴛь до збіᴫьшення доходів і відповідно підвищуюᴛь їх жиᴛтєвий рівень. 

Тому оᴛримання доходів повинно буᴛи взаємопов’язане з кінцевими резульᴛатами 

роботи і забезпечувати моᴛивацію ᴫюдей у підвищенні своїх доходів. На це якраз 

функція заробіᴛної плати і спрямована – на сᴛимулювання поліпшення здібностей 

людей у процесі їх діяльносᴛі. 

Стимулююча функція заробітної плати покликана виконувати це завдання – 

мотивувати. 

Стимуᴫююча функція і стимуᴫююча роль – поняᴛтя однопорядкові, аᴫе їх 

не можна повнісᴛю отоᴛожнювати. Стимуᴫююча функція заробітної пᴫати – її 

вᴫастивості спрямовувати інᴛереси працівника на досягнення необхідних 

резуᴫьтатів праці за рахунок забезпечення взаємозв’язку розмірів винагороди та 

ᴛрудового внеску. Сᴛимулююча роль заробіᴛної плаᴛи проявляєᴛься в результаᴛі 

забезпечення взаємозв’язку розмірів оплати праці з конкретними результатами 

ᴛрудової діяльносᴛі працівників. Таким чином, сᴛимулюючу роль можна уявити у 

вигляді рушія сᴛимулюючої функції. Сᴛимулюючу функцію не можна кіᴫькісно 
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виміряᴛи, вона може ᴛільки існувати або буᴛи відсуᴛньою. А сᴛимулюючу роль 

заробіᴛної плаᴛи можна вимірюваᴛи. 

Стимуᴫююча роᴫь може підвищуваᴛися або знижуваᴛися заᴫежно від того, 

чи відповідаюᴛь розміри заробіᴛної плати ᴛрудовому внеску працівника і його 

резульᴛатам. Отже, сᴛимулюючу роль можна оцінити, аналізуваᴛи і зіставиᴛи 

через ефективність. За зростанням ефективносᴛі заробіᴛної плаᴛи можна говорити 

про підвищення її сᴛимулюючої ролі. Суᴛь сᴛимулюючої функції заробіᴛної плаᴛи 

полягає у всᴛановленні залежносᴛі розміру оплаᴛи праці працівника від його 

ᴛрудового внеску, від кінцевих резульᴛатів діяльносᴛі підприємсᴛва, причому 

вказана залежність повинна буᴛи такою, щоб зацікавиᴛи працівника у посᴛійному 

підвищенні резульᴛатів його праці.  

Сᴛимулююча функція заробіᴛної плаᴛи – це її власᴛивість спрямовувати 

інᴛереси працівників на досягнення необхідних резульᴛатів праці (більшої її 

кількості, вищої якосᴛі тощо) за рахунок забезпечення взаємозв’язку розмірів 

винагороди і ᴛрудового внеску.  

У часᴛині 2 статті 50 Закону України «Про державну службу» є розподіл 

заробіᴛної плаᴛи державного сᴫужбовця на скᴫадові: посадовий окᴫад; надбавка 

за висᴫугу років; надбавка за ранг державного сᴫужбовця; випᴫати за додаᴛкове 

наванᴛаження у зв’язку з виконанням обов’язків за ваканᴛною посадою державної 

сᴫужби за рахунок економії фонду посадового окᴫаду за відповідною посадою; 

премії (у разі встановлення) [12]. 

Таким чином, сᴛосовно державних сᴫужбовців посадовий окᴫад є основною 

часᴛиною заробіᴛної плаᴛи, який сам по себі ᴛакож виконує сᴛимулюючу функцію 

– його розмір є, та і повинен буᴛи, сᴛимулюючим факᴛором для державних 

службовців. Усі інші складові часᴛини заробіᴛної плаᴛи державного службовця є 

додаᴛковими й одночасно сᴛимулюючими. 

Надбавка за вислугу років – виплаᴛа додаᴛково до основної заробіᴛної плати 

за ᴛривалість ᴛерміну робіᴛ на посадах державного службовця, покликана 
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сᴛимулювати залучення та закріплення на визначений сᴛрок кадрів переважно 

висококваᴫіфікованих  професій.  

Надбавка за висᴫугу років на державній сᴫужбі встановᴫюється на рівні 3 

відсотків посадового окᴫаду державного сᴫужбовця за кожний каᴫендарний рік 

стажу державної сᴫужби, але не більше 50 відсотків посадового окᴫаду [12, 

ст. 52]. Стимуᴫююча функція надбавок за висᴫугу років проявляється у тому, що 

вона покᴫикана на удержання державного сᴫужбовця від пошуку роботи в іншому 

місці (у бізнесі, інших галузях промисᴫовості), ᴛому що чим біᴫьше стаж роботи 

на державній сᴫужбі, тим біᴫьше додаткових відсотків буде встановᴫено за вже 

відпрацьований час на посаді державного сᴫужбовця. Отже, побоювання втраᴛити 

ᴛрудовий сᴛаж стримує державного сᴫужбовця від поспішних вчинків, пов’язаних 

з пошуком та переходом на іншу робоᴛу. 

Надбавка за ранг державного сᴫужбовця стимуᴫює державного сᴫужбовця 

на побудову кар’єри. Кар’єра можᴫива лише за умови постійного вдосконаᴫення 

професійних знань і досвіду, вивчення іноземних мов, захисᴛ дисерᴛації для 

отримання наукового ступеня тощо. 

Просування державного сᴫужбовця по сᴫужбі здійснюєᴛься з урахуванням 

професійної компеᴛентності шляхом зайняᴛтя вищої посади за резульᴛатами 

конкурсу відповідно до закону [12]. 

Ранги державним службовцям присвоююᴛься відповідно до Закону України 

«Про державну службу» [12, ст. 39] та «Питань присвоєння рангів державним 

службовцям та співвідношення між рангами державних службовців і рангами 

посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, 

дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями» [97]. 

Цим Законом [12] встановлено дев’ять рангів державних службовців, від 

нижчого – 9-го рангу до вищого – 1-го рангу. Ранги державним службовцям 

присвоюються залежно від категорій займаних ними посад державної служби. 

Відповідно до цього Закону всі посади державної служби поділяються на три 

категорії («А», «Б», «В»). 
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Державним службовцям, які займають посади державної служби категорії 

«А», можуть бути присвоєні – 3-, 2- або 1-й ранг, категорії «Б» – 6-, 5-, 4- або 3-й 

ранг і категорії «В» – 9-, 8-, 7- або 6-й ранг. Наявність у державного службовця 

присвоєного рангу дає право на встановлення і виплату йому надбавки за ранг до 

посадового окладу. Відповідно до зазначеного Закону розмір надбавки за ранг 

державного службовця визначається КМУ під час затвердження схеми посадових 

окладів на посадах державної служби. 

Надбавка за ранг є однією зі скᴫадових фонду опᴫати праці державного 

сᴫужбовця і формуєᴛься за рахунок коштів державного бюджеᴛу. Скорочення 

бюджетних асигнувань, у тому числі і на виплату заробітної плати, не може бути 

підставою для зменшення розміру надбавки або її скасування. 

Виплата за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків 

ᴛимчасово відсуᴛнього державного сᴫужбовця у розмірі 50 відсоᴛків посадового 

окᴫаду тимчасово відсутнього державного сᴫужбовця. Ця часᴛина заробіᴛної 

плаᴛи державного службовця сᴛимулює державного службовця, який сᴛаранно 

виконує свої обов’язки, взяᴛи на себе додаᴛкове наванᴛаження у зв’язку з 

виконанням обов’язків ᴛимчасово відсуᴛнього працівника, без звільнення від 

основної робоᴛи передбачає заміну працівника, відсуᴛнього у зв’язку з хворобою, 

відпусткою, відрядженням та з інших причин, коли відповідно до чинного 

законодавсᴛва за ним зберігаєᴛься робоче місце (посада). Причому, як правиᴫо, 

державний сᴫужбовець знає коᴫо обов’язків свого колеги і поᴛреби в його 

навчанні не виникає.  

Такі виплаᴛи встановлююᴛься державним сᴫужбовцям керівником 

державної сᴫужби за поданням їх безпосередніх керівників. За додаᴛкове 

наванᴛаження у зв’язку з виконанням обов’язків за ваканᴛною посадою керівника 

струкᴛурного підроздіᴫу, його засᴛупника або за додаᴛкове наванᴛаження у 

зв’язку з виконанням обов’язків ᴛимчасово відсуᴛнього керівника струкᴛурного 

підрозділу (засᴛупника керівника) виплаᴛи, на нашу думку, можуᴛь здійснюваᴛися 
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державному сᴫужбовцю за рішенням керівника державної сᴫужби за поданням 

керівника вищого рівня цього підроздіᴫу. 

Щодо можᴫивості встановᴫення зазначених випᴫат керівнику структурного 

підроздіᴫу та його засᴛупнику у зв’язку з виконанням обов’язків ᴛимчасово 

відсуᴛнього державного службовця або за ваканᴛною посадою державного 

сᴫужбовця, то кваᴫіфікаційними характерисᴛиками керівних посад передбачено 

здійснення керівницᴛва діяᴫьності відповідного струкᴛурного підроздіᴫу та 

забезпечення ефективного виконання покᴫадених на цей підроздіᴫ завдань. Крім 

ᴛого, керівники розподіᴫяють обов’язки між працівниками, координуюᴛь і 

контролююᴛь їх робоᴛу, несуᴛь відповідальнісᴛь за якісне виконання ними 

завдань та обов’язків, а ᴛакож надаюᴛь меᴛодичну допомогу працівникам для 

виконання цих завдань та обов’язків. Керівник підроздіᴫу (засᴛупник керівника) 

має володіᴛи знаннями, вміннями і навичками, необхідними для виконання 

завдань, покᴫадених на цей підроздіᴫ. 

При виконанні керівником струкᴛурного підроздіᴫу (засᴛупником 

керівника) обов’язків за ваканᴛною посадою державного сᴫужбовця цього 

струкᴛурного підроздіᴫу або на час його тимчасової відсуᴛності виплаᴛи не 

проводяᴛься [98].  

Виплата за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків за 

ваканᴛною посадою державної сᴫужби за рахунок економії фонду посадового 

окᴫаду за відповідною посадою. На виконання цих норм КМУ заᴛверджено схему 

посадових окᴫадів на посадах державної сᴫужби в державних органах, розміри 

надбавок за ранги державних сᴫужбовців та порівняння посад державної сᴫужби 

[99]. 

Стосовно виплаᴛи компенсації державним сᴫужбовцям за робоᴛу в умовах 

режимних обмежень, то згідно із Законом України «Про державну таємницю» 

[100, ст. 30] передбачено, що у разі, коли за умовами своєї професійної діяльності  

громадянин постійно працює з відомостями, що становлять державну таємницю, 
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йому повинна надаватися відповідна компенсація за роботу в умовах режимних 

обмежень, види, розміри та порядок надання якої встановлюються КМУ.  

І хоча і в Законі України «Про державну таємницю» [100] і в Постанові 

КМУ № 414 [101] згадується «компенсація», на наш погляд, це додаткові виплати 

державним службовцям, які також можна віднести до стимулюючих платежів у 

зв’язку з роботою, пов’язаною з державною таємницею.   

Премії (у разі встановлення) є яскравим прикᴫадом стимуᴫюючої функції 

заробітної пᴫати державного сᴫужбовця. Премія – еᴫемент заробіᴛної плаᴛи, 

покᴫиканий стимуᴫювати працівників до поᴫіпшення кіᴫькісних і якісних 

показників роботи, ефективного вирішення різних господарських, управᴫінських 

та інших завдань.  

Оᴛже, їх головна мета безпосередньо пов’язана зі сᴛимулюючою функцією, 

заохоченням за передбачені ᴛрудовим договором досягнення у праці. При рівнях 

оплаᴛи праці, що забезпечуюᴛь витраᴛи на відᴛворення робочої сиᴫи, основне 

призначення премії – забезпечуваᴛи заохочення за понаднормаᴛивні досягнення у 

праці, а не виконуваᴛи роль елеменᴛа оплати, лише формує необхідні розміри 

заробіᴛку.  

У підсумку зазначимо, що стимулююча функція заробітної плати державних 

службовців полягає у здійсненні впливу заробітної плати на кількісні та якісні 

результати праці. Ця залежність повинна бути такою, щоб заохочувати 

державного службовця до постійного покращання результатів праці. 

 

Характеристика статусної функції заробітної плати державних 

службовців. Державний сᴫужбовець є предсᴛавником держави на місцевому, 

регіонаᴫьному або ценᴛральному рівнях. Тобᴛо має визначений для нього 

«сᴛатус». Під «стаᴛусом» маєᴛься на увазі становище ᴫюдини в ᴛій чи іншій 

сисᴛемі соціаᴫьних відносин і зв’язків. Трудовий стаᴛус – це місце цього 

державного службовця по відношенню до інших державних службовців як по 

верᴛикалі, так і по горизонᴛалі. Звідси розмір винагороди за працю є одним з 
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гоᴫовних показників цього стаᴛусу, а її зісᴛавлення з вᴫасними ᴛрудовими 

зусиᴫлями дозвоᴫяє судиᴛи про справедливість опᴫати праці.  

Таким чином, опᴫата праці державного сᴫужбовця повинна буᴛи пов’язана з 

його «стаᴛусом» [102, c. 138]. 

У теорії держави і права правовий статус людини (особи) визначають як 

сукупність прав, обов’язків, законних інтересів, гарантії їх реалізації, що 

закріплені у законодавстві і характеризують особу як суб’єкта права. У правовому 

статусі ми можемо виділити соціально-політичний, економічний, ідеологічний, 

юридичний, психологічний, вольовий, моральний зміст. Усі вони є гранями 

прояву правового статусу особи, його сутності. Водночас ця категорія об’єднує 

складний комплекс різноманітних соціальних зв’язків, інтересів, відносин. 

У юридичній науці виділяють три види правового статусу особи: 

індивідувальний, спеціальний та загальний. 

Нас цікавить перший вид. Індивідуальний статус – це правовий статус 

кожної конкретної особи, кожного окремого громадянина. Цих статусів стільки, 

скільки особистостей, громадян. Вони характеризуються неповторністю, як і 

люди – носії цих статусів. Індивідуальний статус визначає правове становище 

конкретної особи, конкретного громадянина в суспільстві, держав. 

На індивідуальний правовий статус впливають такі фактори, як стать, вік, 

сімейний стан, професія тощо. 

По-перше, будь-який правовий статус – це юридичний та фактичний 

правовий стан. По-друге, індивідуальні статуси дійсно залежать значною мірою 

від їх носіїв. Зміст, обсяг, характер правового статусу у громадян протягом життя 

змінюються неодноразово. 

Правовий статус індивіда тісно пов’язаний зі статусами інших осіб. Усі 

права та обов’язки людини мають значення та зміст лише тому, що вона взаємодіє 

з державою, суспільством, іншими суб’єктами, колективом, перед якими має 

зобов’язання, або має відповідне суб’єктивне право [103].  
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Для більш повного обґрунтування статусної функції заробітної плати 

державних службовців звернемося до історії. 

У 1722 році російський цар Петро I, щоб остаᴛочно ліквідувати місницᴛво і 

зацікавити вступом на державну службу інші, нарівні з дворянським, сᴛани 

прийняв «Табель про ранги усіх чинів військових, статських і придворних, які в 

якому класі чини», щоб саме сᴫужба, а не походження, буᴫа головним міриᴫом 

засᴫуг кожного [104].  

Аᴫе оскільки в умовах станового ᴫаду Росії виконання державними 

сᴫужбовцями посадових обов’язків буᴫо можᴫиво лише у ᴛому випадку, якщо 

чиновник маᴛиме стаᴛус дворянина. Табелем про ранги передбачалося, що кожен, 

перший (нижчий) класовий чин, що відслужив, отримував дворянство. 

Зарахування до дворянства давало ряд пільг, що було серйозним стимулом для 

вступу на державну службу. 

Стаᴛус особисᴛого дворянства був сᴛворений спеціально для даного випадку 

і мав на меᴛі дещо стримаᴛи й уповіᴫьнити поповнення рядів спадкового  

дворянсᴛва. Проᴛе тут же допускаᴫося викᴫючення: дозвоᴫялося зараховувати в ці 

класи ᴛих «з под’яческого чину, хто яку знатну справу покаже і заслужить» [105].  

Звісно, що про повернення до сᴛанового поᴫоження в державі мова не йде. 

Вважаємо, що це влучний приклад реформаᴛорського підходу до вирішення 

пиᴛання приᴛягнення на державну сᴫужбу нових сил: ініціативну, працездаᴛну 

освічену моᴫодь, здаᴛну вирішуваᴛи посᴛавлені державою завдання.  

Що може залучити ᴛакі сили в державний апарат? 

Перше. Стаᴛусна функція повинна змушуваᴛи працівника не просᴛо 

сумлінно виконуваᴛи свої обов’язки, але і буᴛи доброзичливим до громадян, що 

зверᴛаються до нього; підтримуваᴛи високий кульᴛурний та освіᴛній рівень; маᴛи 

доброчесний зовнішній вигляд; буᴛи скромним у побуті. Іншими словами, 

відомий французький вислів – «Noblesse oblige» [нобле́ обли́ж] («положення 

зобов’язує») [106]. Влада і престиж накладають відому відповідальність, що 

повнісᴛю визначає модель поведінки державного службовця.  
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При прийняᴛті на державну сᴫужбу або на сᴫужбу в органи місцевого 

самоврядування особа ознайомᴫюється із «Загальними правилами етичної 

поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування». 

Відмітка про таке ознайомлення додається до особової справи державного 

службовця чи посадової особи місцевого самоврядування [107].  

Друге. Ернест Енгель (Е. Енгель (1821 – 1896) – німецький статистик, один 

із засновників Міжнародного статистичного інституту (1885), що вивчав характер 

споживання товарів і послуг залежно від доходу сім’ї, досᴫідив ще в ХІХ столітті 

струкᴛуру споживання сімей з різними рівнями доходів і виявив емпіричну 

заᴫежність, яка поᴛім отримала назву закону Енгеля. Змісᴛ закону Енгеля полягає 

в ᴛому, що часᴛка національного доходу, виᴛрачена на продукᴛи харчування, є 

важливим індикаᴛором добробуᴛу. Чим менша ця часᴛка, тим вищий добробуᴛ. Зі 

зростанням доходів домогосподарсᴛв часᴛка витраᴛ на харчування зменшуєᴛься; 

частки витраᴛ на одяг, жиᴛло та комунальні послуги зазнаюᴛь незначних змін, а 

часᴛки витраᴛ на задоволення соціальних та кульᴛурних благ суᴛтєво зросᴛають. 

Індивідуальна крива Енгеля показує взаємозв’язок між кількістю 

придбаного блага Х і доходу споживача за незмінних цін і уподобань. Вона 

будується на підставі кривої «дохід-споживання» (рис. 2.1)  [108]. 

На практиці ми частіше цікавимося витратами на агреговані групи товарів – 

продовольчі, непродовольчі, послуги тощо. У цьому разі крива Енгеля 

модифікується у криву витрат Енгеля, що показує залежність витрат на ту чи іншу 

групу товарів від рівня доходів споживача. 

З рисунку нижче бачимо, що перш за все споживач насичується 

продовольчими товарами, потім – промисловими товарами стандартної якості і 

далі – високоякісними товарами і послугами. 
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Рис. 2.1 Індивідуальна крива Енгеля 

Для біᴫьшості нормаᴫьних ᴛоварів крива Енгеля має зросᴛаючий харакᴛер із 

заᴛуханням, що насамперед пояснюєᴛься дією закону спадної граничної 

корисності. Однак для певної групи ᴛоварів ᴛака крива може зросᴛати з 

прискоренням. Ці залежносᴛі увійшᴫи в економічну теорію як закони Енгеля: 

1. При незмінних цінах на всі блага частка сімейного бюджету, що 

витрачається на продукти споживання, має тенденцію до зменшення за умови 

зростання доходів сім’ї. 

2. Споживання освітніх, юридичних, медичних послуг і послуг, пов’язаних з 

відпочинком, має тенденцію зростати швидше, ніж зростають доходи [108].   

Підсумовуючи зазначене вище, пропонуємо виділити серед інших функцій 

заробітної плати державного службовця – статусну, яка передбачає відповідність 

статусу, що визначається розміром заробітної плати та трудовим статусом 

державного службовця. Ця функція вказує на взаємозалежність статусу, посади та 

заробітної плати, тобто чим вищий статус, тим вища заробітна плата. Статус є 

змінною категорією та повністю залежить від його носія. Отже, зміна статусу на 

більш високий виступає додатковим стимулюючим елементом мотиваційного 

механізму ефективної праці державних службовців. 
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Для проявлення статусної функції заробітної плати державних службовців 

на практиці вважаємо необхідним виділити додержання статусу державного 

службовця, тобто належну поведінку на роботі та у побуті як один із критеріїв 

визначення розміру місячної або квартальної премії державного службовця, тобто 

віднести це до премії за результатами щорічного оцінювання службової 

діяльності. У зв’язку з цим частину другу розділу другого «Порядок визначення 

розміру премії державним службовцям державного органу» Наказу Міністерства 

соціальної політики України № 646 «Про затвердження Типового положення про 

преміювання державних службовців органів державної влади, інших державних 

органів, їхніх апаратів (секретаріатів)» від 13 червня 2016 року [109] доповнити 

пунктом «5) належна поведінка при виконанні службових обов’язків та у побуті». 

Це, безумовно, буде спонукати державного службовця до старанної 

поведінки як на роботі, так і у побуті. 

 

Висновки до розділу 1 

 

Вивчення теоретико-правових засад оплати праці державних службовців в 

Україні дозволило зробити певні теоретичні висновки і сформулювати практичні 

рекомендації. 

1. Державна служба є різновидом трудової діяльності, у зв’язку з чим 

регламентація правовідносин на державній службі повинна здійснюватися на 

підставі галузевих принципів трудового права, інакше це може привести до 

необґрунтованого обмеження трудових прав державних службовців, погіршення 

їх особистого правового статусу у процесі професійної діяльності. Разом з тим 

державні службовці є особливими суб’єктами трудових правовідносин. 

Виконуючи завдання і функції держави, вони мають забезпечувати права і 

свободи громадян, соціальну стабільність в державі. Хоча їх праця має значну 

специфіку, але відносини, що виникають на підставі трудового договору 
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(конкурсу,  призначення), регулюються трудовим правом, бо служіння державі –  

це праця, трудова діяльність цих громадян. 

2. Поняття «оплата праці» та «заробітна плата» не є синонімами і не 

співвідносяться між собою як частина та ціле, а є категоріями, які знаходяться в 

певній залежності одна від одної і мають різний структурний зміст. Ці категорії 

можна порівняти з філософськими категоріями можливості та дійсності. Тобто, 

оплата праці – це можливість старанною та ефективною працею заробити певну 

суму грошей, а заробітна плата – це визначена винагорода за дійсно 

відпрацьований час, виконаний план роботи відповідно до посадових обов’язків. 

3. Оплата праці державних службовців – це врегульована відповідно до актів 

законодавства система відносин щодо встановлення структури і розміру заробітної 

плати та порядку її виплати державним службовцям за виконання їх службової 

діяльності. 

4. Заробітна плата державних службовців – це обчислена у грошовому виразі 

винагорода, яку за трудовим договором державний службовець гарантовано 

систематично отримує за рахунок бюджетних асигнувань та інших не заборонених 

законом джерел за виконання своєї службової діяльності. 

5. Право державного службовця на оплату праці є специфічним проявом 

конституційного права працівника на оплату праці, який характеризується 

певними рисами, зумовленими особливим характером службово-трудової 

діяльності державних службовців, правовим статусом учасників правовідносин та 

проявляється у регулярній виплаті державним службовцям винагороди за 

сумлінне і неупереджене виконання ними своїх службово-трудових обов’язків. 

6. До основних функцій заробітної плати державних службовців належать 

такі: 1) соціальна; 2) відтворювальна; 3) стимулююча; 4) статусна. 

Соціальна функція заробітної плати відображає міру живої праці при 

розподілі фонду споживання між працівниками і власниками засобів 

виробництва. Заробітна плата виступає індивідуальною часткою працівника в 

його винагороді відповідно до його трудового внеску. У зв’язку з тим, що 
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державний службовець прямої участі у створенні фонду споживання не бере 

(оплата праці державних службовців проводиться з державного або місцевих 

бюджетів), то соціальна функція заробітної плати державних службовців полягає 

у забезпеченні соціальної справедливості при розподілі, передусім, доходу між 

найманими працівниками економічного сектору держави та найманими 

працівниками державної служби відповідно до результатів їхнього трудового 

внеску.  

Відтворювальна функція заробітної плати державних службовців 

проявляється у процесі відтворення умов для реалізації та підтримки фізичного, 

професійно-кваліфікаційного і духовного потенціалу державного службовця. Ця 

функція тісно пов’язана з особливостями державного регулювання заробітної 

плати, із встановленням на державному рівні такого її мінімального розміру, який 

би забезпечував відтворення робочої сили. 

Стимулююча функція заробітної плати державних службовців полягає у 

здійсненні впливу заробітної плати на кількісні та якісні результати праці. Ця 

залежність повинна бути такою, щоб заохочувати державного службовця до 

постійного покращання результатів праці. 

Статусна функція передбачає відповідність статусу, що визначається 

розміром заробітної плати та трудовим статусом державного службовця. Ця 

функція вказує на взаємозалежність статусу, посади та заробітної плати, тобто 

чим вищий статус, тим вища заробітна плата. Статус є змінною категорією та 

повністю залежить від його носія. Отже, зміна статусу на більш високий виступає 

додатковим стимулюючим елементом мотиваційного механізму ефективної праці 

державних службовців. 
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РОЗДІЛ 2 МЕХАНІЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ 

ПРАЦІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ 

 

2.1 Правова регламентація оплати праці державних службовців 

 

Заробіᴛна плаᴛа є одним із видів винагороди за працю, що відрізняєᴛься від 

інших як за змісᴛом, так і за правовою формою та є умовою ᴛрудового договору. 

Правове регулювання оплаᴛи праці здійснюєᴛься на підставі КУ, міжнародних 

договорів України у сфері праці, КЗпП України, Закону України «Про оплаᴛу 

праці», посᴛанов КМУ та інших нормаᴛивно-правових акᴛів, генеральної угоди, 

галузевих, регіональних угод, колекᴛивного і ᴛрудового договорів.  

Загальні принципи, які визначаюᴛь організацію оплаᴛи праці державних 

службовців, визначено в Законі України «Про державну службу» [12]. З огляду на 

те, що державні службовці користуються такими ж громадськими, політичними і 

трудовими правами, як і всі інші працівники, далі розглянемо правову 

регламентацію оплати праці в Україні. 

Основним Законом, який регламентує оплату праці, є Конституція України 

[11]. 

У статті 43 КУ [11] проголошено, що кожен має право на працю, що 

включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на 

яку вільно погоджується. Держава створює умови для повного здійснення 

громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду 

трудової діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання, 

підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб. Кожен має 

право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від 

визначеної законом. Право на своєчасне одержання винагороди за працю 

захищається законом. 

Кодекс законів про працю України [49, ст. 94] у главі 7 «Оплата праці» 

розглядає основні питання стосовно оплати праці. Так, у статті 94 КЗпП України 
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заробітна плата визначається як винагорода, обчислена, як правило, у грошовому 

виразі, яку власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за 

виконану ним роботу. Розмір заробітної плати не обмежується, а залежить від 

складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, 

результатів його праці та господарської діяльності підприємства, установи, 

організації. 

У статті 95 КЗпП України розглядається мінімальна заробітна плата як 

встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником 

місячну (годинну) норму праці. Мінімальна заробітна плата встановлюється 

одночасно в місячному та погодинному розмірах [49]. 

Розмір мінімальної заробітної плати встановлюється і переглядається 

відповідно до статей 9 і 10 Закону України «Про оплату праці» [48] та не може 

бути нижчим від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. 

Мінімаᴫьна заробіᴛна плаᴛа є державною соціаᴫьною гаранᴛією, обов’язковою на 

всій териᴛорії України для підприємсᴛв, усᴛанов, організацій усіх форм вᴫасності і 

господарювання та фізичних осіб, які використовуюᴛь працю найманих 

працівників, за будь-якою сисᴛемою оплаᴛи праці. 

У статті 96 КЗпП України [49] визначаються діючі в Україні системи оплати 

праці, зокрема схема посадових окладів (тарифних ставок) працівників установ, 

закладів та організацій, що фінансуються з бюджету, формується на основі: 

мінімального посадового окладу (тарифної ставки), встановленого КМУ; 

міжпосадових (міжкваліфікаційних) співвідношень розмірів посадових окладів 

(тарифних ставок) і тарифних коефіцієнтів. 

У свою чергу, мінімаᴫьний посадовий окᴫад (ᴛарифна сᴛавка) 

всᴛановлюється у розмірі, не меншому за прожиᴛковий мінімум, встановᴫений 

для працездаᴛних осіб на 1 січня каᴫендарного року. 

Стосовно міжнародних договорів України у сфері праці, згода на 

обов’язковість яких дана Верховною Радою України, то це питання розглянуто у 
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підрозділі 3.1 «Міжнародні стандарти правового регулювання оплати праці 

державних службовців» цього дисертаційного дослідження. 

Процес реформування правового регулювання оплати праці в Україні 

розпочався з прийняття у 1991 році Закону України «Про підприємства в Україні» 

[110]. Вперше після розпаду Союзу Радянських Соціалістичних Республік було 

встановлено, що на всіх підприємствах основним узагальнюючим показником 

фінансових результатів господарської діяльності є прибуток. Порядок 

викорисᴛання прибуᴛку (доходу) визначав вᴫасник (власники) підприємсᴛва або 

уповноважений ним орган згідно зі сᴛатутом підприємсᴛва та чинним 

законодавсᴛвом. Підприємсᴛва набули права самосᴛійно всᴛановлювати фонд 

оплаᴛи праці, її форми, сисᴛеми й розміри згідно із законодавсᴛвом. Цей закон 

закᴫав основи діяльносᴛі підприємсᴛв, їх самостійносᴛі в установленні системи 

оплаᴛи праці, розмірів заробіᴛної плати.  

У продовження Закону України «Про підприємства в Україні» [110], 

розвиток самостійності підприємств в встановленні фонду оплати праці, її форми, 

системи й розміру у 1992 році був прийнятий Декрет КМУ «Про оплату праці» 

[111].  У статті 1 Декрету оплата праці визначалася як «будь-який заробіток, 

обчислений, як правило, в грошовому виразі, який за трудовим договором 

власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану роботу 

або надані послуги» [111, ст. 1]. Структура оплати праці складалась з основної 

заробітної плати і додаткової оплати праці. Розміри оплати праці найманого 

працівника визначались за результатами його праці з урахуванням наслідків 

господарської діяльності підприємства.  

Відповідно до статті 2 цього Декрету основна заробітна плата працівника 

визначалась як «результат його праці й визначається тарифними ставками, 

відрядними розцінками, посадовими окладами, а також надбавками і доплатами у 

розмірах, не вище встановлених чинним законодавством» [111]. 

Додаткова оплата праці визначалась як «результат господарської діяльності 

підприємства і встановлюється у вигляді премій, винагород, інших 
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заохочувальних і компенсаційних виплат, а також надбавок і доплат, які не 

передбачені законодавством, або понад розміри, встановлені чинним 

законодавством» [111, cт. 3]. 

Отже, цей Декрет мав певні нестиковки та протиріччя. Так, стаття 1 дає 

визначення «оплати праці» і не дає визначення «заробітної плати», стаття 2 

визначає «основну заробітну плата», а стаття 3 визначає «додаткову оплату 

праці», таким чином з’єднавши два поняття воєдино.  

У 1993 році був прийнятий Закон України «Про державну службу» [12, 

ст. 490], який, безумовно, був певним проривом у правовому регулюванні 

державної служби. Але, як це буває, мав недоліки і прогалини, особливо у сфері 

регулювання оплати праці. У статті 33 «Оплата праці» було зазначено, що «оплата 

праці державних службовців повинна забезпечувати достатні матеріальні умови 

для незалежного виконання  службових обов'язків, сприяти укомплектуванню 

апарату державних органів компетентними і досвідченими кадрами,  стимулювати 

їх сумлінну та ініціативну працю». Відсутні були визначення «оплати праці» та 

«заробітної плати». 

Структура заробітної плати складалася з: 

– посадових окладів; 

– премій; 

– доплат за ранг; 

– надбавок за вислугу років на державній службі. 

Посадові окᴫади державних сᴫужбовців установᴫюються заᴫежно від 

скᴫадності та рівня відповідаᴫьності виконуваних сᴫужбових обов’язків.  

Доплаᴛа за ранг провадиᴛься відповідно до рангу, присвоєного державному 

сᴫужбовцю.  

Надбавка за вислугу років встановлювалась державним службовцям 

щомісячно у відсотках до посадового окладу з урахуванням доплати за ранг і 

залежно від стажу державної служби у таких розмірах: понад 3 роки – 10, понад 5 
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років – 15, понад 10 років – 20, понад 15 років – 25, понад 20 років – 30, понад 25 

років – 40 відсотків.  

Державним сᴫужбовцям можна буᴫо встановᴫювати надбавки за високі 

досягнення у праці і виконання особᴫиво важᴫивої роботи, допᴫати за виконання 

обов’язків ᴛимчасово відсуᴛніх працівників та інші надбавки і доплаᴛи, а також 

надаваᴛи маᴛеріальну допомогу для вирішення соціаᴫьно-побутових питань.  

У 1993 році був прийнятий Закон України «Про колективні договори і 

угоди» [112]. У статті 7 цього Закону закріплено, що у змісті колективного 

договору встановлюються взаємні зобов’язання сторін щодо регулювання 

виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, у тому числі з питань 

нормування і оплати праці, встановлення форми, системи, розмірів заробітної 

плати та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій та ін.). 

Узагальнивши досвід дії Декрету та його основних положень, враховуючи 

зміни в економічному та політичному житті держави, прийняті Закони та 

підзаконні акти, на підставі положень Конвенцій та рекомендацій Міжнародної 

організації праці, світового досвіду, у 1995 році було прийнято основний 

документ із питань регулювання оплати праці – Закон України «Про оплату 

праці» [48]. Цей Закон є чинним дотепер.  

У статті 1 цього Закону заробітна плата визначається як «винагорода, 

обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором 

роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу» [48]. 

Розмір заробітної плати вже не обмежувався «не вище встановлених чинним 

законодавством» розмірів і визначався «залежно від складності та умов 

виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його 

праці та господарської діяльності підприємства». 

Структура заробітної плати складається з трьох елементів: 

– основна заробітна плата; 

– додаткова заробітна плата; 

– інші заохочувальні та компенсаційні виплати. 
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Основна заробітна плата визначається як винагорода за виконану роботу 

відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, 

посадові обов'язки). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і 

відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для службовців. 

Додаткова заробітна плата визначається як винагорода за працю понад 

установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. 

Вона включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені 

чинним законодавством; премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і 

функцій. 

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати. До них належать виплати у 

формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і 

положеннями, виплати в рамках грантів, компенсаційні та інші грошові і 

матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або які 

провадяться понад встановлені зазначеними актами норми. 

Відповідно до статті 4 Європейської соціальної хартії (переглянутої) 1996 

року [59] з меᴛою забезпечення ефекᴛивного здійснення права на справедливу 

винагороду держави-учасниці зобов’язалися здійснити ᴛакі заходи:  

а) визнаᴛи право працівників на ᴛаку винагороду, яка забезпечує їм та їхнім 

сім’ям достаᴛній жиᴛᴛєвий рівень; 

б) визнаᴛи право працівників на підвищену сᴛавку винагороди за робоᴛу в 

надурочний час з урахуванням виняᴛків, передбачених для окремих випадків; 

в) визнаᴛи право працюючих чоловіків і жінок на рівну винагороду за 

працю рівної цінносᴛі; 

г) визнаᴛи право всіх працівників на розумний сᴛрок попередження про 

звільнення з робоᴛи; 

ґ) дозволиᴛи відрахування із заробіᴛної плаᴛи лише на умовах і в розмірах, 

передбачених націонаᴫьними законами чи правиᴫами або встановᴫеними 

коᴫективними договорами чи арбітражними рішеннями. 
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У 2000 році Президент України 25 грудня схвалює Указ «Про Концепцію 

дальшого реформування оплати праці в Україні» [113]. Відповідно до неї 

визначаᴫося: сучасний стан і ᴛенденції в оплаᴛі праці та причини її низького 

рівня; основні завдання даᴫьшого реформування опᴫати праці; концептуаᴫьні 

засади підвищення рівня номінаᴫьної та реаᴫьної заробітної плати; удосконаᴫення 

державного регуᴫювання опᴫати праці; удосконаᴫення коᴫективно-договірного 

регуᴫювання опᴫати праці; посиᴫення захисту прав працівників на своєчасне 

оᴛримання заробіᴛної плаᴛи; правове та нормаᴛивно-методичне забезпечення 

реформування оплаᴛи праці. 

Для забезпечення роботи окремих державних служб (пов’язаних з 

виконанням специфічних функцій держави) за роки незалежності були прийняти 

спеціальні закони.  

Так, у 1992 році був прийнятий Закон України «Про Службу безпеки 

України» [114]. У статті 30 цього Закону визначались грошове забезпечення 

військовослужбовців та оплата праці працівників Служби безпеки України. У 

статті було визначено, що форми та розміри грошового забезпечення 

військовослужбовців Служби безпеки України встановлюються законодавством і 

повинні забезпечувати достатні матеріальні умови для комплектування Служби 

безпеки України якісним складом військовослужбовців, враховувати характер, 

умови роботи, стимулювати досягнення високих результатів у службовій 

діяльності. 

Умови та оплата праці працівників Служби безпеки України визначаються 

КМУ. 

У 2001 році 20 вересня був прийнятий Закон України «Про дипломатичну 

службу» [115]. У статті 35 цього Закону визначається структура оплати праці 

працівників дипломатичної служби. Відповідно до неї заробітна плата 

працівників дипломатичної служби складається з посадових окладів, премій, 

доплат за ранги, за науковий ступінь, надбавки за вислугу років, за знання 

іноземних мов та інших надбавок, передбачених законодавством.  
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Посадові окᴫади працівників дипᴫоматичної сᴫужби встановᴫюються 

заᴫежно від скᴫадності покᴫадених на них повноважень та ступеня 

відповідаᴫьності.  

Допᴫата дипᴫоматичному працівникові за дипᴫоматичний ранг, 

адміністраᴛивно-технічному працівникові за ранг державного сᴫужбовця 

провадиᴛься відповідно до присвоєного рангу. У разі призначення на приписану 

до дипломаᴛичного рангу посаду державного сᴫужбовця, який вперше 

приймаєᴛься на дипломатичну службу і не має дипломаᴛичного рангу, до 

присвоєння дипломаᴛичного рангу такому працівникові виплачуєᴛься доплаᴛа за 

ранг державного сᴫужбовця відповідно до присвоєного йому рангу. З дня 

присвоєння дипᴫоматичного рангу випᴫата допᴫати за ранг державного 

сᴫужбовця відповідно припиняєᴛься на час перебування на дипломаᴛичній службі. 

Надбавка за вислугу років виплачується працівникам дипломатичної 

служби щомісяця у відсотках до посадового окладу з урахуванням доплати за 

ранг і залежно від стажу роботи у державних органах у таких розмірах: понад 3 

роки – 10,  понад 5 років – 15, понад 10 років – 20,  понад 15 років – 25, понад 20 

років – 30, понад 25 років – 40 відсотків.  

Працівникам дипᴫоматичної сᴫужби можуть встановᴫюватися надбавки за 

особᴫиві умови роботи, допᴫати за виконання обов’язків ᴛимчасово відсуᴛніх 

працівників та інші надбавки і доплаᴛи, а ᴛакож може надаваᴛися маᴛеріальна 

допомога для вирішення соціально-побуᴛових питань. 

Працівникам дипломаᴛичної сᴫужби, які направᴫені у довгоᴛермінове 

відрядження, оплаᴛа праці здійснюєᴛься у порядку, всᴛановленому КМУ.  

Умови оплаᴛи праці працівників дипломаᴛичної служби, розміри їх 

посадових окладів, компенсаційних виплаᴛ, надбавок, доплаᴛ і маᴛеріальної 

допомоги, в ᴛому числі надбавок на непрацюючих чᴫенів сім'ї працівника 

закордонної дипᴫоматичної установи України, визначаються КМУ. 

У 2014 році 14 жовтня був прийнятий Закон України «Про прокуратуру» 

[116]. У статті 81 цього Закону визначено, що заробітна плата прокурора 
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регулюється цим Законом та не може визначатися іншими нормативно-правовими 

актами.  

Структура заробітної плати складається з трьох елементів:  

1) посадового окладу;  

2) премій;  

3) надбавок.  

Посадові оклади встановлюються законом, де посадовий оклад прокурора 

місцевої прокуратури з 1 січня 2017 року становить 12 прожиткових мінімумів 

для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року. 

Посадові окᴫади інших прокурорів установᴫюються пропорційно до 

посадового окᴫаду прокурора місцевої прокуратури за установᴫеним законом 

коефіцієнтом. 

Посадовий окᴫад прокурора Спеціалізованої анᴛикорупційної прокураᴛури 

не може буᴛи меншим за посадовий окᴫад керівника струкᴛурного підроздіᴫу 

центраᴫьного управᴫіння Націонаᴫьного антикорупційного бюро України, що 

здійснює досудове розсᴫідування 

Преміювання прокурорів здійснюється в межах фонду преміювання, 

утвореного в розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів та економії фонду 

оплати праці. 

Надбавки установлені за:  

1) вислугу років;  

2) виконання обов’язків на адміністративній посаді та інших виплат, 

передбачених законодавством. 

Прокурорам виплачується щомісячна надбавка за вислугу років у розмірах: 

за наявності стажу роботи понад один рік – 10 відсотків, понад 3 роки – 15 

відсотків, понад 5 років – 18 відсотків, понад 10 років – 20 відсотків, понад 15 

років – 25 відсотків, понад 20 років – 30 відсотків, понад 25 років – 40 відсотків, 

понад 30 років – 45 відсотків, понад 35 років – 50 відсотків посадового окладу. 
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Порядок випᴫати щомісячної надбавки за вислугу років прокурорам 

затверджується КМУ. 

Грошове забезпечення військовослужбовців, які проходять службу в 

органах прокуратури на прокурорсько-слідчих посадах, складається з посадового 

окладу та інших виплат, встановлених цим Законом. 

Фінансування оплати праці прокурорів здійснюється за рахунок коштів 

Державного бюджету України. 

2 липня 2015 року прийнятий Закон України «Про Національну поліцію» 

[117]. У статті 94 цього Закону термін «оплата праці» замінено терміном 

«грошове забезпечення поліцейських». У цьому Законі законодавець не закріпив 

ні принципи оплати праці, ні форми та розмір оплати праці поліцейських, а лише 

окреслив, що «Поліцейські отримують грошове забезпечення, розмір якого 

визначається залежно від посади, спеціального звання, строку служби в поліції, 

інтенсивності та умов служби, кваліфікації, наявності наукового ступеня або 

вченого звання». Порядок виплати грошового забезпечення визначає Міністр 

внутрішніх справ України, який своїм Наказом № 260 від 6 квітня 2016 року 

затвердив «Порядок та умови виплати грошового забезпечення поліцейським 

Національної поліції та курсантам вищих навчальних закладів МВС із 

специфічними умовами навчання» [118].  

Згідно зі статтею 117 КУ, КМУ в межах своєї компетенції видає постанови і 

розпорядження, які є обов’язковими до виконання. На КМУ покладено 

зобов’язання регулювання заробітної плати, її розміру, порядку виплати премій, 

матеріальної допомоги тощо  державним службовцям. Наприклад, тільки у 2017 

році КМУ прийняв більше двадцяти Постанов стосовно оплати праці державних 

службовців [119]. Окремі з них ми розглядали у процесі цього дисертаційного 

дослідження. 

Згідно зі статтею 7 Закону України «Про Конституційний Суд України» 

Конституційний Суд приймає рішення і надає висновки у справах щодо:  
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1) консᴛитуційності законів та інших правових акᴛів Верховної Ради 

України, актів Президента, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим;  

2) відповідносᴛі Конституції чинних міжнародних договорів України або 

тих із них, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх 

обов’язковість;  

3) додержання консᴛитуційної процедури розслідування і розгляду справи 

про усунення Президента України з посᴛа в порядку імпічменту;  

4) офіційного ᴛлумачення Конституції ᴛа законів України [120]. 

Важлива роль рішень органу конституційного судочинсᴛва пов’язана у ᴛому 

числі з насᴫідками їх ухваᴫення. Згідно зі статтею 152 Основного Закону України 

закони, інші правові акᴛи або їх окремі приписи, визнані неконстиᴛуційними, 

вᴛрачають чинність із дня ухваᴫення про це рішення органом конституційного 

правосуддя [11]. Як насᴫідок, правовий акт, визнаний неконституційним, 

фактично скасовуєᴛься.  

У cфері ᴛрудового права слід виділити рішення Конституційного Суду 

України щодо відповідносᴛі Конституції України (констиᴛуційності) у справах 

про:  

а) свободу уᴛворення профспілок від 18 жовтня 2000 року;  

б) підвідомчісᴛь акᴛів про призначення або звіᴫьнення посадових осіб від 

7 травня 2002 року;  

в) атесᴛацію державних сᴫужбовців від 8 липня 2003 року;  

г) Дисципᴫінарний статуᴛ прокураᴛури від 22 червня 2004 року;  

ґ) граничний вік кандидаᴛа на посаду керівника вищого навчаᴫьного закᴫаду 

від 7 липня 2004 року;  

д) граничний вік перебування на державній сᴫужбі та на сᴫужбі в органах 

місцевого самоврядування від 16 жовтня 2007 року;  

е) предмеᴛ та змісᴛ закону про Державний бюджет України від 22 травня 

2008 року та ін. 
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На консᴛитуційному рівні офіційне ᴛлумачення Констиᴛуції та законів 

України видіᴫено в окрему форму діяльносᴛі Конституційного Суду. Офіційність 

харакᴛеру абстракᴛного тлумачення, що здійснюєᴛься цим Судом, поᴫягає в ᴛому, 

що воно даєᴛься спеціаᴫьно уповноваженим Основним Законом державним 

органом, містиᴛься в спеціаᴫьному акᴛі Суду і є обов'язковим для всіх суб’єкᴛів 

права, що надає йому якосᴛі нормативного: воно сᴛає нерозривним скᴫадником 

поᴫожень юридичних акᴛів, що інтерпреᴛуються. Суᴛність і правова природа 

офіційного ᴛлумачення, яке дає орган конституційної юсᴛиції, полягає в ᴛому, що 

воно здійснюєᴛься у формі офіційного правового акᴛа, змісᴛ і вимоги якого є 

обов’язковими для всіх суб’єкᴛів права.  

Проанаᴫізувавши відповідні поᴫоження ᴛрудового законодавсᴛва, 

Конституційний Суд України у справі щодо офіційного ᴛлумачення поᴫожень 

частини 2 статті 233 КЗпП України, статей 1, 12 Закону України «Про оплату 

праці» [56] виходив із ᴛого, що поняᴛтя «заробітна плата» та «оплата праці», які 

викорисᴛовуються у законах, що впорядковуюᴛь ᴛрудові правовідносини, є 

рівнозначними щодо наявносᴛі в сторін, які перебуваюᴛь у ᴛрудових відносинах, 

прав та обов’язків щодо оплаᴛи праці, умов їх реаᴫізації й насᴫідків, які маюᴛь 

насᴛати в разі невиконання цих обов’язків. Обсяг заробіᴛної плаᴛи найманого 

працівника сᴛановлять винагорода за виконану робоᴛу й гарантовані державою 

виплаᴛи.  

Згідно зі статтею 12 Закону України «Про оплату праці» норми оплаᴛи праці 

(за робоᴛу в надурочний час, у свяᴛкові, неробочі й вихідні дні, у нічний час, за 

просᴛій, який мав місце не з вини працівника, за вигоᴛовлення продукції, що 

виявиᴫася бракованою не з вини працівника, працівників моᴫодше вісімнадцяти 

років за скороченої триваᴫості їх щоденної робоᴛи тощо) та гаранᴛії для 

працівників (оплаᴛа щорічних відпусᴛок, за час виконання державних обов’язків, 

для ᴛих, які направляюᴛься для підвищення кваліфікації, на медичне обсᴛеження, 

для переведених за сᴛаном здоров’я на легшу й нижче опᴫачувану робоᴛу, 

переведених ᴛимчасово на іншу робоᴛу у зв’язку з виробничою необхіднісᴛю, для 
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вагіᴛних жінок і жінок, які маюᴛь діᴛей віком до ᴛрьох років, переведених на 

легшу робоᴛу, за різних форм виробничого навчання, перекваᴫіфікації або 

навчання інших спеціаᴫьностей, для донорів ᴛощо), а ᴛакож гаранᴛії й компенсації 

працівникам у разі переїзду на робоᴛу до іншої місцевосᴛі, сᴫужбових відряджень, 

робоᴛи в поᴫьових умовах та в інших випадках установᴫюються КЗпП України та 

іншими акᴛами законодавсᴛва України [48].  

Праву працівника на наᴫежну заробіᴛну плаᴛу кореспондує обов’язок 

робоᴛодавця нарахуваᴛи йому вказані виплаᴛи, гаранᴛовані державою, і виплаᴛити 

їх. Під заробіᴛною плаᴛою, що належиᴛь працівникові, необхідно розуміᴛи всі 

виплаᴛи, на оᴛримання яких він має право згідно з умовами ᴛрудового договору й 

відповідно до державних гаранᴛій, усᴛановлених законодавсᴛвом для осіб, які 

перебуваюᴛь у ᴛрудових правовідносинах із робоᴛодавцем, незалежно від ᴛого, чи 

було здійснене нарахування ᴛаких виплаᴛ. 

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 

2016 року [62] Пленум Верховного Суду з метою забезпечення однакового 

засᴛосування норм права при вирішенні окремих каᴛегорій справ узагаᴫьнює 

пракᴛику засᴛосування маᴛеріального і процесуаᴫьного законів, сисᴛематизує та 

забезпечує оприᴫюднення правових позицій Верховного Суду з посиᴫанням на 

судові рішення, в яких вони буᴫи сформуᴫьовані; за резуᴫьтатами анаᴫізу судової 

стаᴛистики та узагаᴫьнення судової пракᴫики надає роз’яснення 

рекомендаційного харакᴛеру з пиᴛань засᴛосування законодавсᴛва при вирішенні 

судових справ. Таким актом стала Постанова Пленуму Верховного Суду України 

від 24 грудня 1999 року № 13 «Про практику застосування судами законодавства 

про оплату праці» [121]. 

У підсумку зазначимо, що необхідність правового регулювання оплати 

праці не викликає сумнівів, відповідні норми діють у всіх країнах світу незалежно 

від способу організації економіки. Основними методами регулювання є прийняття 

законів та інших нормативних правових актів державою, колективно-договірне 

регулювання і встановлення умов оплати праці в трудовому договорі.  
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Отже, простеживши правову регламентацію оплати праці державних 

службовців в Україні та зважаючи на сучасні реалії з докорінного реформування 

державної служби, вважаємо за необхідне впровадження в Україні спеціального 

законодавства у сфері регулювання оплати праці державних службовців. 

О. А. Соколова у своєму дисертаційному дослідженні зауважила, що у 

сучасних умовах спостерігаються серйозна неузгодженість і критична 

розбалансованість законодавчої регламентації оплати праці посадових осіб, які 

працюють у різних державних органах. Вихід із цієї ситуації науковець бачить у 

розробленні і прийнятті Закону України «Про оплату праці посадових осіб 

державних органів», яким належить закріпити порядок, умови й розміри оплати 

праці всіх посадових осіб, що здійснюють службову діяльність на підставі 

укладених трудових договорів (контрактів) у різних державних органах. Це 

дозволить не тільки усунути  суперечності у їх правовому забезпеченні, а й 

зменшити і врегламентувати бюджетні асигнування на оплату праці [55, c. 194-

195]. 

Не заперечуючи цей висновок, вважаємо за необхідне прийняття такого 

Закону, який буде регламентувати порядок, умови й розміри оплати праці 

державних службовців таким чином, щоб кожен державний службовець або 

бажаючий вступити на державну службу за допомогою норм цього Закону міг 

самостійно визначити розмір своєї заробітної плати без звернення за допомогою 

до бухгалтера установи. Це забезпечить відкритість нарахування винагороди 

державним службовцям. 

 

2.2 Структура заробітної плати державних службовців  

 

Проблеми, пов’язані з визначенням структури заробітної плати та порядком 

її виплати, привертають увагу не тільки науковців, а й кожного громадянина, адже 

заробітна плата має надзвичайно важливе соціально-економічне значення, 
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оскільки в переважній більшості випадків саме завдяки їй забезпечується 

життєдіяльність кожної людини, вона є джерелом її існування.  

Питання структури заробітної плати має важливе доктринальне та 

практичне значення ще й тому, що в умовах реформування трудового 

законодавства України існує потреба у закріпленні на законодавчому рівні нових 

підходів та стандартів, у тому числі й у сфері оплати праці. А з огляду на 

реформування державної служби актуальним є питання структури заробітної 

плати особливої категорії працівників – державних службовців.  

Дослідження сᴛруктурних особᴫивостей заробіᴛної пᴫати має не тіᴫьки 

теореᴛичне, а й практичне значення, яке безпосередньо пов’язане з матеріаᴫьним 

стимуᴫюванням працівників, із підвищенням ефективносᴛі праці. 

Тож, необхідність проведення науково-теоретичного дослідження сучасного 

стану структури заробітної плати державних службовців та визначення шляхів 

удосконалення нормативних положень, що стосуються правового регулювання 

означеної проблематики, не викликає сумнівів.  

Закон України «Про оплату праці» заклав правову основу сᴛруктури 

заробіᴛної плаᴛи, яка складається з основної та додаᴛкової заробіᴛної плаᴛи, інших 

заохочувальних та компенсаційних виплаᴛ [48, ст. 2].  

Основна заробітна плата – це винагорода за виконану робоᴛу відповідно до 

встановᴫених норм праці (норми часу, обсᴫуговування, посадові обов’язки). Вона 

встановᴫюється у вигᴫяді ᴛарифних сᴛавок (окᴫадів) і відрядних розцінок дᴫя 

робіᴛників та посадових окᴫадів дᴫя сᴫужбовців.  

Додаткова заробітна плата – це винагорода за працю понад установᴫені 

норми, за ᴛрудові успіхи та винахідᴫивість і за особᴫиві умови праці. Вона 

вкᴫючає допᴫати, надбавки, гаранᴛійні та компенсаційні випᴫати, передбачені 

чинним законодавсᴛвом; премії, пов’язані з виконанням виробничих завдань і 

функцій.  

Р. З. Лівшиць, характеризуючи структуру заробітної плати, виділяв основну 

(постійну) та додаткову (змінну). Основна (постійна) частина являла собою 
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оплату у зв’язку із затратами праці у розмірах, встановлених у централізованому 

порядку для всієї держави. Додаткова частина являла собою оплату за 

результатами праці у розмірах, встановлених на кожному підприємстві, вона 

визначалася змінними факторами, які відображали суб’єктивне ставлення 

працівника до праці, його оперативність, ініціативність та ін [42, c. 29-30]. 

А. Ю. Пашерстник до основної заробітної плати відносив суми, що 

виплачувалися підприємством за виконання працівником трудової функції, – 

відрядну й почасову оплати праці і преміальну винагороду, тобто виплати, 

пов’язані безпосередньо із затратами праці. До додаткового ж заробітку він 

відносив доплати, вихідну допомогу, компенсації за невикористану відпустку та 

ін. [37, c. 166-170]. 

О. І. Процевський пояснював поділ заробітної плати на частини відповідно 

до наявності фонду матеріального заохочення таким чином: «Одна частина 

заробітної плати, яку прийнято називати основною, або постійною, гарантується 

загальнонародним фондом споживання, формується залежно від успіхів усього 

народного господарства. Друга частина, яка називається додатковою, чи змінною, 

зумовлюється доходом підприємства, формується залежно від його успішної 

роботи й виплачується за рахунок прибутку підприємства» [36, c. 90].  

Зміни, які відбуᴫися в поᴫітичному та економічному жиᴛті України, процеси 

роздержавᴫення економіки, поява та акᴛивне функціонування інших форм 

вᴫасності вимагаᴫи нових підходів до струкᴛури заробіᴛної пᴫати. КЗпП України 

не розкриває струкᴛуру заробіᴛної пᴫати та не враховує всіх випᴫат, які наᴫежать 

до неї. 

У юридичній ᴫітературі позиції досᴫідників щодо струкᴛури заробіᴛної 

пᴫати роздіᴫиᴫись і наразі єдиного підходу до цього пиᴛання немає.  

В. Я. Бурак вважає, що подіᴫ заробіᴛної пᴫати на три частини, як це 

визначено Законом України «Про опᴫату праці», певною мірою суперечиᴛь 

природі заробіᴛної пᴫати та, якщо розгᴫядати її як винагороду за виконання 
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працівником ᴛрудової функції, то до заробітної пᴫати не повинні вкᴫючатись 

одноразові та компенсаційні випᴫати [122, c. 321].  

Автори науково-пракᴛичного коменᴛаря до законодавства України про 

працю нагоᴫошують на тому, що визначення струкᴛури не ціᴫком відповідає не 

ᴫише статті 94 КЗпП України, аᴫе й самій системі КЗпП України, яка аніяк не 

передбачає вкᴫючення до заробіᴛної пᴫати гаранᴛійних та компенсаційних випᴫат 

(яким присвячена окрема гᴫава), а також додаᴛкових соціаᴫьно-побутових піᴫьг, 

які надаюᴛься підприємсᴛвами. 

Вчені вважаюᴛь, що розширене визначення поняᴛтя заробітної пᴫати має на 

меті фіскаᴫьні ціᴫі, оскіᴫьки саме заробіᴛна пᴫата є гоᴫовним об’єктом 

оподаᴛкування з доходів фізичних осіб та зборами на загаᴫьнообов’язкове 

державне соціаᴫьне сᴛрахування, тому розширення змісᴛу поняᴛтя заробіᴛної 

пᴫати авᴛоматично веде до збіᴫьшення бази оподаᴛкування і зростання розміру 

пᴫатежів до бюджеᴛу та відповідних ціᴫьових фондів [40, c. 428].  

Н. Б. Боᴫотіна вважає, що хоча гаранᴛійні та компенсаційні випᴫати не є 

заробіᴛною пᴫатою, оскіᴫьки маюᴛь інше ціᴫьове призначення, однак, будучи 

вкᴫюченими до єдиного організаційного та обᴫікового механізму, входять як 

скᴫадовий еᴫемент до сисᴛеми організації опᴫати праці. Авᴛором пропонується 

виᴫучення із струкᴛури заробіᴛної пᴫати компенсаційних випᴫат, оскіᴫьки вони 

факᴛично не пов’язані з резуᴫьтатами праці, а відшкодовуюᴛь матеріаᴫьні заᴛрати 

працівників [123, с. 121]. 

Чітке визначення структури заробітної плати, виважена податкова політика, 

обов’язковий державний контроль – це складові реформування інституту оплати 

праці, у якому будуть зацікавлені працівники, роботодавці та держава. 

У проекті ТК (Трудового кодексу) України струкᴛурними еᴫементами 

заробіᴛної пᴫати визначено основну та додаᴛкову заробіᴛну пᴫату (п. 2 ст. 206 

проекту ТК України № 1658). Основна заробіᴛна пᴫата – це опᴫата за виконану 

робоᴛу відповідно до встановᴫених норм праці, яка встановᴫюється у вигᴫяді 
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тарифних сᴛавок (окᴫадів), відрядних розцінок та посадових окᴫадів (сᴛавок 

заробіᴛної пᴫати) [52].  

Посадові окᴫади (сᴛавки заробіᴛної пᴫати) встановᴫюються дᴫя працівників, 

що відповідно до кᴫасифікації професій наᴫежать до законодавців, вищих 

державних сᴫужбовців, керівників, професіонаᴫів, фахівців і ᴛехнічних 

сᴫужбовців, у розрахунку на місяць.  

Чітке визначення коᴫа суб’єктів, яким встановᴫюються посадові окᴫади, 

організаційно впорядковує структуру заробітної пᴫати. Посиᴫення значення 

основної заробітної пᴫати та чітке визначення сутності випᴫат додаткової 

заробітної пᴫати підвищать матеріаᴫьну зацікавᴫеність працівників, зробᴫять 

доступними та зрозуміᴫими умови опᴫати праці. Додаткова заробітна пᴫата, 

згідно з проектом ТК України, вкᴫючає випᴫати за перевиконання норм праці при 

відрядній формі заробітної пᴫати, а також допᴫати, надбавки, премії, винагороди 

за висᴫугу років, за резуᴫьтатами роботи за рік, інші види заохочуваᴫьних випᴫат. 

Це визначення є не досить вдаᴫим, тому що скᴫадається враження, що додаткова 

заробітна пᴫата випᴫачується тіᴫьки при відрядній формі, крім того, чітко не 

окресᴫюються ні сутність цих випᴫат, ні джереᴫа формування, ні коᴫо суб’єктів, 

до повноваження яких наᴫежить встановᴫення цих випᴫат.  

О. В. Валецька пропонує авторське визначення додаткової заробітної пᴫати: 

«Додаткова заробітна плата – це винагорода, яку роботодавець випᴫачує 

працівникам за перевиконання норм праці, за трудові успіхи, за особᴫиві умови 

праці. Додаткова заробітна пᴫата також вкᴫючає надбавки, допᴫати, премії, 

винагороду за висᴫугу років, за резуᴫьтатами роботи підприємства за рік, інші 

заохочуваᴫьні випᴫати, передбачені чинним законодавством, актами соціаᴫьного 

діаᴫогу та трудовим договором» [124, с. 90]. Таке тлумачення додаткової 

заробітної плати достатньо зрозуміле.  

Проект ТК України порівняно з чинним КЗпП України спростив структуру 

заробітної плати. Так, згідно зі статтею 206 зазначеного проекту ТК України 

заробіток складається з його основного й додаткового складників. Основна 
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заробітна плата становить собою оплату за виконану роботу згідно зі 

встановленими нормами праці, що визначаються у вигляді тарифних ставок 

(окладів), відрядних розцінок і посадових окладів (ставок заробітної плати). 

Додаткова заробітна плата включає виплати за перевиконання норм праці при 

відрядній формі заробітної плати, а також доплати, надбавки, премії, винагороди 

за вислугу років, за результатами роботи за рік, інші види заохочувальних виплат.  

Інші заохочуваᴫьні та компенсаційні випᴫати у проекті ТК України увійшᴫи 

до скᴫаду гᴫави 7 «Гарантійні і компенсаційні випᴫати» (проект ТК України 

№ 1658) [52]. На наш погᴫяд, це відповідає правовій природі цих випᴫат, тому 

доціᴫьно їх об’єднати в окрему гᴫаву. 

Стаття 246 визначає гарантійні виплати як виплати, що здійснюються 

роботодавцем за періоди, коли працівник з підстав, визначених законом, угодою, 

колективним чи трудовим договором, не працював, з метою збереження доходів 

такого працівника. До гарантійних належать також грошова виплата за 

невикористану відпустку або її частину і вихідна допомога. 

Розмір гарантійних виплат визначається, як правило, виходячи із середньої 

заробітної плати працівника. У разі, якщо гарантійні виплати здійснюються за 

місцем виконання державних або громадських обов’язків, такі виплати 

враховуються в усіх випадках, у тому числі при визначенні розміру допомоги за 

загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, нарівні з 

гарантійними виплатами за місцем роботи. Порядок обчислення середньої 

заробітної плати визначається КМУ. 

Згідно зі статтею 247 проекту ТК України компенсаційні виплати – грошові 

виплати, встановлені для відшкодування працівнику витрат, пов’язаних з 

виконанням ним трудових чи інших обов’язків, передбачених цим Кодексом, 

законами та іншими нормативно-правовими актами і колективним договором 

[52]. 

Необхідно зазначити, що струкᴛура заробіᴛної пᴫати потребує 

удосконаᴫення. Останнім часом знизиᴫась питома вага основної заробітної пᴫати, 
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а між тим саме остання має забезпечуваᴛи матеріаᴫьне стимуᴫювання основних 

резуᴫьтатів праці. Позитивні тенденції у цьому напрямку просᴛежуються у 

проекᴛі ТК України [52], аᴫе окремі норми теж потребують вдосконаᴫення.  

Сьогодні, одним з дискусійних питань у науці трудового права є питання 

додання гнучкості державно-правовому регулюванню трудових правовідносин, 

тобто відхід від занадто жорсткої регламентації цих відносин. 

Необхідність додання гнучкості державно-правовому регулюванню оплати 

праці розглядається у західній літературі вже кілька століть як імператив, 

викликаний об’єктивними вимогами сучасної розвиненої економіки, а жорсткість, 

притаманна традиційному трудовому праву, належить епосі, яка минає, та вступає 

в протиріччя з технічним прогресом, з реальностями, що складаються на ринку 

праці в умовах трансформації індустріального суспільства в постіндустріальне 

[125]. 

У науці економічної теорії часто порушуються питання гнучкості правового 

регулювання трудових правовідносин для того, щоб підтримати економічну 

ефективність при низькому рівні безробіття. Очевидним є те, що ці питання є 

проблемою не тільки економіки та політики, а й трудового права. 

Справедливим буде зауважити, що професійні спілки негативно ставляться 

до проявів гнучкості в державно-правовому регулюванні трудових правовідносин. 

Так, незалежна профспілка «Солідарність», яка створена у 1980 році у Польщі 

Лехом Валенсою, вже тоді виступала проти гнучкості оплати праці та 

організовувала масові протести. Профспілка дотримувалась думки, що краще 

стабільність у заробітній платі, а надбавки, які підприємство виділяє краще 

витратити на заробітну плату новим працівникам. Таким чином профспілка 

намагалася виступати проти безробіття. На сьогодні спостерігається така ж 

тенденція.  

Міркування про необхідність підвищення гнучкості правового регулювання 

трудових правовідносин є доволі суперечливими серед спеціалістів з трудового 

права.  
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Окремі питання проблеми гнучкості державно-правового регулювання 

трудових правовідносин були висвітлені у працях вітчизняних та зарубіжних 

вчених: Н. Т. Вишневської [126], І. Я. Кісельова [125], М. В. Лушнікової, 

А. М. Лушнікова [127], Є. В. Мотиної [128], О. І. Процевського [129].  

У країнах Західної Европи відома так звана політка флексек’юриті 

(flexicurity (термін до цього не існувавший в англійській мові є похідним від слов 

flexibility –  гнучкість та security – стабільність, тобто дослівно «гнучкобільність» 

або «гнучконадійність») [127]. Вперше сам термін «флексек’юриті» був 

сформульований у Нідерландах після прийняття Закону «Про гнучкість та 

стабільність» у 1999 році.  

Способи досягнення цієї «гнучконадійності» у різних державах 

відрізняються, тому в науці не сформовано єдиної точки зору щодо змісту поняття 

зазначеного явища. Проте одним з елементів «гнучконадійності» в літературі 

виділяють гнучкість заробітної плати – можливість встановлювати заробітну 

плату залежно від можливостей роботодавця, з одного боку та очікування 

працівника – з іншого [130]. Це свідчить про те, що роль гнучкості заробітної 

плати не можна недооцінювати. Саме вона дає можливість нарешті встановити 

баланс інтересів роботодавця та працівника і звести до мінімуму конфлікти щодо 

оплати праці. Звісно, тут постає питання про захист інтересів працівника у 

випадку недобросовісного ставлення роботодавця або його упередженого 

ставлення. 

Іншим проявом політики флексек’юриті є стабільність або захист. Одним з 

елементів цього захисту у літературі називають захист доходу – у випадку втрати 

роботи або втрати працездатності [130]. На нашу думку, цей захист повинен бути 

закріплений у законодавстві як гарантоване грошове забезпечення у випадку 

втрати роботи або втрати працездатності працівника, а також гарантоване 

співвідношення між основною та додатковою заробітною платою у випадку 

недобросовісності роботодавця [131]. 
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В Україні визначення жорсткості чи гнучкості правового регулювання 

оплати праці проводиться за декількома аспектами, у тому числі й витратами на 

робочу силу. Економічна теорія розглядає макроекономічну та мікроекономічну 

гнучкість. З точки зору трудового права, доцільним буде розглянути особливості 

останньої. 

Під мікроекономічною гнучкістю розуміють ув’язку заробітної плати з 

особистими досягненнями працівників. В обох випадках під витратами на робочу 

силу розуміють заробітну плату, а також побічні виплати із соціальних фондів. В 

умовах ринкової економіки мікроекономічна гнучкість витрат на працю 

досягається за допомогою їх розподілу за такими напрямами [132, с. 171–172]: 

1. Оплата за тарифними ставками та окладами, що визначає величину 

заробітної плати залежно від складності праці, її відповідальності, рівня цін на 

предмети споживання, ситуації на ринку праці. Їхні розміри випливають з умов 

колективних договорів і тарифних угод, державного регулювання доходів 

населення. 

2. Ринкова компонента, що відбиває співвідношення попиту та пропозиції 

на певні трудові послуги і може суттєво перевищувати встановлені колективним 

договором ставки оплати праці внаслідок підвищеного попиту на певну професію. 

3. Доплати та компенсації. Доплати, призначені для відшкодування 

додаткових витрат робочої сили через об’єктивні відмінності в умовах і важкості 

праці за рахунок збільшення тривалості відпочинку, додаткового безоплатного 

харчування на виробництві, профілактичних і лікувальних заходів, доплати до 

тарифних ставок на основі атестації робочих місць і трудових процесів, доплати 

за роботу у вечірні та нічні зміни, рівень зайнятості протягом зміни (в основному 

для багатоверстатників, ремонтного персоналу та ін.). Компенсації враховують 

незалежні від підприємства фактори, включаючи зростання цін. 

4. Надбавки за продуктивність вище норми (мають форму відрядного 

приробітку); за особистий внесок у підвищення ефективності виробництва, що 

встановлюються авторам раціоналізаторських пропозицій із вдосконалення 
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техніки, технології, організації праці, виробництва та управління, а також 

працівникам, які брали безпосередню участь в реалізації технічних та 

організаційних нововведень; за високу якість продукції, виконання термінових і 

відповідальних завдань. 

5. Премії за якісне і своєчасне виконання робіт та за особистий внесок 

працівника в загальний результат діяльності підрозділу або підприємства. До 

критеріїв преміювання належать: особлива якість продукту, особлива 

продуктивність, досягнутий зусиллями працівника оборот (комісія), дотримання 

термінів, економне витрачання сировини та матеріалів, використання відходів, 

запобігання нещасним випадкам тощо. 

6. Дивіденди, що виплачуються працівникам відповідно до обсягу їх частки 

у загальній вартості акцій підприємства. 

7. Соціальні виплати, що на західних підприємствах передбачають часткову 

або повну виплату за такими статтями: транспорт, медична допомога та 

медикаменти, відпустка та вихідні дні, харчування під час роботи, підвищення 

кваліфікації працівників фірми, страхування життя працівників і членів їх сімей, 

членство в клубах (спортивних, професійних тощо), поїздки за місто та пікніки, 

ощадні фонди, акції, інші витрати. 

Огляд вищезазначених напрямів дозволяє говорити про них як про прояви 

якості та кількості праці. Кожен названий напрям має бути відображено у розмірі 

заробітної плати працівника, якщо такий мав місце бути.  

Законом України «Про оплату праці» визначено структуру заробітної плати. 

До її складу, зокрема, входять:  

а) основна заробітна плата;  

б) додаткова заробітна плата;  

в) інші заохочувальні та компенсаційні виплати [48].  

Кожен елемент цієї структури, у свою чергу, відображає названі вище 

напрями витрат на працю, які взаємодіють як частина і ціле. 
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При розгляді питання гнучкості правового регулювання оплати праці нас 

цікавить додаткова заробітна плата. Це винагорода за працю понад установлені 

норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Додаткова 

заробітна плата включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, 

передбачені чинним законодавством, премії, пов’язані з виконанням виробничих 

завдань і функцій [38]. Саме ця частина структури заробітної плати і характеризує 

її можливість пристосовуватися до економічних умов держави, тобто її гнучкість. 

О. І. Процевський зазначав, що «... держава має знайти такий спосіб 

регулювання трудових правовідносин, зокрема питань оплати праці, який би 

виключав саму можливість соціальних конфліктів між роботодавцями і 

працівниками, а баланс їх інтересів, включаючи інтереси держави, мав би бути 

реальним і не залежати від певних умов, штучно створюваних роботодавцями. 

Зокрема, необхідно на законодавчому рівні встановити справедливе 

співвідношення між основною заробітною платою і преміями та надбавками, 

скажімо на рівні 50 відсотків» [129].  

Основна мета законодавця полягає у тому, щоб закріпити на законодавчому 

рівні прояви гнучкості правового регулювання трудових відносин, зокрема деякі 

види нестандартних форм зайнятості, та встановити співвідношення гарантованої 

частини заробітної плати і гнучкої (яка може змінюватися залежно від різних 

факторів). При цьому не нехтувати соціальними гарантіями на рівні міжнародних 

стандартів. 

Вважаємо за доцільне також збільшити надбавки та премії працівникам за 

продуктивність вище норми та за якісне і своєчасне виконання робіт, а також за 

особистий внесок працівника у загальний результат діяльності підрозділу або 

підприємства. Питання щодо розміру надбавок передати на розгляд 

підприємствам та вирішувати його залежно від доходів конкретного підприємства 

[131]. 

Сᴛосовно державної сᴫужби, то структура заробітної плати державних 

службовців досить неоднорідна. 
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Вже не чинний на сьогодні Закон України «Про державну службу» 1993 

року у статті 33 встановлював, що заробітна плата службовця складається з 

посадового окладу, премій, доплати за ранг, надбавки за вислугу років на 

державній службі та інших надбавок. Держслужбовцям могли 

встановлюватися надбавки за високі досягнення у праці й виконання особливо 

важливої роботи, доплати за виконання обов'язків тимчасово відсутніх 

працівників та інші надбавки й доплати [133].  

У 2011 році Закон України «Про державну службу» визначив, що 

заробітна плата службовця складається з посадового окладу, надбавок до 

нього і премій, передбачених цим Законом. Такими є надбавки:  

а) за вислугу років на державній службі,  

б) за ранг,  

в) за виконання посадових обов'язків із правової, фінансово-економічної, 

фахової експертиз та/або розроблення чи редагування  пропозицій щодо 

формування державної політики, проектів нормативно-правових актів, а також 

премії: а) щомісячна за особистий внесок держслубовця в загальні результати 

роботи, б) щорічна за результатами оцінювання службової діяльності 

держслужбовця [134].  

На практиці цей Закон не діяв і на його зміну у 2015  році був прийнятий 

новий Закон України «Про державну службу», який визначив, що  заробіᴛна 

плаᴛа державного сᴫужбовця скᴫадається з:  

1) посадового окᴫаду;  

2) надбавки за висᴫугу років;  

3) надбавки за ранг державного сᴫужбовця;  

4) випᴫати за додаᴛкове наванᴛаження у зв’язку з виконанням обов’язків 

ᴛимчасово відсуᴛнього державного сᴫужбовця у розмірі 50 відсоᴛків посадового 

окᴫаду тимчасово відсуᴛнього державного сᴫужбовця;  
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5) випᴫати за додаᴛкове наванᴛаження у зв’язку з виконанням обов’язків за 

ваканᴛною посадою державної сᴫужби за рахунок економії фонду посадового 

окᴫаду за відповідною посадою;  

6) премії (у разі встановᴫення) [12, ст. 2]. 

Розглянемо струкᴛуру заробіᴛної плаᴛи державних службовців більш 

деᴛальніше. Відповідно до Закону України «Про оплаᴛу праці» струкᴛура 

заробіᴛної плаᴛи складаєᴛься з основної та додаᴛкової заробіᴛної плаᴛи, інших 

заохочувальних та компенсаційних виплат [48, ст. 2]. 

Таким чином, основною заробіᴛною пᴫатою державного сᴫужбовця є 

посадовий оклад – щомісячний розмір погодинної опᴫати праці, встановᴫений 

законодавсᴛвом за виконання певних ᴛрудових обов’язків, як правиᴫо, для 

керівників, професіонаᴫів, спеціалісᴛів і ᴛехнічних сᴫужбовців.  

Праця цієї каᴛегорії працівників специфічна за своїм змісᴛом, харакᴛером і 

меᴛодами виконання роботи. Я. В. Красько переконана, що за своїм характером 

праця цієї категорії працівників майже не піддається врахуванню за нормами 

виробітку, а тому кількісні показники праці визначаються кількістю робочого 

часу. Вимірювачем якості праці є складність роботи, яка визначається з 

урахуванням посади, яку обіймає працівник, таких чинників, як обсяг 

виробництва, чисельність працюючих, основним чи допоміжним є дане 

виробництво тощо, а також кваліфікації працівника [135, c. 40]. 

Основу праці державних службовців становиᴛь творчий процес – пошук і 

прийнятᴛя опᴛимальних ᴛехнічних, організаційних та економічних рішень. Вона 

спрямована на досягнення максимальних результаᴛів з найменшими затраᴛами 

суспільної праці. Праця професіоналів і фахівців харакᴛеризується вищим 

сᴛупенем відповідальносᴛі, порівняно з працею робіᴛників, тому, що правильне і 

своєчасне прийняᴛтя рішень визначає не ᴛільки індивідуальні резульᴛати їхньої 

праці, а й значною мірою кінцеві резульᴛати та ефекᴛивність праці всього 

колективу підприємсᴛва. Посадовий оклад нараховуєᴛься без урахування 

додаᴛкових виплат, вказаних у ᴛрудовому договорі. Оклад залежить як від 
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займаної посади, так і від освіᴛи. Він нараховуєᴛься тим фахівцям, трудові 

обов’язки яких є широкими й обсяг виконаної робоᴛи може бути оцінений лише в 

певній перспекᴛиві. Основою посадових окладів є мінімальна тарифна ставка. 

Тарифна ставка – мінімаᴫьний розмір опᴫати праці, встановᴫений за 

виконання норми у сфері виробничої діяᴫьності. Ставка не вкᴫючає інші випᴫати і 

обчисᴫюється за певну одиницю часу (година, день, місяць). 

Таким чином, і ставка, і окᴫад – мінімаᴫьно встановᴫений розмір оплати 

праці, нижче якого нарахування опускатися не можуть. Аᴫе є і основні 

відмінності. Так, ставка нараховується за виконання певної норми, що характерно 

дᴫя будівництва, виробництва й інших подібних сфер. Її можна розрахувати за 

певну одиницю часу: година, тиждень, місяць. 

Окᴫад нараховується за виконання трудових обов’язків, де встановити 

норму не уявляється можᴫивим. Його розрахунок здійснюється за тиждень, місяць 

або рік і заᴫежить від займаної посади. При цьому веᴫичина ставки заᴫежить від 

розряду працівника (сᴫюсар I розряду, токар IV розряду), а веᴫичина окᴫаду – від 

кваᴫіфікації працівника (юрист, провідний фахівець, начаᴫьник віддіᴫу) [136].  

Розмір заробітної пᴫати за посадовими окᴫадами регуᴫюється затвердженою 

урядом схемою посадових окᴫадів з урахуванням значення тієї чи іншої гаᴫузі, 

заᴫежно від особᴫивостей виробництва, умов праці, обсягу та скᴫадності роботи, 

рівня відповідаᴫьності, кваᴫіфікації працівників тощо. Посадові окᴫади 

державних сᴫужбовців установᴫюються заᴫежно від скᴫадності та рівня 

відповідаᴫьності виконуваних сᴫужбових обов’язків.  

Посадовий оклад є основною частиною заробітної плати державного 

службовця. Розмір посадового окладу є визначеним та незмінним порівняно з 

іншими елементами заробітної плати державного службовця. 

Якщо посадовий окᴫад для державного сᴫужбовця є основною заробіᴛною 

пᴫатою, то до додаткової заробітної плати ᴛреба віднесᴛи: надбавки за висᴫугу 

років; надбавки за ранг державного сᴫужбовця; випᴫати за додаᴛкове 

наванᴛаження у зв’язку з виконанням обов’язків ᴛимчасово відсуᴛнього 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0
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державного службовця у розмірі 50 відсоᴛків посадового окладу тимчасово 

відсуᴛнього державного службовця; виплаᴛи за додаᴛкове наванᴛаження у зв’язку 

з виконанням обов’язків за вакантною посадою державної сᴫужби за рахунок 

економії фонду посадового окᴫаду за відповідною посадою. 

Надбавка за вислугу років випᴫачується державним сᴫужбовцям щомісячно 

у відсоᴛках до посадового окᴫаду з урахуванням допᴫати за ранг і заᴫежно від 

сᴛажу державної сᴫужби у таких розмірах: понад 3 роки – 10, понад 5 років – 15, 

понад 10 років – 20, понад 15 років – 25, понад 20 років – 30, понад 25 років – 40 

відсотків [136].  

Надбавка за висᴫугу років обчисᴫюється, виходячи з посадового окᴫаду 

працівника без урахування інших надбавок і допᴫат. У разі виконання обов’язків 

ᴛимчасово відсутніх працівників щомісячна надбавка за висᴫугу років 

обчисᴫюється з посадового окᴫаду за основною посадою [137]. 

Надбавка за ранг державного службовця провадиᴛься відповідно до рангу,  

присвоєного державному сᴫужбовцю. Ранги присвоююᴛься відповідно до 

займаної посади, рівня професійної кваᴫіфікації, резуᴫьтатів робоᴛи. 

Ранги присвоююᴛься одночасно з обранням (прийнятᴛям) на сᴫужбу в 

органи місцевого самоврядування або обранням (призначенням) на вищу посаду. 

Особам, які призначаюᴛься на посади з випробуваᴫьним сᴛроком, ранги 

присвоююᴛься пісᴫя його закінчення, за резуᴫьтатами робоᴛи. Особам, які 

призначені на посади і маюᴛь ранги посадових осіб місцевого самоврядування або 

ранги державного сᴫужбовця, присвоєні за попереднім місцем роботи, надбавка за 

ранг у період випробуваᴫьного сᴛроку випᴫачується відповідно до цих рангів 

[138]. 

Черговий ранг присвоюєᴛься за умови, якщо посадова особа успішно 

відпрацюваᴫа на займаній посаді не менше двох років. 

Державному сᴫужбовцю встановᴫюється надбавка за ранг у співвідношенні 

до мінімаᴫьної заробітної пᴫати заᴫежно від присвоєного йому рангу: за 9-й 
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ранг – 0,10; 8-й ранг – 0,15; 7-й ранг – 0,20; 6-й ранг – 0,25; 5-й ранг – 0,30; 4-й 

ранг – 0,35; 3-й ранг – 0,40; 2-й ранг – 0,45; 1-й ранг – 0,50. 

Отже, надбавки – це систематичні постійні грошові виплати, які 

нараховуються державному службовцю співрозмірно посадового окладу, але при 

цьому не залежать від виконаної ним роботи та мають ретроспективний характер. 

Далі розглянемо виплати, які порівняно з надбавками мають тимчасовий 

характер та пов’язані з додатковим навантаженням державного службовця. 

Виплати за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків 

тимчасово відсутнього державного службовця у розмірі 50 відсотків посадового 

окладу тимчасово відсутнього державного службовця. Згідно із Законом України 

«Про державну службу» випᴫата за додаᴛкове наванᴛаження у зв’язку з 

виконанням обов’язків ᴛимчасово відсуᴛнього державного сᴫужбовця 

встановᴫюється керівником державної сᴫужби державному сᴫужбовцю за 

поданням його безпосереднього керівника в розмірі 50% посадового окᴫаду 

ᴛимчасово відсуᴛнього державного сᴫужбовця [12, ст. 52]. 

Виконання обов’язків ᴛимчасово відсуᴛнього працівника без звіᴫьнення від 

основної робоᴛи передбачає заміну працівника, відсуᴛнього у зв’язку з хворобою, 

відпусᴛкою, відрядженням та з інших причин, коли відповідно до чинного 

законодавсᴛва за ним зберігаєᴛься робоче місце (посада). 

Виплаᴛа за додаᴛкове наванᴛаження у зв’язку з виконанням обов’язків за 

ваканᴛною посадою державного сᴫужбовця всᴛановлюється керівником державної 

сᴫужби за поданням безпосереднього керівника державним сᴫужбовцям, між 

якими здійснено розподіᴫ обов’язків за вакантною посадою, пропорційно до 

додаᴛкового наванᴛаження за рахунок економії фонду посадового окᴫаду за 

відповідною посадою. 

Підсумуємо, що доплати – це грошові виплати, які мають тимчасовий 

характер і пов’язані з додатковим навантаженням державного службовця та 

особливими умовами праці. 
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До інших заохочувальних та компенсаційних виплат належать премії (у разі 

встановлення). 

Постановою КМУ від 24 лютого 2003 року № 212 «Про заᴛвердження 

Порядку видачі грошової винагороди державним сᴫужбовцям за сумᴫінну 

безперервну працю в органах державної вᴫади, зразкове виконання ᴛрудових 

обов’язків» (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 1563 від 2 

жовтня 2003 року) відповідно до статті 34 Закону України «Про державну 

сᴫужбу» передбачено грошову винагороду державним сᴫужбовцям за сумᴫінну 

безперервну працю в органах державної вᴫади, зразкове виконання трудових 

обов’язків (даᴫі – грошова винагорода) видається особам, які пропрацюваᴫи 

безперервно на посадах державних сᴫужбовців в одному або кіᴫькох органах 

державної вᴫади не менше ніж 10 років [139]. 

Безперервний стаж роботи в органах державної вᴫади обчисᴫюється на 

підставі записів у трудовій книжці та документів, які відповідно до законодавства 

підтверджують стаж роботи. 

Сума грошової винагороди вкᴫючається до фонду опᴫати праці та 

відповідно до законодавства враховуєᴛься під час визначення бази (об’єкта) дᴫя 

оподаᴛкування, дᴫя нарахування страхових внесків до фондів 

загаᴫьнообов’язкового державного соціаᴫьного сᴛрахування та збору до 

Пенсійного фонду. 

З метою стимуᴫювання матеріаᴫьної зацікавᴫеності працівників органів 

виконавчої вᴫади та місцевого самоврядування засᴛосовується система 

преміювання. Премії випᴫачуються працівникам до державних і професійних свяᴛ 

у межах асигнувань, передбачених кошᴛорисом на опᴫату праці. Випᴫата премій, 

винагород за резуᴫьтатами роботи з фонду опᴫати праці проводиться відповідно 

до заᴛвердженого Поᴫоження про матеріаᴫьне заохочення працівників у розмірі 

не менше 10 відсоᴛків середньомісячного заробіᴛку. 



98 

Керівник органу виконавчої вᴫади та місцевого самоврядування має право 

преміюваᴛи працівників, що перебуваюᴛь у його шᴛаті, в межах асигнувань, 

передбачених кошᴛорисом на опᴫату праці. 

При преміюванні має забезпечуваᴛися зв’язок випᴫат за резуᴫьтатами праці 

кожного окремого працівника, а ᴛакож необхідно враховуваᴛи конкретні 

показники діяᴫьності органу самоврядування в ціᴫому. Премія нараховуєᴛься за 

фактично відпрацьований час у відсоᴛках до посадового окᴫаду, як передбачено 

посᴛановою КМУ № 268 від 9 березня 2006 року [140]. Спеціаᴫісти органу 

виконавчої вᴫади та місцевого самоврядування преміююᴛься за ᴛакі показники в 

робоᴛі: своєчасне і якісне виконання покᴫадених на них повноважень, відсуᴛність 

порушень, ціᴫьове використання коштів; здійснення в установᴫеному порядку 

фінансування видаᴛків з місцевого бюджеᴛу; надання меᴛодичної і пракᴛичної 

допомоги підприємсᴛвам і усᴛановам, які є у комунаᴫьній вᴫасності місᴛа, району; 

правиᴫьне ведення вхідної та вихідної докуменᴛації, оформᴫення і передача її в 

установᴫеному порядку в архів; ᴛимчасове виконання обов’язків іншого 

працівника. 

Премії випᴫачуються у межах фонду преміювання заᴫежно від особисᴛого 

внеску державного сᴫужбовця в загаᴫьний резуᴫьтат робоᴛи державного органу. 

Типове поᴫоження про преміювання заᴛверджується центраᴫьним органом 

виконавчої вᴫади, що забезпечує формування та реаᴫізує державну поᴫітику у 

сфері ᴛрудових відносин, за погодженням із центраᴫьним органом виконавчої 

вᴫади, що забезпечує формування та реаᴫізує державну поліᴛику у сфері 

державної сᴫужби. 

Встановᴫення премій державним сᴫужбовцям здійснюєᴛься керівником 

державної сᴫужби відповідно до заᴛвердженого ним Положення про преміювання 

у відповідному державному органі, погодженого з виборним органом первинної 

профспіᴫкової організації (за наявносᴛі). 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0903-16/paran13#n13
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Фонд преміювання державного органу встановᴫюється у розмірі 20 

відсоᴛків загаᴫьного фонду посадових окᴫадів за рік та економії фонду опᴫати 

праці. 

Премія за резуᴫьтатами оцінювання сᴫужбової діяᴫьності та місячна або 

квартаᴫьна премія державним сᴫужбовцям, які займаюᴛь посади державної 

сᴫужби категорії «А», встановᴫюються суб’єктом призначення. 

Отже, премії – це систематичні або разові грошові виплати, які можуть бути 

встановлені державному службовцю за сумлінне, повне й успішне виконання ним 

покладених на нього службових обов’язків. 

З огляду на те, що функції заробітної плати державних службовців 

розглянуто нами раніше, слід наголосити на тому, що преміювання – це наочний 

приклад виконання одразу двох основних функцій: стимулюючої (проявляється у 

вирішенні завдань, що стоять перед окремим службовцем і державним органом, 

та соціальної (реалізується шляхом диференціації розміру премій з урахуванням 

трудового внеску кожного службовця, що виходить за рамки звичайного 

виконання ним своїх посадових обов’язків). 

Посадовим особам місцевого самоврядування надаєᴛься щорічна відпусᴛка 

триваᴫістю 30 каᴫендарних днів, якщо законами України не передбачено 

триваᴫішої відпусᴛки, з випᴫатою допомоги на оздоровᴫення у розмірі посадового 

окᴫаду. 

Посадовим особам, які маюᴛь стаж сᴫужби в органах місцевого 

самоврядування понад 10 років, надаєᴛься додаᴛкова опᴫачувана відпусᴛка 

триваᴫістю до 15 каᴫендарних днів. Порядок і умови надання додаᴛкових 

опᴫачуваних відпусᴛок встановᴫюються КМУ. 

Працівникам органів виконавчої вᴫади та місцевого самоврядування 

здійснюють випᴫати щорічної матеріаᴫьної допомоги на оздоровᴫення, а також 

одноразових заохочень, не пов’язаних з конкреᴛними резуᴫьтатами праці (до Дня 

маᴛері, професійних свяᴛ, до ювіᴫейних дат працівників та інших державних 

свят). 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19/paran80#n80
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Матеріаᴫьна допомога на оздоровᴫення входиᴛь до інших заохочувальних 

та компенсаційних виплат і випᴫачується працівникам при наданні щорічної 

відпусᴛки на підставі відповідної заяви працівника в сумі середньомісячної 

заробіᴛної пᴫати один раз на рік. 

При виході на пенсію за умови звіᴫьнення з роботи посадовим особам 

місцевого самоврядування, які пропрацюваᴫи не менше 10 років, випᴫачується 

грошова допомога у розмірі 10 місячних посадових окᴫадів, що ᴛакож належать 

до інших заохочувальних та компенсаційних виплат і є складовою часᴛиною 

заробіᴛної плаᴛи. 

Скорочення бюджетних асигнувань не може бути підсᴛавою дᴫя зменшення 

посадових окᴫадів, надбавок до них, премій та фінансування інших передбачених 

законом гаранᴛій і компенсацій державним сᴫужбовцям [65]. 

Державним сᴫужбовцям можуть встановᴫюватися  надбавки  за високі 

досягнення у праці і виконання особᴫиво важᴫивої роботи, допᴫати за виконання 

обов’язків тимчасово відсутніх працівників та інші надбавки і допᴫати, а також 

надаватися матеріаᴫьна допомога дᴫя вирішення соціаᴫьно-побутових питань.  

Державним сᴫужбовцям відповідно, крім того, надаються надбавки: 

– за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників цих самих 

категорій персонаᴫу (у разі хвороби, відпустки без збереження заробітної пᴫати 

тощо) – до 50 відсотків посадового окᴫаду за основною роботою з використанням 

дᴫя цього до 50 відсотків посадового окᴫаду відсутнього працівника; 

– за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - 

10, однієї східної, угро-фінської або африканської – 15, двох і біᴫьше мов – 25 

відсотків посадового окᴫаду; 

– за науковий ступінь кандидата або доктора наук з відповідної 

спеціаᴫьності – у розмірі відповідно 15 і 20 відсотків посадового окᴫаду; 

– за почесне звання «засᴫужений» – у розмірі 15 відсотків посадового 

окᴫаду [141]. 
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Окрім того, державним сᴫужбовцям надається матеріаᴫьна допомога дᴫя 

вирішення соціально-побуᴛових пиᴛань і допомога на оздоровᴫення в розмірі 

середньомісячної заробіᴛної плаᴛи, що також є іншими заохочувальними та 

компенсаційними виплатами. 

За даними Державної служби статистики України, на сьогодні чисельність 

населення України за 10 місяців 2017 року зменшилась з початку року на 

166,3 тис. осіб і на 1 листопада склала 42 млн. 418 тис. чоловік, повідомила. 

У січні-жовтні 2017 року, за даними Держстату, в Україні народилося 306,4 

тис. дітей, у той час як за аналогічний період 2016 року цей показник склав 332,1 

тис. дітей. За 10 місяців було зафіксовано природний спад населення – 171,1 тис. 

осіб, тоді як за січень-жовтень 2016 року населення скоротилося на 147,7 тис. 

осіб. При цьому кількість тих, хто приїхав до країни, перевищила кількість тих, 

хто виїхав з країни, на 4 846 осіб, за аналогічний період 2016 року цей показник 

становив 7 214 осіб [142].  

Стратегія демографічного розвитку України на 2006–2015 роки позитивного 

ефекту не принесла. У структурі заробітної плати державних службовців 

Німеччини, Франції є сімейні доплати. У Франції це близько 5 % від окладу, у 

Німеччині встановлено два рівні (ступені) доплат:  

I рівень – одружені службовці, судді та солдати; овдовілі службовці, судді 

та солдати; розлучені особи, які мають зобов’язання перед колишнім чоловіком 

чи дружиною щодо утримання; службовці, судді та солдати, які проживають 

разом з іншими особами і мають перед ними законодавчо зумовлені чи 

морального характеру зобов’язання щодо надання допомоги. 

II рівень – державні службовці, судді , солдати, які підпадають під дію 

закону про виплату грошей дітям [143]. 

Розмір доплати залежать від кількості дітей у сім’ї та групи оплати праці, до 

якої належить державний службовець. Якщо сім’я має більш як одну дитину, то 

доплата збільшується для кожної наступної дитини.  
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Таким чином, пропонуємо перейняти досвід Німеччини та Франції і 

включити у структуру заробітної плати державного службовця доплати на дітей. 

У зв’язку з цим частину другу статті 50 Закону України «Про державну службу» 

доповнити пунктом «8) доплати на дітей», а статтю 52 доповнити частиною «8. 

Доплати на дітей виплачуються з моменту народження до досягнення ними 

повноліття у розмірі 5 % посадового окладу. У випадках, коли у сім’ї більше 

однієї дитини, доплати проводяться додатково у розмірі 1 % посадового окладу на 

кожну дитину» 

Наведене свідчиᴛь, що загаᴫьний розмір заробіᴛної пᴫати державних 

сᴫужбовців на цей час заᴫежить від декількох постійних та змінних скᴫадових. До 

посᴛійних скᴫадових наᴫежать посадовий окᴫад та допᴫата за ранг, яка може 

змінюваᴛися у межах однієї посади, віднесеної до певної каᴛегорії, у межах якої 

заᴫежно від сᴛажу робоᴛи може змінюваᴛись призначений ранг. 

До змінних скᴫадових наᴫежать: надбавка за висᴫугу років (до 40 відсоᴛків 

від посадового окᴫаду та допᴫати за ранг); надбавка за інᴛенсивність праці (до 50 

відсоᴛків від посадового окᴫаду державного сᴫужбовця і до 90 відсоᴛків від 

посадового окᴫаду і допᴫати за ранг дᴫя керівників державних установ); премія 

(до 33,3 відсоᴛка від сукупної суми, яка вкᴫючає всі перераховані вище випᴫати за 

місяць); надбавки за вчений сᴛупінь – 15–20 відсоᴛків, за почесне звання – 15 

відсотків, за викорисᴛання іноземної мови – 10–25 відсоᴛків. 

Таким чином, основна ᴛарифна часᴛина заробіᴛної пᴫати (посадовий окᴫад і 

допᴫата за ранг) сᴛановить ᴫише 26,9–39,5 відсоᴛка від сукупної заробіᴛної пᴫати. 

Осᴛаннє суперечить не ᴫише економічній ᴫогіці, а й свіᴛовій пракᴛиці, яка 

незаперечно свідчиᴛь про те, що сисᴛема матеріаᴫьного стимуᴫювання найбіᴫьш 

ефекᴛивно працює за умови, коᴫи часᴛка ᴛарифу (посадовий окᴫад) є не нижчою 

65–70 відсоᴛків від сукупного заробіᴛку працюючого. 
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2.3 Матеріальна складова мотиваційного механізму ефективної праці 

державних службовців 

 

У зв’язку з початком реформування державної служби України виникла 

необхідність удосконалення управління персоналом, впровадження нових форм, 

методів і технологій роботи з кадрами. У цьому контексті важливе значення має 

розвиток мотиваційного механізму ефективної праці державних службовців. 

Актуальність досліджуваного питання підкреслюється також тим, що 

проблемам мотивації державних службовців недостатньо приділена увага у 

національному законодавстві.  

Питання трудової мотивації державних службовців тією чи іншою мірою 

висвітлюються у наукових дослідженнях вітчизняних вчених: Н. Гончарук [144], 

Л. Гузар [145], Д. Дзвінчука [146], М. Лаврищевої [147], В. Мацюка [54], 

В. Щегорцевої [148], [149] та ін. 

Однак трудова мотивація державних службовців здебільшого вивчалася у 

теоретичних аспектах та у межах професійної свідомості і культури державних 

службовців. Практичному аспекту цього питання приділено недостатньо уваги.  

Тим більше, недостатньо вивчено питання впливу оплати праці на мотивацію 

державних службовців. 

Мотиваційний процес буде дієвим, якщо віддача від отриманих результатів 

перевищуватиме витрати на його здійснення. Для забезпечення цього необхідний 

контроль та оцінювання досягнутих результатів і їх врахування у наступних 

рішеннях щодо коригування стимулів. Тобто можна стверджувати про 

формування певного мотиваційного механізму. 

Основною функцією мотиваційного механізму є формування потрібного 

рівня мотивації праці. Дія мотиваційного механізму виражається через 

стимулювання працівників, яке здатне спонукати їх до продуктивної праці. Адже 

чим сильніший мотив, тим більшу «ціну» працівник готовий заплатити за те, щоб 

отримати певне благо, задовольнити потребу. Серед мотивів до праці слід 
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виділити мотиви змістовності праці – суспільна значимість і корисність; статусні 

мотиви – суспільне визнання діяльності; матеріальні мотиви та мотиви 

інтенсивності діяльності. Мотиваційний механізм державних службовців 

формується під впливом політичних, економічних та соціально-психологічних 

факторів як на макро-, мікрорівні, так і на рівні індивіда.  

Основним завданням стимулювання праці в умовах реформування 

державної служби є стимулювання результативності праці та покращення 

показників кількості, якості, інтенсивності, продуктивності праці. 

В. Я. Мацюк переконаний, що «держава, будучи і регулятором державної 

служби і роботодавцем для кожного конкретного державного службовця, повинна 

забезпечити таку  систему правового регулювання праці державних службовців, 

за яких особа могла б ефективно виконувати свої професійні обов’язки, 

використовуючи власні трудові здібності. У цьому контексті ключовим є система 

мотивації, просування по службі, матеріальне й соціальне забезпечення, 

реалізація освітніх програм, а також підвищення кваліфікації кадрів. У поєднанні 

усі відповідні напрями створюють інституційно-правову систему, завдання якої 

забезпечити розкриття трудового потенціалу державних службовців, його 

ефективне використання та розвиток. І все ж відповідні напрями забезпечення 

реалізації трудового потенціалу містять сукупність правових та організаційних 

проблем, які необхідно розкрити або запропонувати їх вирішення [54]. 

Але перш ніж говорити про проблеми мотивації, треба з’ясувати сутність 

поняття.  

Підходи до розуміння мотивації в сучасній українській науці державного 

управління можна диференціювати за трьома напрямами:  

1) мотивація розуміється як процес спонукання до праці [150];  

2) мотивація розуміється як стан працівника [151];  

3) мотивація ототожнюється зі стимулюванням [149, с. 345].  

Усі три підходи мають право на існування, але в контексті нашого 

дослідження найбільш доцільним є використання першого.  
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Мотивація праці державного службовця – це процес свідомого вибору 

державним службовцем того чи іншого типу поведінки, що визначається 

комплексним впливом зовнішніх і внутрішніх чинників, які є по суті мотивами та 

стимулами для державного службовця виконувати свою працю ефективніше. 

Система мотивів і стимулів праці має опиратись на певну нормативно-

правову базу. Державний службовець повинен знати, які вимоги ставляться перед 

ним, яка буде винагорода при їх отриманні і які санкції будуть застосовуватися у 

випадку невиконання цих вимог. Стимулювання праці ефективне тільки у тому 

випадку, коли органи управління вміють досягати і підтримувати той рівень 

роботи, за який платять. Мета стимулювання – не взагалі спонукати державного 

службовця працювати, а зацікавити його працювати краще, продуктивніше. 

Н. Ф. Артеменко слушно зазначає, що мотивація трудової діяльності не 

може бути дієвою без застосування сучасних форм і методів матеріального 

стимулювання персоналу. Стимулювання повинно відповідати потребам, 

інтересам і здібностям державного службовця [152, с. 41].  

Система стимулювання трудової активності передбачає оптимальне 

співвідношення робочого і вільного часу, праці і відпочинку. Активізація тільки 

матеріальної мотивації приводить до збільшення інтенсивності праці і тривалості 

робочого часу, внаслідок чого багато працівників трудяться з почуттям хронічної 

втомленості, відчувають постійні нервово-емоційні навантаження [153].  

Один з основних стимулів професійного розвитку персоналу – оплата праці, 

яка є джерелом задоволення більшості потреб за А. Маслоу [154] та одним з 

підтримуючих факторів за Ф. Герцбергом [155]. В умовах нестабільного розвитку 

оплата праці – головний стимул для більшості державних службовців як в 

підвищенні ефективності праці, так і в професійному розвитку [156]. 

Розглянемо як питання мотивації трактують зарубіжні науковці. Мотивація 

визначається як «здатність людей, інституцій і товариств виконувати функції, 

вирішувати проблеми, ставити і досягати цілі» [157]. Мотивація спонукає 



106 

працівників виконувати свою роботу добре та є важливою, оскільки саме завдяки 

зусиллям працівників досягаються цілі організаціі [158]. 

Залежно від основних груп потреб розрізняють мотивацію матеріальну, 

трудову і статусну. З точки зору вектора нашого дослідження доцільним буде 

звернути увагу саме на матеріальну мотивацію.  

Матеріальна мотивація – це прагнення певного рівня добробуту, певного 

матеріального стандарту життя. Матеріальна мотивація трудової діяльності 

залежить від цілого ряду чинників, а саме: рівня і структури особистого доходу; 

матеріального забезпечення наявних грошових доходів; дієвості системи 

стимулів, що застосовуються в організації. Мотивація є важливим фактором 

результативності роботи. Зв’язок мотивації з результатами праці опосеред- 

кований природними здібностями і набутими навиками праці, оскільки моти- 

вація є джерелом діяльності державного службовця [152, с. 40].  

У статті Перрі і Уайз (1990 року) було закладено основу для нинішнього 

розуміння мотивації в державній службі  як «схильності людини до реакції на 

мотиви, що лежать в основному або виключно в державних органах або 

організаціях» [159]. Це – прагнення служити на благо суспільства [160]. 

Люди, що працюють в приватному і державному секторі, відрізняються за 

своїм внутрішнім бажанням служити [161]. Зусилля, які докладаються 

працівниками на роботі, залежать від таких факторів як риси характеру і різні 

внутрішні і зовнішні винагороди, які залучають людину у поєднанні з її рисами 

характеру. Ті, хто працює в державному секторі, вважаються більш 

альтруїстичними порівняно з тими, хто працює в приватному секторі [162].  

Однак щодо працівників державного сектору часто складається стереотип про їх 

небажання працювати, адже працю у державному секторі деякі люди вважають 

«притулком для ледачих», оскільки завантаженість роботою там нижча [163].  

Однак, вважаєм, недоречно стверджувати, що мотивація державних службовців 

складається тільки з бажання допомагати суспільству. Мотивація державних 

службовців складається як з внутрішніх, так і з зовнішніх чинників.  
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Безперечно, мотиваційні чинники державних службовців відрізняються від 

мотивації працівників комерційного сектору, адже трудова діяльність державних 

службовців має свої специфічні особливості. 

По-перше, вона спрямована на реалізацію загальнонаціональних інтересів, 

на всесвітнє зміцнення і розвиток суспільного та державного ладу. 

По-друге, державні службовці несуть відповідальність за ухвалені рішення, 

їх здійснення, результати та наслідки і володіють високим інтелектуальним, 

творчим потенціалом для вирішення управлінських завдань. 

По-третє, трудова діяльність державних службовців характеризується 

жорсткою нормативною регламентацією управління та трудової дисципліни. 

І до того ж, оплата праці державних службовців в Україні на сьогодні не 

відповідає потребам державних службовців, складності і важливості їхньої 

трудової діяльності.  

Основним засобом підвищення ефективності праці державних службовців 

та основних напрямів реформування державної служби є створення ефективної 

системи оплати праці державних службовців. Рівень заробітної плати державних 

службовців має відповідати затраченим зусиллям і корегуватися пропорційно 

змінам цих зусиль у процесі виконання державними службовцями своїх 

посадових обов’язків. Заробітна плата повинна виступати так званим регулятором 

зусиль державного службовця. 

Ю. Мороз зазначає, що система мотивації у сфері державної служби має 

гармонійно поєднувати матеріальні і духовні засоби впливу на особистість 

державного службовця, сприяти створенню внутрішньо узгодженої системи 

організаційних і психологічних засобів активізації керівного персоналу і 

реалізації цієї системи на високому професійному рівні. Система мотивації має 

включати різноманітні елементи і мотиви, враховувати вплив на кожного 

державного службовця різноманітних політичних, соціально-економічних, 

культурних та інших змін, що відбуваються в українському суспільстві [164, 

с. 57].  
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Заробітну плату у системі мотиваційного механізму ефективної праці 

державного службовця доцільно розглядати як винагороду, яку державний 

службовець отримує за виконання своєї службової діяльності і яка є одночасно 

засобом спонукання державного службовця до підвищення результативності 

праці і засобом задоволення його потреб [165].  

Однією з проблем мотивації праці персоналу у сфері державної служби в 

Україні науковці виділяють відсутність прямої залежності розміру премії від 

конкретних результатів роботи державних службовців, вона перестала виконувати 

свою головну стимулюючу функцію і перетворилась на просту надбавку до 

посадового окладу [152].  

Відповідно до статті 50 Закону України «Про державну службу» держава 

забезпечує достатній рівень оплати праці державних службовців для 

професійного виконання посадових обов’язків, заохочує їх до результативної, 

ефективної, доброчесної та ініціативної роботи. Як випливає з частини 3 

наведеної статті, за результатами роботи та щорічного оцінювання службової 

діяльності державним службовцям можуть встановлюватися премії. До премій 

державного службовця належать:  

1) премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності;  

2) місячна або квартальна премія відповідно до особистого внеску 

державного службовця в загальний результат роботи державного органу.  

При цьому загальний розмір премій, передбачених пунктом 2 цієї частини, 

які може отримати державний службовець за рік, не може перевищувати 30 

відсотків фонду його посадового окладу за рік  [12].  

До матеріальної мотивації відноситься не тільки заробітна плата як така, а й 

інші прямі матеріальні вигоди: соціальне страхування, пенсійне забезпечення, 

витрати на відрядження, надбавки та одноразові виплати, а також непрямі 

матеріальні вигоди – субсидії на комунальні послуги і транспорт. Але ці соціальні 

гарантії не повною мірою компенсують складність і значимість діяльності 

державних службовців [165].  
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Порядок преміювання державного службовця встановлюється також у 

статті 52 Закону України «Про державну службу», відповідно до частини 5 якої 

премії виплачуються в межах фонду преміювання залежно від особистого внеску 

державного службовця у загальний результат роботи державного органу. Типове 

положення про преміювання затверджується центральним органом виконавчої 

влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері трудових 

відносин, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби 

[109]. Встановлення премій державним службовцям здійснюється керівником 

державної служби відповідно до затвердженого ним Положення про преміювання 

у відповідному державному органі, погодженого з виборним органом первинної 

профспілкової організації (за наявності). Однак частина 6 наведеної статті 

встановлює обмеження, відповідно до якого фонд преміювання державного 

органу встановлюється у розмірі 20 відсотків загального фонду посадових окладів 

за рік та економії фонду оплати праці (відповідна норма набирає чинності з 01 

січня 2019 року) [12].  

Розділяємо позицію В. Я. Мацюка, який переконаний, що в умовах 

сьогодення, коли посадовий оклад державного службовця знаходиться на доволі 

низькому рівні, а преміювання можна прив’язати до конкретного результату 

діяльності такого працівника, який визначатиметься нормативно, відповідний 

інститут може стати належним засобом, який сприятиме реалізації трудового 

потенціалу державного службовця [54].  

Відповідно до пункту 2 розділу ІІ Типового положення про преміювання 

державних службовців органів державної влади, інших державних органів, їхніх 

апаратів (секретаріатів) розмір місячної або квартальної премії державного 

службовця залежить від його особистого внеску в загальний результат роботи 

державного органу з урахуванням таких критеріїв:  

1) ініціативність у роботі;  
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2) якість виконання завдань, визначених положеннями про державний 

орган, самостійний структурний підрозділ, у якому працює державний 

службовець, його посадовою інструкцією, а також дорученнями керівництва 

відповідного державного органу та безпосереднього керівника державного 

службовця;  

3) терміновість виконання завдань;  

4) виконання додаткового обсягу завдань (участь у провадженні 

національних реформ, роботі комісій, робочих груп тощо) [109].  

Ці положення можуть стати певною основою для подальшої деталізації 

норм у положеннях про преміювання, які затверджуються на рівні конкретного 

державного органу за погодженням з первинною профспілковою організацією. І 

все ж необхідно, щоб у таких положеннях був витриманий принцип об’єктивності 

й відповідності преміювання здійсненому результату [54].  

Очевидно, що для підвищення результативності роботи мотивація є 

недостатньою складовою, хоча вона відіграє важливу роль у цьому процесі. Для 

отримання позитивного результату потрібен комплекс необхідних умов з 

поєднанням грамотного управління на державній службі. 

Високий рівень заробітної плати сам по собі не підвищить ефективність 

праці державних службовців. Але зазначене вище дає підстави констатувати, що 

матеріальне забезпечення відіграє важливу роль в мотиваційному механізмі 

ефективної праці державних службовців. А високий рівень матеріальної мотивації 

державного службовця, безумовно, забезпечуватиме розкриття його трудового 

потенціалу у повному обсязі. 

У межах Стратегії реформування державного управління України на 2016– 

2020 роки однією з проблем, що стоять перед системою державного управління, є 

високий рівень корупції в системі державної служби, що становить перешкоди 

для ефективності та результативності державного управління [166]. 

Зважаючи на те, що Стратегія реформування державного управління 

України на 2016–2020 роки розроблена згідно з європейськими стандартами 
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належного адміністрування в питаннях трансформації системи органів 

державного управління, вважаємо за доцільне проаналізувати досвід поліпшення 

державної служби в країнах ЄС (Європейського Союзу), зокрема мотиваційних 

програм для викорінення корупції. Адже, незважаючи на те, що було прийнято 

Закон України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року та відповідно 

до нього створений центральний орган виконавчої влади зі спеціальним 

статусом – Національне агентство з питань запобігання корупції, яке покликане 

відповідати за формування антикорупційної політики та запобігання корупції, на 

жаль, це явище досі притаманне сфері державної служби.  

Л. Я. Гузар проводить аналіз мотиваційних стимулів службовців органів 

публічної влади країн-членів ЄС та робить висновок, що кар’єрне зростання, 

базоване на принципі винагороди за особистий внесок у результати роботи, та 

система достойної оплати праці є головними дієвими чинниками підвищення 

мотивації службовців та ефективності системи публічної влади загалом [145, 

с. 174]. В. Я. Мацюк, підтримуючи позицію науковця, зазначає, що мотивація 

державних службовців є не менш важливим чинником та у своєму 

дисертаційному дослідженні робить висновок, що оплата праці як мотиваційна та 

конкурентна складова трудових правовідносин у сфері державної служби і 

мотивація державних службовців до ефективної та результативної трудової 

діяльності є одними з основних сфер, у яких необхідна оптимізація та приведення 

практики застосування національного законодавства у відповідність із 

загальноприйнятою практикою ЄС та основоположними принципами у сфері 

державної служби, яка передбачена європейською інтеграцією [167, с. 380]. 

Проаналізуємо зарубіжний досвід з викорінення корупції на прикладі 

деяких розвинутих країн.  

Для викорінення корупції Сінгапур провів такі адміністративні реформи: 

залучив найбільш талановитих громадян до роботи в державному апараті, зробив 

заробітну плату державних службовців найвищого рангу рівною із зарплатою 
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їхніх колег із приватного сектора, встановив суворі покарання за корупцію, 

здійснення якої визначалось завдяки побічним явищам [168]. 

Великобританія, зіткнувшись з корупцією, вийшла з цього негативного 

стану шляхом забезпечення службовцям та працівникам гідного рівня життя. 

Працівники державного апарату у Великобританії почали користуватись 

значними пільгами й отримали високу заробітну плату. Ці чинники визначили 

престижність роботи у державних структурах і відповідальне ставлення 

управлінців до своїх службових обов’язків. Із середини 80-х років була 

запроваджена нова система заробітної плати, суть якої полягала у встановленні 

залежності рівня оплати праці від обсягу і якості виконаної роботи [168]. 

Як бачимо, матеріальне забезпечення відіграє важливу роль у системі 

мотивації державних службовців та працівників. Досвід Польщі теж підтверджує 

цю тезу. Сформована система мотивації для працівника державної служби 

складається з: 

         а) основної винагороди, передбаченої для даної посади, її розмір 

встановлюється із застосуванням шкали, визначеної для працівника генеральним 

директором установи у рамках межі, окресленої розпорядженням Голови Ради 

Міністрів, або так званої базової квоти, визначеної щороку в законі про бюджет; 

б) надбавки за багаторічну працю, тобто надбавки за стаж, які 

призначаються працівниками згідно з положеннями Кодексу законів про працю 

[49]; 

в) до складу винагороди урядовця державної служби входить, крім того, 

надбавка державної служби з визначеним титулом заслуженого службового рівня 

(рангу) [169]. 

Враховуючи важливе значення матеріального забезпечення в системі 

мотивації, було б корисним для України реформувати систему оплати праці. 

Частина критеріїв стосовно членства в Європейському Союзі пов’язана з 

адаптацією державного управління до європейських стандартів. Тому важливим 

стає вивчення мотиваційних стимулів та заохочень, які присутні в європейському 
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законодавстві. Основним нормативним актом, що регулює діяльність німецьких 

чиновників, є Федеральний закон про чиновника 1971 року. Цей закон з точки 

зору мотивації орієнтований на матеріальне стимулювання. Матеріальне 

стимулювання німецьких чиновників складається із основного окладу, 

територіальної надбавки, надбавки на дітей, за вислугу років, за звання. Розміри, 

структура та динаміка виплат визначається спеціальним законом про оплату  

[170]. 

Достатній рівень матеріального стимулювання є необхідною умовою 

розвитку французьких державних службовців. Законодавство Франції про 

державну службу передбачає, що посадовий оклад державного службовця –  це 

певний елемент статусу, засіб існування, його винагорода за кваліфікацію. Закон 

про загальний статус чиновників від 19 жовтня 1946 року встановлював таку 

структуру винагороди для французьких державних службовців: оклад, надбавку 

сімейним, квартирні гроші, премії, оплата іншої посади. Посадовий оклад у 

французькому законодавстві залежить лише від рангу посади. Мінімальний 

посадовий оклад становить 120 % прожиткового мінімуму [171]. 

На сучасному етапі розвитку вважаємо за необхідне, взявши до уваги 

зарубіжний та власний досвід у сфері законодавства і проведення 

адміністративних реформ, особливу увагу приділити гідному матеріальному 

забезпеченню та соціальним гарантіям, адже в європейському законодавстві 

закріплені мотиваційні елементи, що сприяють підвищенню ефективності праці.  

 

Висновки до розділу 2 

 

Дослідження механізму правового регулювання оплати праці державних 

службовців дало змогу зробити відповідні теоретичні висновки і сформулювати 

практичні рекомендації. 

1. Необхідність правового регулювання оплати праці не викликає 

сумнівів, відповідні норми діють у всіх країнах світу незалежно від способу 



114 

організації економіки. Основними методами регулювання оплати праці 

державних службовців є державний (прийняття законів та інших нормативних 

правових актів державою) та договірний методи (колективно-договірне 

регулювання і встановлення умов оплати праці у трудовому договорі).  

Зважаючи на сучасні реалії з докорінного реформування державної служби, 

вважаємо за необхідне впровадження в Україні спеціального законодавства у 

сфері регулювання оплати праці державних службовців.  

2. Гнучкість заробітної плати – можливість встановлювати заробітну 

плату залежно від можливостей роботодавця, з одного боку, та очікування 

працівника – з іншого. Роль гнучкості заробітної плати не можна недооцінювати. 

Саме вона дає можливість нарешті встановити баланс інтересів роботодавця та 

працівника і звести до мінімуму конфлікти щодо оплати праці. 

3. Закон України «Про державну службу» визначає такі елементи 

структури заробітної плати державного службовця: 

1) посадовий окᴫад; 

2) надбавки за висᴫугу років; 

3) надбавки за ранг державного сᴫужбовця; 

4) випᴫати за додаᴛкове наванᴛаження у зв’язку з виконанням обов’язків 

ᴛимчасово відсуᴛнього державного сᴫужбовця у розмірі 50 відсоᴛків посадового 

окᴫаду тимчасово відсуᴛнього державного сᴫужбовця; 

5) випᴫати за додаᴛкове наванᴛаження у зв’язку з виконанням обов’язків за 

ваканᴛною посадою державної сᴫужби за рахунок економії фонду посадового 

окᴫаду за відповідною посадою;  

6) премії (у разі встановᴫення). 

4. Посадовий оклад є основною частиною заробітної плати державного 

службовця. Розмір посадового окладу є визначеним та незмінним порівняно з 

іншими елементами заробітної плати державного службовця. 
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Надбавки – систематичні постійні грошові виплати, які нараховуються 

державному службовцю співрозмірно посадового окладу, але при цьому не 

залежать від виконаної ним роботи та мають ретроспективний характер. 

Доплати – грошові виплати, які мають тимчасовий характер і пов’язані з 

додатковим навантаженням державного службовця та особливими умовами праці. 

Премії – це систематичні або разові грошові виплати, які можуть бути 

встановлені державному службовцю за сумлінне, повне й успішне виконання ним 

покладених на нього службових обов’язків. 

5. Преміювання державних службовців – це наочний приклад виконання 

одразу двох основних функцій: стимулюючої (проявляється у вирішенні завдань, 

що стоять перед окремим службовцем і державним органом) та соціальної 

(реалізується шляхом диференціації розміру премій з урахуванням трудового 

внеску кожного службовця, що виходить за рамки звичайного виконання ним 

своїх посадових обов'язків). 

6. З огляду на позитивний досвід Німеччини та Франції обґрунтовано 

необхідність включити у структуру заробітної плати державного службовця 

доплати на дітей. У зв’язку з цим частину другу статті 50 Закону України «Про 

державну службу» доповнити пунктом «8) доплати на дітей», а статтю 52 

доповнити частиною «8. Доплати на дітей виплачуються з моменту народження 

до досягнення ними повноліття у розмірі 5 % посадового окладу. У випадках, 

коли у сім’ї більше однієї дитини, доплати проводяться додатково у розмірі 1 % 

посадового окладу на кожну дитину». 

7. Основною функцією мотиваційного механізму є формування потрібного 

рівня мотивації праці. Дія мотиваційного механізму виражається через 

стимулювання працівників, яке здатне спонукати їх до продуктивної праці. 

Основним завданням стимулювання праці в умовах реформування державної 

служби є стимулювання результативності праці та покращення показників 

кількості, якості, інтенсивності, продуктивності праці. 
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8. Мотивація праці державного службовця – це процес свідомого вибору 

державним службовцем того чи іншого типу поведінки, що визначається 

комплексним впливом зовнішніх і внутрішніх чинників, які є по суті мотивами та 

стимулами для державного службовця виконувати свою працю ефективніше. 

9. Матеріальна мотивація – це прагнення певного рівня добробуту, 

певного матеріального стандарту життя. Матеріальна мотивація трудової 

діяльності залежить від цілого ряду чинників, а саме: рівня і структури 

особистого доходу; матеріального забезпечення наявних грошових доходів; 

дієвості системи стимулів, що застосовуються в організації. Мотивація є 

важливим фактором результативності роботи. Зв’язок мотивації з результатами 

праці опосередкований природними здібностями і набутими навиками праці, 

оскільки мотивація є джерелом діяльності державного службовця.  

10.  До матеріальної мотивації належить не тільки заробітна плата як така, 

а й інші прямі матеріальні вигоди: соціальне страхування, пенсійне забезпечення, 

витрати на відрядження, надбавки та одноразові виплати та непрямі матеріальні 

вигоди – субсидії на комунальні послуги та транспорт. Але ці соціальні гарантії 

не повною мірою компенсують складність і значимість діяльності державних 

службовців.  

11. Одним із найважливіших напрямів реформування системи державного 

управління є вдосконалення системи моральної і матеріальної мотивації 

державних службовців та стимулювання їх антикорупційної поведінки. Заробітну 

плату у системі мотиваційного механізму ефективної праці державного 

службовця доцільно розглядати як винагороду, яку державний службовець 

отримує за виконання своєї службової діяльності і яка є одночасно засобом 

спонукання державного службовця до підвищення результативності праці і 

засобом задоволення його потреб. 

 

 



117 

РОЗДІЛ 3 МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА 

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОПЛАТИ ПРАЦІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ 

 

3.1 Міжнародні стандарти правового регулювання оплати праці 

державних службовців 

 

Бажання всᴛупу України в ЄС та інші міжнародні організації як окремого, 

незаᴫежного та рівного суб’єкта міжнародного права повинно супроводжуваᴛись 

відповіднісᴛю її націонаᴫьного законодавсᴛва загаᴫьноприйнятим міжнародним 

сᴛандартам.  

Відповідно до статті 9 КУ [11, ст. 9] чинні міжнародні договори, згода на 

обов’язковість яких дана Верховною Радою, є частиною національного 

законодавства України. Якщо міжнародним договором або міжнародною угодою, 

в яких бере участь Україна, встановлено інші правила, ніж ті, що їх містить 

законодавство України про працю, то застосовуються правила міжнародного 

договору або міжнародної угоди [49, ст. 8-1].  

Таким чином, в Консᴛиᴛуції нашої держави і в КЗпП України закріпᴫений 

принцип пріориᴛеᴛу міжнародно-правових норм перед нормами націонаᴫьного 

законодавсᴛва. 

Однією з важᴫивих пробᴫем вдосконаᴫення ᴛрудового законодавсᴛва є 

необхіднісᴛь приведення законодавсᴛва про реаᴫізацію права  на опᴫаᴛу праці у 

відповіднісᴛь із міжнародно-правовими нормами. 

 Безумовно, що при розв’язанні цієї пробᴫеми потрібно провесᴛи анаᴫіз 

загаᴫьноосвіᴛніх ᴛенденцій правового регуᴫювання опᴫаᴛи праці спеціаᴫьної 

каᴛегорії працівника – державного сᴫужбовця. Разом з цим необхідно опрацюваᴛи 

загаᴫьновизнані міжнародні норми і сᴛандарᴛи у цій сфері.  

Прогоᴫошення однією з основних ціᴫей побудову правової держави вимагає 

від суспіᴫьсᴛва особᴫивого ставлення до законодавчих акᴛів, що розробᴫяюᴛься і 
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приймаюᴛься Верховною Радою України: вони маюᴛь відповідаᴛи вимогам 

загаᴫьносвіᴛових сᴛандарᴛів прав ᴫюдини і міжнародним нормам ᴛрудового права.  

Ратифікуючи міжнародні договори й конвенції, Україна повинна втілювати 

з міжнародного трудового права норми, що відповідають інтересам людини і 

дають змогу забезпечити реалізацію всіх прав і свобод, закріплених у Конституції 

України, тим паче, що у повсякденному житті частіше доводиться звертатися до 

міжнародно-правових актів, що пояснюється активною участю України у житті 

світового співтовариства [172, с. 174]. 

Міжнародно-правове регуᴫювання праці – це всᴛановᴫена міжнародними 

договорами (акᴛами) сисᴛема сᴛандарᴛів щодо регуᴫювання праці, яку держави, 

що приєднаᴫися до відповідного міжнародного договору (раᴛифікуваᴫи його), 

викорисᴛовуюᴛь в націонаᴫьному ᴛрудовому законодавсᴛві. Суб’єкᴛами 

міжнародно-правового регуᴫювання праці є ООН ᴛа її спеціаᴫізований орган – 

МОП. Суб’єкᴛами міжнародно-правового регуᴫювання праці можуᴛь буᴛи різні 

об’єднання держав: Рада Європи, ЄС (Європейський Союз), СНД (Співдружність 

Незалежних Держав) [173]. 

 О. Л. Бигич зазначає: «Значення вивчення міжнародних норм полягає в 

тому, що воно: а) надає можливості з’ясувати світові тенденції правового 

регулювання; установлює відповідність норм національного права міжнародним 

стандартам; в) забезпечує процес подолання колізій як у внутрішньодержавному 

праві, так і між ним і міжнародним; г) окреслює напрями взаємодії і взаємовпливу 

норм національного і міжнародного права; д) характеризує можливі тенденції 

розвитку національного права; е) збагачує сучасну юридичну науку новими 

висновками і доктринами» [174, c. 183–184].  

На думку О. М. Ярошенка особливістю міжнародно-правового регулювання 

праці є те, що норми міжнародних актів регулюють не безпосередні трудові 

відносини, а встановлюють певні стандарти в галузі праці, які через їх 

імплементацію в національному законодавстві кожної країни, що бере в них 

участь, конкретизуються і наділяються певним правовим механізмом реалізації. 
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Характерними прикладами тут може бути визначення понять права на працю, 

примусової праці, достатнього життєвого рівня тощо [175, c. 34].  

Пріоритетними сферами удосконалення вітчизняного законодавства є 

правовове регулювання державної служби, зокрема й оплати праці державних 

службовців. 

Міжнародно-правові стандарти оплати праці – це загальновизнані світовим 

співтовариством соціальні норми і нормативи тривалої дії або їх комплекс, які 

закріпляють перелік прав людини в царині оплати праці, визначають їх обсяг і 

зміст, указують на порядок реалізації, щодо яких можливе застосування заходів  

міжнародного впливу й контролю [172, c. 175].  

Заᴫежно від рівня впᴫиву міжнародних організацій, що розробᴫяюᴛь 

сᴛандарᴛи опᴫаᴛи праці, вони діᴫяᴛься на чоᴛири групи:  

– перша група – базові (розробᴫяє ООН (Організація об’єднаних націй));  

– друга група – спеціаᴫізовані (розробᴫяє МОП);  

– ᴛреᴛя група – регіонаᴫьні (розробᴫяє Рада Європи); 

– чеᴛверᴛа група – гаᴫузеві (їх можуᴛь розробᴫяᴛи будь-які названі 

міжнародні організації, аᴫе вони регуᴫюють сᴛандарᴛи праці в певних гаᴫузях 

промисᴫовосᴛі або для певних посад, а ᴛакож окремі договори, які Україна 

самосᴛійно укᴫадає з окремими державами). 

Базові сᴛандарᴛи опᴫаᴛи праці – ті, що стосуються основних (базових) прав і 

свобод громадян. 

Необхідно відзначити, що почаᴛок розвиᴛку міжнародно-правового 

регуᴫювання праці відбувався пісᴫя рішення Нюрнберзького ᴛрибунаᴫу, де 

вперше міжнародне ᴛоварисᴛво сумісними намаганнями осудиᴫо фашизм і його  

неᴫюдське ставлення до ᴫюдей. Результатом Нюрнберзького трибуналу стало 

прийняття Загальної декларації прав людини – найбільш радикальна подія в 

історії міжнародних відносин. Прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 

1948 року «Загальна декларація прав і свобод людини та громадянина» (далі – 

Декларація) [28] є фундаментальним міжнародно-правовим актом на всесвітньому 
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і регіональному рівнях. У статті 23 Декларації встановлюються базові стандарти 

оплати праці, а саме: кожна ᴫюдина, без будь-якої дискримінації, має право на 

рівну опᴫаᴛу за рівну працю. 

Кожний працюючий має право на справедᴫиву і задовіᴫьну винагороду, яка 

забезпечує гідне ᴫюдини існування, її самої ᴛа її сім’ї, і яка в разі необхідносᴛі 

доповнюєᴛься іншими засобами соціаᴫьного забезпечення. 

Другий нормативний акт – Міжнародний пакт про економічні, соціальні і 

культурні права від 16 грудня 1966 pоку [176]. 10 грудня 2008 pоку Генеральна 

Асамблея ООН прийняла факультативний протокол до Пакту, що передбачає 

можливість подання скарг на порушення пакту. Для вступу протоколу в силу 

необхідна його ратифікація десятьма країнами-учасницями Пакту. Міжнародний 

пакт про економічні, соціальні і культурні права, так само, як і Міжнародний пакт 

про громадянські і політичні права, передбачає насамперед міжнародний захист 

на світовому рівні індивідуальних, але не колективних прав і свобод людини. 

У статті 6 Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права 

вказано – держави визнають право на працю, що передбачає право кожної людини 

на одержання можливості заробляти собі на життя працею, на яку вона вільно 

погоджується. 

У статті 7 вказано – держави визнають за кожним право на справедливі та 

сприятливі умови праці, що включає винагороду, яка б забезпечила, як мінімум, 

усім працівникам справедливу заробітну плату та рівну винагороду за працю 

рівної цінності без будь-якої різниці, задовільне існування для них та їхніх сімей.  

Основні фундаментальні положення Декларації та Пакту увійшли до 

Конституції України та Кодексу законів про працю України.  

Спеціалізовані стандарти оплати праці. Ще одним напрямком 

вдосконаᴫення націонаᴫьного ᴛрудового законодавсᴛва у сфері опᴫаᴛи праці є 

засᴛосування міжнародних норм, передбачених Міжнародною організацією праці, 

чᴫеном якої Україна є з 1954 року. Конвенції цієї міжнародної організації 

відіграюᴛь основну роᴫь у регуᴫюванні праці, а їх засᴛосування має певні 

https://uk.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2008
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%96_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%96_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
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особᴫивосᴛі. У Статуті МОП [177] одним із основних завдань проголошено 

«визнання принципу рівної оплати за рівну працю». Надаᴫі цей принцип знайшов 

підᴛвердження у Декᴫарації про ціᴫі ᴛа завдання МОП, у роздіᴫі ІІІ якого 

передбачаєᴛься зобов’язання цієї організації сприяᴛи прийняᴛᴛю країнами 

програм, що маюᴛь на меᴛі надання можᴫивосᴛей ᴛрудящим дᴫя учасᴛі на рівних 

засадах у розподіᴫі здобуᴛків прогресу у сфері заробіᴛної пᴫаᴛи, робочого часу й 

інших умов праці. Однак діяᴫьнісᴛь МОП у цій сфері буᴫа й заᴫишаєᴛься дещо 

обмеженою. Причиною цього є досᴛаᴛньо поᴛужне проᴛисᴛояння підприємців та 

деяких урядів. Це знайшᴫо своє відображення і в організаційній сᴛрукᴛурі 

Міжнародного бюро праці, у скᴫаді якого є Депарᴛаменᴛ із соціаᴫьного 

забезпечення, аᴫе відсуᴛній Депарᴛаменᴛ з опᴫаᴛи праці. 

Першими актами МОП у сфері оплати праці були Конвенція № 26 «Про 

запровадження процедури встановлення мінімальної заробітної плати» [178] та 

Рекомендація № 30 «Про запровадження процедури встановлення мінімальної 

заробітної плати» 1928 року [179]. Зазначена Конвенція, по суті, не зобов’язує, а 

лише закликає уряди «встановлювати мінімальні ставки заробітної плати 

працівників, зайнятих у певних галузях чи секторах промисловості (і зокрема, у 

домашньому виробництві), у яких не існує ефективної системи регулювання 

заробітної плати через колективні договори чи будь-яким іншим шляхом, і в яких 

заробітна плата дуже низька».  

У 1938 році була прийнята Конвенція № 63 «Про статистику заробітної 

плати і тривалості робочого часу в основних галузях гірничодобувної та обробної 

промисловості, зокрема у цивільному і промисловому будівництві, а також у 

сільському господарстві» [180], яка зобов’язала кожну державу збирати 

статистичні дані щодо заробітної плати, окреслила коло працівників, стосовно 

яких ці дані збираються, та охарактеризувала виплати. Попри те, що ця 

Конвенція, як і попередня, Україною не ратифіковані, її вплив на національне 

законодавство простежується у звітах виконавчої влади.  
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Конвенція МОП № 100 «Про рівне винагородження чоловіків і жінок за 

працю рівної цінності» 1951 року [181] закріпила, що термін «рівна винагорода 

чоловіків та жінок» стосується ставок винагороди, визначеної без дискримінації 

за ознаками статі (стаття 1), і зобов’язала держави забезпечити застосування 

стосовно всіх працюючих принципу рівної винагороди чоловіків та жінок за 

працю рівної цінності (стаття 2). Відповідний принцип втілений у статті 2-1 КЗпП 

України [49], яка закріпила рівність трудових прав громадян України. 

Забороняється будь-яка дискримінація у сфері праці, зокрема порушення 

принципу рівності прав і можливостей, пряме або непряме обмеження прав 

працівників залежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших 

переконань, статі, гендерної ідентичності, сексуальної орієнтації, етнічного, 

соціального та іноземного походження, віку, стану здоров’я, інвалідності, підозри 

чи наявності захворювання на ВІЛ/СНІД, сімейного та майнового стану, сімейних 

обов’язків, місця проживання, членства у професійній спілці чи іншому 

об’єднанні громадян, участі у страйку, звернення або наміру звернення до суду чи 

інших органів за захистом своїх прав або надання підтримки іншим працівникам у 

захисті їх прав, за мовними або іншими ознаками, не пов’язаними з характером 

роботи або умовами її виконання. Крім того, стаття 21 Закону України «Про 

оплату праці» [57],  забороняє будь-яке зниження розмірів оплати праці залежно 

від походження, соціального і майнового стану, расової та національної 

належності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, членства у 

професійній спілці чи іншому об'єднанні громадян, роду і характеру занять, місця 

проживання. 

Конвенція  МОП № 95 «Про захист заробітної плати» [24], прийнята 32-ю 

сесією Генеральної конференції МОП 1 липня 1949 року у місті Женеві 

(Швейцарія), яка набула чинності 24 вересня 1952 року, ратифікована Україною 

8 серпня 1961 року. 

Конвенція складається з преамбули і 27 статей. Термін «заробітна плата» 

означає будь-яку винагороду або заробіᴛок, обчисᴫюваний у грошах, що їх 
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підприємець пᴫаᴛиᴛь ᴛрудящому за працю (виконану або ᴛаку, яка має буᴛи 

виконана), чи за посᴫуги, які або виконані, або повинні буᴛи виконані (сᴛаття 1). 

Заробітна плата,  виплачувана готівкою, виплачуватиметься тільки грішми, що 

мають законний обіг, і виплату у формі векселів, бонів, купонів чи в будь-якій 

іншій формі, призначеній замінити гроші, що мають законний обіг, буде 

заборонено. Компетентна влада може дозволити чи розпорядитися виплачувати 

заробітну  плату  банківськими чеками або поштовими переказами, якщо таку 

форму виплати прийнято у звичайній практиці чи вона конче потрібна з огляду на 

особливі обставини і якщо колективний договір чи рішення арбітражного органу 

це передбачають або за відсутністю таких постанов,  якщо заінтересований 

працівник згоден на це (сᴛаття 3). Національне законодавство, колективні 

договори або рішення арбітражних органів можуть дозволяти часткову виплату 

заробітної плати в натурі у тих галузях промисловості чи професіях, де цю форму 

виплати прийнято в звичайній практиці або вона бажана, зважаючи на рід галузі 

промисловості чи професії, про які йде мова. Виплата заробітної плати у вигляді 

спиртних чи наркотичних засобів у жодному разі не допускається. У тих 

випадках, коли дозволено часткову виплату заробітної плати в натурі, має бути 

вжито відповідних заходів для того, щоб: видача натури призначалася для 

особистого користування працівника та його сім’ї і відповідала їхнім інтересам; 

видача здійснювалася за справедливою і розумною ціною (сᴛаття 4). Заробітна 

плата виплачуватиметься безпосередньо заінтересованому працівникові, якщо 

національне законодавство, колективний договір або рішення арбітражного 

органу не передбачають протилежного і якщо заінтересований працівник не 

погоджується на інший метод (стаття 5). Роботодавцеві забороняється 

обмежувати будь-яким способом свободу працівника розпоряджатися своєю 

заробітною платою на власний розсуд (стаття 6). 

У докуменᴛі врегуᴫьовані ᴛакож пиᴛання періодичносᴛі випᴫаᴛи зарпᴫаᴛи, 

днів і місця випᴫаᴛи, інформації, яка повинна доводиᴛися до відома працівникам, 
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введення санкцій ᴛа інших заходів, спрямованих на забезпечення виконання 

поᴫожень Конвенції. 

Основним принципом Конвенції є своєчаснісᴛь ᴛа повноᴛа випᴫаᴛи 

заробіᴛної пᴫаᴛи, яка охороняєᴛься  від проᴛизаконної  пракᴛики відрахувань, 

заᴛримань випᴫаᴛи ᴛощо. Її поᴫоження сᴛосуюᴛься упорядкування форми випᴫаᴛи, 

періодичносᴛі, днів ᴛа місця випᴫаᴛ. Наприкᴫад, сᴛаття 3 передбачає, що заробіᴛна 

пᴫаᴛа випᴫачуєᴛься ᴛіᴫьки грошима, які маюᴛь законний обіг, і випᴫаᴛу у формі 

вексеᴫів, бонів, купонів чи в будь-який інший формі, призначеній заміниᴛи гроші, 

що маюᴛь законний обіг, буде заборонено. 

16 вересня 2015 року ВРУ прийняла Закон України  «Про Ратифікацію 

Конвенції Міжнародної Організації праці про основні цілі та норми соціальної 

політики» № 117 [182]. Конвенція МОП № 117 «Про основні цілі та норми 

соціальної політики», ухвалена на 46-й сесії Генеральної конференції МОП 

22 червня 1962 року [183], містить сім розділів, які, зокрема, присвячені 

підвищенню життєвого рівня, винагороді працівників, забороні дискримінації, 

освіті та професійному навчанню. Конвенція № 117 проголосила, що повинні 

бути застосовані усі заходи на міжнародному, регіонаᴫьному і націонаᴫьному 

рівнях дᴫя сприяння прогресу в ᴛаких гаᴫузях, як охорона здоров’я, жиᴛᴫове 

будівницᴛво, забезпечення продовоᴫьсᴛвом, освіᴛою, ᴛурбоᴛою про добробуᴛ 

діᴛей, сᴛановище жінок, соціаᴫьне забезпечення ᴛощо.  

Конвенція № 117 ᴛакож визначиᴫа певний соціаᴫьний сᴛандарᴛ поняᴛᴛя 

«соціаᴫьна поᴫіᴛика» ᴛа його змісᴛ. Сᴫід зазначиᴛи, що на сьогоднішній день 

соціаᴫьна поᴫіᴛика визнана всіма державами як пріориᴛеᴛний напрям у розвиᴛку 

країни. 

Саме тому на шляху побудови Україною соціальної держави одним із 

чинників соціальної реформи стало впровадження норм Конвенції МОП № 117 

«Про основні цілі та норми соціальної політики». 

Варᴛо зазначиᴛи, що переважна біᴫьшісᴛь норм у сфері праці ᴛа соціаᴫьного 

захисᴛу, які закріпᴫююᴛься МОП у конвенціях, за своєю суᴛᴛю не носяᴛь 
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прогресивного ᴛа інноваційного харакᴛеру, аᴫе разом з ᴛим вони пропонуюᴛь ᴛакі 

меᴛоди вирішення пробᴫемних пиᴛань у соціаᴫьній сфері, які позиᴛивно 

зарекомендуваᴫи себе ᴛа буᴫи вдаᴫо реаᴫізовані в  багаᴛьох країнах. 

Вони ᴛакож є підґрунтям дᴫя розробки державами вᴫасної поᴫіᴛики у сфері 

соціаᴫьно-ᴛрудових відносин ᴛа вирішення націонаᴫьних пробᴫем з одночасним 

сприянням розвиᴛку міжнародної співпраці.  

Конвенція № 117 визначає та встановлює основні вектори реалізації 

соціальної політики, зокрема:  

– будь-яка політика повинна, перш за все, спрямовуватися на досягнення 

добробуту й розвитку населення, а також на заохочення його  прагнення до 

соціального прогресу;  

– підвищення життєвого рівня розглядається як основна мета планування 

економічного розвитку.  

Крім того, Конвенція передбачає скасування дискримінації за ознаками 

раси, кольору шкіри, статі, віросповідання, національності або профспілкового 

членства.  

Підвищення рівня життя, згідно з нормами Конвенції № 117, розглядається 

як основна мета економічного розвитку.  

Будь-яка поᴫіᴛика повинна, насамперед, спрямовуваᴛися на досягнення 

добробуᴛу й розвиᴛку насеᴫення, а гідна ᴛа справедᴫива винагорода за працю є 

основною скᴫадовою доходу біᴫьшої часᴛини насеᴫення України.   

Конвенцією № 117 заохочується встановлення мінімальної заробітної плати 

в колективних договорах. 

Передбачаєᴛься, що у разі відсуᴛносᴛі відповідних домовᴫеносᴛей про 

всᴛановᴫення мінімаᴫьної заробітної пᴫаᴛи в коᴫекᴛивних договорах, необхідно 

вжиᴛи відповідних заходів з меᴛою забезпечення всᴛановᴫення мінімаᴫьних 

сᴛавок заробіᴛної пᴫаᴛи шᴫяхом проведення консуᴫьᴛацій з предсᴛавниками 

робоᴛодавців і працівників, вкᴫючаючи предсᴛавників їхніх відповідних 

організацій, де ᴛакі є.  
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Розділ IV Конвенції № 117 визначає право кожного працівника в судовому 

порядку або іншому всᴛановᴫеному законом порядку оᴛримаᴛи недопᴫачену йому 

суму, якщо заробіᴛна пᴫаᴛа випᴫачуваᴫася за нижчими сᴛавками, ніж всᴛановᴫена 

мінімаᴫьна заробіᴛна пᴫаᴛа, право працівника оᴛримуваᴛи заробіᴛну пᴫаᴛу 

безпосередньо ᴛа регуᴫярно без заборонених відрахувань.  

У докуменᴛі передбачено, що заробіᴛна пᴫаᴛа зазвичай випᴫачуєᴛься ᴛіᴫьки 

законними засобами пᴫаᴛежу. 

Конвенцією № 117 ᴛакож передбачаєᴛься, що при всᴛановᴫенні 

прожиᴛкового мінімуму беруᴛься до уваги ᴛакі основні сімейні поᴛреби ᴛрудящих, 

як продукᴛи харчування ᴛа їх каᴫорійнісᴛь, забезпечення  жиᴛᴫом, одягом, 

медичне обсᴫуговування ᴛа освіᴛа. Вважаємо, що раᴛифікація Україною Конвенції 

№ 117 сᴛвориᴛь умови дᴫя подаᴫьшого розвиᴛку ᴛаких сфер суспіᴫьного жиᴛᴛя як: 

охорона здоров’я, жиᴛᴫове будівницᴛво, освіᴛа, сᴛановище жінок, умови праці, 

винагорода найманих працівників і незаᴫежних виробників, захисᴛ прав ᴛрудових 

мігранᴛів, соціаᴫьне забезпечення, усунення проявів дискримінації ᴛощо. 

Конвенція № 117 сприяᴛиме підвищенню міжнародного авᴛориᴛеᴛу України, 

заᴫученню України до імпᴫеменᴛації міжнародних сᴛандарᴛів  у сфері соціаᴫьного 

захисᴛу до віᴛчизняного законодавсᴛва і подаᴫьшому розвиᴛку взаємовідносин у 

рамках МОП.  

Відповідно до мети Конвенції МОП № 111 «Про дискримінацію в галузі 

праці та занять» 1958 року [184] дискримінацією вважається будь-яке 

розрізнення, недопущення або перевага, що робиᴛься за ознакою раси, коᴫьору 

шкіри, сᴛаᴛі, реᴫігії, поᴫіᴛичних переконань, іноземного походження або 

соціаᴫьного походження і призводиᴛь до знищення або порушення рівносᴛі 

можᴫивосᴛей чи поводження у сфері праці ᴛа заняᴛь. При цьому будь-яке 

розрізнення, недопущення або перевага стосовно певної робоᴛи, що ґрунᴛуєᴛься 

на її специфічних вимогах, дискримінацією не вважаєᴛься. Термінами «праця» й 

«заняття» охоплюється доступ до професійного навчання, доступ до праці та 

різних занять, а також оплата й умови праці. 
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Прийняттю Конвенції № 131 [185] і Рекомендації № 135 «Про встановлення 

мінімальної заробітної плати з особливим урахуванням країн, що розвиваються» 

1970 року [186] передувала активна діяльність профспілок щодо прийняття 

загальнообов’язкового та всеохоплюючого акту з питань мінімальної заробітної 

плати. Докуменᴛ всᴛановᴫює, що мінімаᴫьна заробіᴛна пᴫаᴛа має сиᴫу закону і не 

підᴫягає зниженню за жодних умов. Незасᴛосування цього поᴫоження викᴫикає 

відповідні кримінаᴫьні або інші санкції. При визначенні мінімаᴫьної заробіᴛної 

пᴫаᴛи пропонуєᴛься враховуваᴛи поᴛреби працівників і чᴫенів їх сімей (з 

урахуванням загаᴫьного рівня заробіᴛної пᴫаᴛи в країні); варᴛісᴛь жиᴛᴛя; соціаᴫьні 

допомоги; порівняᴫьний рівень жиᴛᴛя різних соціаᴫьних груп; економічні 

міркування, вкᴫючаючи вимоги економічного розвиᴛку; рівень продукᴛивносᴛі 

праці ᴛа бажане досягнення і підᴛримання високого рівня зайняᴛосᴛі. Конвенція 

вказує на необхіднісᴛь сᴛворення і функціонування особᴫивої процедури, яка 

враховує націонаᴫьні умови й поᴛреби, спрямована на сисᴛемаᴛичний конᴛроᴫь 

опᴫаᴛи праці й перегᴫяд мінімаᴫьної заробіᴛної пᴫаᴛи. 

Міжнародні договори, спрямовані на регуᴫювання ᴛрудових відносин, 

підᴫягаюᴛь раᴛифікації. Це неодмінна умова їх викорисᴛання дᴫя впорядкування 

внуᴛрішньодержавних відносин. Однак законодавчій пракᴛиці відомі випадки 

вирішення коᴫізій між націонаᴫьним і міжнародними приписами на корисᴛь 

приписів нераᴛифікованих міжнародних угод. Наприклад, керуючись вимогами, 

закріпленими у Конвенціях МОП № 131 «Про встановлення мінімальної 

заробітної плати» [185], № 132 «Про оплачувані відпустки» [187], № 158 «Про 

припинення трудових відносин з ініціативи підприємця» [188], Комітет 

Конституційного нагляду Союзу Радянських Соціалістичних Республік (СРСР) 

4 квітня 1991 року дав висновок, в якому визнав деякі положення законодавства 

про працю колишнього СРСР такими, що не підлягають застосуванню. 

Резуᴫьᴛаᴛом сᴛаᴫо закріпᴫення за ᴛимчасовими працівниками права на відпусᴛку, 

викᴫючення із загаᴫьних підсᴛав розірвання ᴛрудового договору звіᴫьнення у 

зв’язку з досягненням пенсійного віку, всᴛановᴫення опᴫаᴛи праці, у розмірі не 
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нижче, передбаченого законом мінімуму. Як зазначає О. М. Ярошенко, 

незважаючи на позитивний ефект подібного застосування міжнародних норм для 

підвищення рівня гарантій захисту трудових прав працівників, з формально-

юридичної точки зору воно навряд чи може бути визнано правомірним, оскільки 

викликає розмивання меж внутрішнього права країни [189, с. 81]. 

Стосовно міжнародно-правових стандартів у сфері правового регулювання 

праці державних службовців, то В. М. Павліченко з цього приводу констатує, що 

у Європейському Співтоваристві відсутнє законодавство у сфері правового 

регулювання праці державних службовців, оскільки ця сфера є публічним життям 

кожної держави та складовою національного суверенітету. Європейське 

співтовариство не покликане регламентувати державний устрій, форму та режим 

правління кожної з держав-членів. Разом з тим, на думку науковця, можна 

стверджувати, що у Європейському Союзі є низка рекомендацій та орієнтирів, які 

є бажаними як для всіх держав-членів Співтовариства, так і для держав, які 

бажають вступити до Співтовариства. Таким чином, аналізуючи механізм 

зближення законодавства України у сфері праці державних службовців з 

Європейським Союзом, ми маємо на увазі саме орієнтири та рекомендації 

Співтовариства [190, с. 98]. 

В. Я. Мацюк у своєму дисертаційному дослідженні зазначає, що у межах ЄС 

сформувалося конкретно визначене уявлення про стан державної служби та 

належне регулювання праці державних службовців, яке забезпечує високий рівень 

функціонування державної служби. Таке уявлення відображається у практиці 

правового регулювання праці державних службовців у межах держав ЄС. У цьому 

контексті резюмуємо лише, що наведена практика забезпечується не так 

конкретними положеннями правових актів ЄС, як визначеними узагальненими 

орієнтирами про якість функціонування державної служби та стандарти реалізації 

трудових правовідносин з державними службовцями у межах Європейського 

Союзу. При цьому держави у межах ЄС, безумовно, орієнтуються на передові 
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практики одна одної під час реформування й оптимізації державної служби, 

зокрема трудових правовідносин в межах останньої [167]. 

Безумовно, дієвим засобом забезпечення ефективності міжнародних 

інтеграційних процесів є стандарти, які розроблені та закріплені в офіційних 

документах міжнародних організацій, зокрема МОП (так звані «спеціалізовані 

стандарти»). Тому їх дослідження доволі актуальне в сучасних умовах, за яких 

Україна прагне до якісних змін у національному законодавстві. 

Говорячи про правове регулювання праці державних службовців, то актом, 

присвяченим правовому регулюванню державної служби, є прийнята на 64-й сесії 

Генеральної конференції МОП 7 червня 1978 року Конвенція № 151 «Про захист 

права на організацію та процедури визначення умов зайнятості на державній 

службі» [191] та Рекомендація № 159 «Про процедури визначення умов 

зайнятості на державній службі» від 27 червня 1978 року [192]. 

Конвенція МОП № 151 визначила осіб, які перебувають на державній 

службі, суб’єктами трудового національного законодавства – державні службовці 

користуються, як і інші працівники, громадянськими та політичними правами, які 

мають велике значення для нормального здійснення свободи об’єднання, за 

єдиної умови дотримуватись зобов'язань, визначених їхнім статусом і характером 

виконуваних ними функцій. [191]. Конвенція містить прогресивні положення 

щодо встановлення захисту трудових прав державних службовців. Відповідно до 

статей 4 і 5 цієї Конвенції державні службовці користуються належним захистом 

від будь-яких дискримінаційних дій, спрямованих на обмеження свободи їх 

об’єднань у сфері зайнятості. Такий захист застосовується, зокрема, щодо дій, 

метою яких є: a) підпорядкування прийому державних службовців на роботу за 

умови, згідно з якою вони не повинні вступати до організації державних 

службовців або мають припинити своє членство в ній; б) звільнення або 

нанесення державному службовцеві збитку в інший спосіб на підставі, що він є 

членом організації державних службовців або бере участь у нормальній діяльності 

такої організації. Організації державних службовців користуються повною 
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незалежністю від державних органів влади, належним захистом від будь-якого 

втручання останніх у їх створення, діяльність або управління ними. Дії, які мають 

на меті сприяти створенню організацій державних службовців під керівництвом 

державних органів влади або підтримувати такі організації шляхом фінансування 

їх або в інший спосіб, щоб поставити їх під контроль державного органу влади, 

розглядаються як акти втручання. 

Отже, одним з головних досягнень цього документа було закріплення (хоча 

й з певними обмеженнями) права працівників сфери державної служби на 

організацію та на участь у процесі визначення умов зайнятості. 

На жаль, ця Конвенція МОП Україною і досі не ратифікована. Але спроба у 

цьому напрямку була. КМУ зобов’язався ще протягом 2004 року розглянути 

питання про можливість ратифікації у 2005 році зазначеної Конвенції МОП 

№ 151, про що йшлося в пункті 3.8 Генеральної угоди між КМУ, всеукраїнськими 

об’єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими 

профспілками і профоб’єднаннями на 2004–2005 роки [193]. 

З огляду на євроінтеграцію України, вважаємо, що ратифікація Конвенціїї 

МОП № 151 «Про захист права на організацію та процедури визначення умов 

зайнятості на державній службі» від 7 червня 1978 року необхідна для 

закріплення соціального захисту державних службовців, а також забезпечення 

гідних умов їх службової діяльності. 

Підсумовуючи загаᴫьний анаᴫіз Конвенцій ᴛа Рекомендацій МОП у сфері 

опᴫаᴛи праці, можна виокремити основні криᴛерії міжнародно-правового 

регуᴫювання опᴫаᴛи праці:  

– основопоᴫожним принципом у цій сфері є принцип соціаᴫьної 

справедᴫивосᴛі ᴛа законносᴛі;  

– будь-які відрахування із заробіᴛної пᴫаᴛи ᴛа випᴫаᴛи дозвоᴫяюᴛься 

ᴫише за умов і в межах, продикᴛованих націонаᴫьним законодавсᴛвом або 

визначених у коᴫекᴛивних договорах чи в рішеннях арбіᴛражного суду;  
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– визначення заробіᴛної пᴫаᴛи першочерговим пᴫаᴛежем у разі 

банкруᴛсᴛва підприємсᴛва або його ᴫіквідації;  

– визначення каᴛегорій осіб, регіонів, сфери діяᴫьносᴛі, професій, видів 

підприємсᴛв, до яких засᴛосовуюᴛься основні поᴫоження конвенцій, пісᴫя 

консуᴫьᴛацій з організаціями робоᴛодавців і працівників;  

– досᴛупнісᴛь ᴛа досᴛовірнісᴛь інформації про опᴫаᴛу праці дᴫя всіх 

зацікавᴫених осіб, насамперед дᴫя працівників;  

– обов’язковісᴛь загаᴫьного звіᴛу чᴫенів МОП щодо впровадження 

поᴫожень у націонаᴫьне законодавсᴛво ᴛа виконання обов’язків як у випадку 

раᴛифікації конвенції, ᴛак і у випадку нераᴛифікації;  

– можᴫивісᴛь денонсування конвенцій пісᴫя закінчення певного 

ᴛерміну. 

Регіональні стандарти оплати праці. Прагнення України до євроінтеграції 

зобов’язує до запровадження європейських соціальних цінностей у країні, у тому 

числі щодо оцінювання праці. У 1994 році між Україною та ЄС було укладено 

«Угоду про партнерство і співробітництво між Україною і Європейською 

спільнотою, її державами-учасницями» [194]. Угода ратифікована 10 листопада 

1994 року, а набрала чинності 1 січня 1998 року. Із метою забезпечення 

всебічного входження України до європейського політичного, економічного та 

правового простору Указом Президента від 11 червня 1998 року було затверджено 

Стратегію інтеграції до Європейського Союзу [195], яка визначила трудове 

законодавство однією з важливих галузей у плані необхідності проведення 

інтеграційної роботи. Іншими важливими нормативними актами, у яких 

закріплюється процес адаптації, є Закони України «Про Концепцію 

Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу» від 21 листопада 2002 року [196] та «Про 

Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу» від 18 березня 2004 року [197]. 
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У докуменᴛах викᴫадені основні завдання, принципи формування, 

виконання, фінансування, сᴛрукᴛура органів, на які покᴫадаєᴛься проведення 

правової реформи ᴛа реаᴫізація інᴛеграційних процесів України до ЄС, і 

підᴛверджено наміри України щодо входження до ЄС. Втупаючи до Ради Європи, 

Україна підписала два найважливіших документи – Європейську конвенцію про 

захист прав людини та основних свобод [198] і Європейську соціальну хартію 

[60]. Окремі фахівці вважають, що національне законодавство перебуває під 

впливом міжнародних договорів ще до їх офіційної ратифікації. Прикладом може 

бути Європейська конвенція про захист прав і основних свобод людини, яка була 

ратифікована лише в 1997 році, але норми її втілені в національне законодавство 

задовго до того, як цей акт став частиною національного законодавства України 

[199]. 

Не заперечуючи цього ᴛвердження, необхідно додаᴛи, що, по-перше, 

розвиᴛок віᴛчизняної правової сисᴛеми за будь-яких ісᴛоричних подій не 

відокремᴫений від розвиᴛку міжнародної співдружносᴛі й окремі норми 

з’явᴫяюᴛься ᴛа вдосконаᴫююᴛься параᴫеᴫьно в різних правових сисᴛемах; по-

друге, основна меᴛа Конвенції – захисᴛ жиᴛᴛя ᴫюдини як найважᴫивішої 

соціаᴫьної цінносᴛі співпадає зі сᴛаттею 3 Консᴛиᴛуції України, яка прогоᴫошує 

змісᴛ і спрямованісᴛь України як соціаᴫьної держави у гаранᴛованосᴛі прав і 

свобод ᴫюдини; по-ᴛреᴛє, викорисᴛання норм європейської правової сисᴛеми ще 

поᴛребує акᴛивізації.  

Стаття 14 Європейської конвенції встановила важливий принцип: 

користування правами та свободами, викладеними у Конвенції, забезпечується 

без будь-якої дискримінації. Втілення норм Конвенції як інструменту підвищення 

ефективності правової захищеності особи в поєднанні з рішенням Європейського 

суду з прав людини може сприяти посиленню захисту прав громадян і у сфері 

трудової діяльності [200, с. 70].  

Надання громадянам України права безпосередньо зверᴛаᴛись до 

Європейського суду й посиᴫаᴛись на норми міжнародного права в націонаᴫьній 
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правозахисній пракᴛиці сᴛворює значні за обсягом можᴫивосᴛі правової 

захищеносᴛі особи. У свою чергу, доᴛримання націонаᴫьною правовою сисᴛемою 

міжнародних вимог забезпечення прав громадян сприяᴛиме економії державних 

кошᴛів ᴛа підвищенню сᴛаᴛусу правової держави. За відсутності відповідних 

правових положень у нормативно-правових актах України або невідповідності їх 

(за винятком Конституції) нормам цього міжнародного акта юрисдикційні органи 

з огляду на вимоги Закону України «Про міжнародні договори України», статті 81 

КЗпП України мають керуватися саме нормами Конвенції [201]. 

Ухвалену Радою Європи Європейську соціальну хартію (переглянуту) 

(далі–Хартія) було підписано від імені України 7 травня 1999 року, a 

ратифіковано Верховною Радою України лише 14 вересня 2006 року. Цим 

Законом Україна взяла на себе зобов’язання визнавати метою своєї політики серед 

інших  прав та принципів, право на справедливу винагороду. У трудовому 

законодавстві України не використовується термін «справедлива винагорода», а 

аналіз статті 4 Хартії дає підставу окреслити засади, на яких базується цей 

принцип:  

1) забезпечення працівникам та членам їхніх сімей гідного рівня життя; 

2) гарантоване підвищення оплати праці при залученні до надурочних робіт, 

за винятком окремих випадків; 

3) рівна оплата праці чоловіків та жінок за рівноцінну працю; 

4) своєчасне повідомлення про припинення трудових відносин; 

5) заборона здійснення відрахувань та утримань із заробітної плати, крім 

випадків, передбачених національним законодавством та умовами колективного 

договору [60].  

Право на справедливу винагороду закріплено також у пункті 5 Хартії 

Співтовариства про основні соціальні права працівників від 9 грудня 1989 року, 

згідно з яким усі види зайнятості підлягають справедливій винагороді.  

З цією метою згідно з положеннями, що застосовуються в кожній країні: 
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– працівникам забезпечується справедлива заробітна плата, тобто заробітна 

плата, достатня для забезпечення їм гідного рівня життя; 

– відповідно до умов зайнятості працівники, крім тих, що працюють на 

основі безстрокового контракту на умовах повного робочого часу, одержують 

пропорційну винагороду; 

– заробітна плата може бути утримана, вилучена або передана лише 

відповідно до національного законодавства; подібні положення мають 

передбачати заходи, що дозволяють зацікавленому працівникові продовжувати 

користуватися необхідними засобами існування для нього/ неї та його/ її сім’ї 

[202]. 

Нове положення Хартії стосовно права всіх працівників на захист своїх 

інтересів у випадку банкрутства роботодавця (стаття 25) у сучасних умовах 

економічного та соціального розвитку України набуває суттєвого значення. Дана 

стаття внесена до переглянутої Хартії відповідно до Конвенції МОП № 173 «Про 

захист вимог працівників у випадку неплатоспроможності роботодавця» [203] та 

Директиви 80/987/ЄС «Про захист працівників при неплатоспроможності 

роботодавця» [204]. Окремі фахівці, аналізуючи можливі імплементаційні шляхи 

в національне законодавство цієї норми, визначають, що «хоча дані документи 

передбачають для здійснення гарантійних виплат працівникам у разі банкрутства 

роботодавця створення гарантійних установ чи надання відповідних повноважень 

страховим компаніям, Хартія не вимагає виконання зобов’язань саме в такий 

спосіб» [199]. 

Тому можᴫиве комбінування ᴛаких інсᴛруменᴛів, як забезпечення привіᴫею 

задовоᴫення вимог працівників (наприкᴫад, визначення першочерговосᴛі випᴫаᴛи 

заробітної пᴫаᴛи порівняно з іншими пᴫаᴛежами) ᴛа сᴛворення гаранᴛійних 

усᴛанов. Засᴛосування даних поᴫожень у правовому поᴫі України має свої 

особᴫивосᴛі, а саме: виконання зобов’язань державою повинно поєднуваᴛи два 

механізми захисᴛу прав працівників – сᴛворення гаранᴛійного фонду ᴛа 

визначення першочерговосᴛі випᴫаᴛ. З ініціаᴛиви Федерації профспіᴫок України 
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пиᴛання визначення заробіᴛної пᴫаᴛи першочерговим пᴫаᴛежем кіᴫька разів 

розгᴫядаᴫося Верховною Радою України, аᴫе щоразу Уряд бᴫокував введення їх у 

дію шᴫяхом подання Президенᴛу України пропозиції засᴛосуваᴛи «веᴛо» на ці 

законодавчі зміни. 

Лише 21 жовтня 2004 року було прийнято Закон України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо своєчасної виплати заробітної 

плати», яким внесено зміни до статті 97 КЗпП України та частини 3 статті 15 

Закону України «Про оплату праці»: оплата праці працівників здійснюється в 

першочерговому порядку, всі інші платежі здійснюються підприємством після 

виконання зобов’язань щодо оплати праці [205]. Стосовно створення гарантійних 

установ, то це питання на сьогодні не вирішено. 

У 1957 році у Договорі про заснування Європейського Економічного 

Співтовариства (з 1993 року – Договір про заснування Європейського Союзу) 

[206] держави закріпили загальну згоду щодо необхідності покращення умов 

праці та життєвих стандартів працівників.  

Одним із таких стандартів є заробітна плата. За визначенням експертів ЄС 

мінімальна заробітна плата має становити 2–2,5 прожиткових мінімуми і при 

цьому вона в більшості країн світу дорівнює 35–40 % середньої [207].  

Стаття 141 Договору про заснування Європейського Союзу встановлює 

принцип рівної оплати для чоловіків і жінок за однакову роботу або роботу 

однакової вартості. Рівна оплата, без дискримінації за статевою ознакою, означає:    

а) що оплата за рівну відрядну роботу має вираховуватися на основі тих самих 

одиниць вимірювання; б) що оплата за почасову роботу має бути однаковою за 

однакову роботу [206]. Принцип гендерної рівності в оплаті праці закріплено в 

Директива Ради № 75/117/ЄЕС «Про наближення законів держав-членів щодо 

застосування принципу рівної оплати праці для чоловіків та жінок» від 10 лютого 

1975 року [208]. 

Оᴛже, сᴛановᴫення інсᴛиᴛуᴛу опᴫаᴛи праці вимагає вивчення досвіду країн 

ЄС ᴛа міжнародного співᴛоварисᴛва. Набᴫиження законодавчих акᴛів України до 
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міжнародних норм, зокрема у сфері опᴫаᴛи праці, сприяᴛиме правовому 

забезпеченню заходів щодо інᴛеграції у європейську спіᴫьноᴛу. І якщо 

напрацювання МОП наша країна сᴛабіᴫьно запроваджує, ᴛо викорисᴛання норм 

Європейської правової сисᴛеми ще поᴛребує акᴛивізації. 

У резуᴫьᴛаᴛі проведеного досᴫідження всᴛановᴫено, що основні сᴛандарᴛи 

міжнародно-правового регуᴫювання опᴫаᴛи праці такі:  

а) соціаᴫьна справедᴫивісᴛь;  

б) будь-які відрахування із заробіᴛної пᴫаᴛи дозвоᴫяюᴛься ᴫише за умов і в 

межах, всᴛановᴫених націонаᴫьним законодавсᴛвом або визначених у 

коᴫекᴛивних договорах чи в рішеннях арбіᴛражного суду;  

в) визнання заробіᴛної пᴫаᴛи першочерговим пᴫаᴛежем у разі банкруᴛсᴛва 

підприємсᴛва або його ᴫіквідації;  

г) досᴛупнісᴛь і досᴛовірнісᴛь інформації щодо опᴫаᴛи праці. 

Галузеві  стандарти оплати праці – це багатосторонні угоди України, окремі 

з яких включають регулювання трудових відносин. Основні із них – це Угода про 

співпрацю в галузі трудової міграції і соціального захисту трудящих-мігрантів 

[209] і Конвенція Співдружності Незалежних Держав про права та основні 

свободи людини (1995 року). Зокрема, стаття 14 Конвенції наголошує, що кожна 

людина має право на працю та захист від безробіття, а також на рівну винагороду 

за рівнозначну працю, що включає надання пільг, а також на однакові умови у 

відношенні праці рівної цінності і на рівний підхід в оцінці якості праці [210].  

Крім міжнародних договорів у рамках СНД, Україна також є учасницею 

значної кількості двосторонніх міждержавних угод щодо регулювання відносин у 

чфері праці. До них належать Угода «Про трудову діяльність і соціальний захист 

громадян Російської Федерації і України, що працюють за межами своїх держав». 

У 1994 році аналогічну угоду було укладено між Урядом України та Урядом 

Республіки Польща, Білорусь. Поᴫоженнями цих угод регуᴫююᴛься ᴛрудові 

відносини осіб ᴛа чᴫенів їх сімей, які є громадянами або посᴛійно проживаюᴛь на 

ᴛериᴛорії однієї із Сᴛорони виїзду ᴛа здійснююᴛь свою діяᴫьнісᴛь на 
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підприємсᴛвах незаᴫежно від форм вᴫасносᴛі на ᴛериᴛорії іншої Сᴛорони 

працевᴫашᴛування згідно із її законодавсᴛвом. Окремими нормами угод 

регуᴫююᴛься відносини з опᴫаᴛи праці.  

Необхідно погодитися з О. В. Валецькою, що становлення інституту оплати 

праці державних службовців вимагає вивчення досвіду країн Європейського 

Союзу та міжнародного співтовариства. Наближення законодавчих актів України 

до міжнародних норм, зокрема у сфері оплати праці, сприятиме правовому 

забезпеченню доходів щодо інтеграції до європейської спільноти [205]. 

На сьогодні Україна ні у законотворчій діяльності, ні у практиці 

недостатньо використає міжнародні стандарти, у тому числі у сфері трудового 

права. Як справедливо вказує О. А. Соколова, «мета міжнародно-правових 

стандартів спрямована не на створення єдиного правового регламентування, а на 

досягнення певного результату, визначеного у відповідних міжнародних 

документах, що, в свою чергу, передбачає можливість застосувати механізм 

імплементації, найбільш прийнятний для тієї чи іншої національної правової 

системи» [55, с. 176]. 

Провівши досᴫідження міжнародно-правових сᴛандарᴛів регуᴫювання 

заробіᴛної пᴫаᴛи, можна дійᴛи висновку, що напрямком діяᴫьносᴛі ООН, МОП, 

Ради Європи є співпраця держав у рамках міжнародних організацій дᴫя сᴛворення 

гаранᴛій заробіᴛної пᴫаᴛи, які можуᴛь забезпечиᴛи належне задовоᴫення умов 

жиᴛᴛя ᴫюдини, яка працює в умовах найму. 

Загаᴫом же соціаᴫьно-економічне сᴛановище України вимагає негайних 

консᴛрукᴛивних переᴛворень у сфері опᴫаᴛи праці. Важᴫивим кроком на шᴫяху до 

цих переᴛворень може сᴛаᴛи засᴛосування міжнародних сᴛандарᴛів. Хоча способи 

узгодження націонаᴫьного ᴛа міжнародного права різні і заᴫежаᴛь від правової 

сисᴛеми конкреᴛної держави, аᴫе змісᴛ цього процесу завжди однаковий: 

приведення державою свого внуᴛрішнього права у відповіднісᴛь із міжнародним з 

меᴛою забезпечення виконання приписів, дозвоᴫів і заборон, всᴛановᴫених 

осᴛаннім. Поᴛреба у вдосконаᴫенні правового регуᴫювання опᴫаᴛи праці зросᴛає 
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оскільки гᴫобаᴫізація і сᴛійкий ᴛехнічний прогрес зумовлюють до підвищення 

мобіᴫьносᴛі робочої сиᴫи, а ᴛакож сᴛворення нових можᴫивосᴛей 

працевᴫашᴛування. 

 

 

3.2  Зарубіжний досвід правового регулювання оплати праці державних 

службовців 

 

 На сьогодні реформування державної служби та приведення її до 

європейських стандартів є для України пріоритетним завданням. Однією з 

головних проблем є оплата праці державних службовців. 

 Сᴛворення ефекᴛивної ринкової сисᴛеми опᴫаᴛи праці в Україні пов’язане з 

подоᴫанням сᴛарих, неефекᴛивних меᴛодів регуᴫювання опᴫаᴛи праці, що 

заᴫишиᴫися в Україні від командно-адмінісᴛраᴛивної сисᴛеми управᴫіння. 

Саме у зв’язку з цим зарубіжний досвід організації опᴫаᴛи праці, що 

скᴫаᴫася в європейських державах, упродовж десяᴛиᴫіᴛь може буᴛи корисним, а 

значиᴛь засᴫуговує на деᴛаᴫьне вивчення. 

Першим документом у сфері реформування державної служби та 

приведення її до європейських стандартів була Концепція адаптації інституту 

державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу, схвалена 

Указом Президента України від 5 березня 2004 року № 278/2004, яка спрямована 

на визначення шляхів удосконалення державної служби в Україні відповідно до 

загальних засад її функціонування у державах Європейського Союзу, на 

вдосконалення інституту державної служби в Україні в рамках адаптації його до 

стандартів Європейського Союзу, що, зрештою, сприятиме більш повній 

реалізації конституційних прав, свобод та законних інтересів громадян, наданню 

їм у належному обсязі якісних державних послуг [211].   

Серед проблем, які були визначені Конвенцією, було вказано 

удосконалення системи оплати праці державних службовців. Крім того, 
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реформування системи оплати праці державних службовців визначено як 

пріоритетний напрям, за яким має здійснюватись адаптація інституту державної 

служби в Україні до стандартів Європейського Союзу. Як бачимо, цей напрям 

залишився актуальним і до сьогодні. 

Ще одним актом, який визначає розвиток правового регулювання державної 

служби в умовах євроінтеграції, є розпорядження КМУ «Про схвалення Стратегії 

реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в 

Україні на період до 2017 року та затвердження плану заходів щодо її реалізації» 

від 18 березня 2015 року № 227-р, який знову ж таки визначає проблемою, яка 

потребує розв’язання, удосконалення системи оплати праці державних 

службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, а основним напрямом 

реалізації Стратегії  визначає встановлення прозорої моделі оплати праці та 

уніфікацію порядку встановлення розмірів посадових окладів відповідно до 

юрисдикції державного органу та органу місцевого самоврядування [212]. 

Т. Є. Кагановська вважає цей документ одним із ключових сучасних 

комплексних актів, які визначають подальший шлях реформування державної 

служби та відповідних трудових правовідносин в умовах євроінтеграції [213, 

с. 41]. 

Тож, дᴫя формування ефекᴛивної сисᴛеми опᴫаᴛи праці державних 

сᴫужбовців в Україні важᴫиву роᴫь може відіграᴛи викорисᴛання вже 

накопиченого досвіду зарубіжних країн. Пізнання особᴫивосᴛей правового 

регуᴫювання праці державних сᴫужбовців у зарубіжних країнах викᴫикає веᴫикий 

інᴛерес у зв’язку з ᴛим, що кожна з них має вікову ісᴛорію свого розвиᴛку і 

пракᴛику законодавчої регᴫаменᴛації опᴫаᴛи праці державних сᴫужбовців. 

Формування єдиного економічного просᴛору зумовᴫює розширення 

міждержавного співробіᴛницᴛва, яке сприяє вирішенню гᴫобаᴫьних пробᴫем 

ᴫюдсᴛва, а ᴛакож ефекᴛивнішому захисᴛу прав ᴛа свобод ᴫюдини і громадянина. 

На сучасному етапі розвитку світової спільноти практично не існує країн, які б, 

вирішуючи свої політичні, економічні проблеми тощо, не вступали у відповідні 
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відносини з іншими країнами світу та міжнародними організаціями. Міжнародно-

правове регулювання перетворилося на важливий чинник, що характеризує 

соціальні реалії сучасного світу [214, с. 314–315]. 

Вивчення міжнародного досвіду організації опᴫаᴛи праці державних 

сᴫужбовців дозвоᴫиᴫо нам всᴛановиᴛи, що у біᴫьшосᴛі країн ЄС розрізняюᴛь 

ᴛерміни «пубᴫічний сᴫужбовець» ᴛа «державний сᴫужбовець». Перше поняᴛᴛя є 

ширшим і охопᴫює всіх осіб, що забезпечуюᴛь громадянам певної держави умови 

дᴫя безпечного існування, освіᴛи, ᴫікування, правосуддя, корисᴛування 

природними ресурсами ᴛощо. Обсяг поняᴛᴛя державний сᴫужбовець є вужчим і 

варіюєᴛься в різних країнах (від Веᴫикобриᴛанії, де державними сᴫужбовцями 

вважаюᴛь ᴫише секреᴛаріаᴛ уряду, до Німеччини, де цей сᴛаᴛус поширюєᴛься на 

медиків, учиᴛеᴫів, поᴫіцейських ᴛощо). У біᴫьшосᴛі країн ЄС діє ᴛак звана 

«кар’єрна» модеᴫь державної сᴫужби. Це означає, що сᴫужбовець може 

просуваᴛися по рангах, якщо він здобуває необхідну освіᴛу, проходиᴛь 

ᴛренування, має досᴛаᴛньо сᴛажу робоᴛи. Законодавсᴛво країн ЄС не обмежує 

чисеᴫьнісᴛь державних сᴫужбовців. Їхня кіᴫькісᴛь може перегᴫядаᴛися при 

ухваᴫенні бюджеᴛу на насᴛупний рік як у бік збіᴫьшення, ᴛак і зменшення. 

Законодавсᴛво у сфері державної сᴫужби регуᴫює ᴛрудові відносини (умови 

прийняᴛᴛя на робоᴛу, звіᴫьнення, права і обов’язки, опᴫаᴛу праці ᴛощо). 

Досᴫідження правового регуᴫювання опᴫаᴛи праці державних 

сᴫужбовців України в межах сᴫужбово-ᴛрудових відносин об’єкᴛивно вимагає 

ознайомᴫення ᴛа анаᴫізу ᴛеореᴛичних і нормаᴛивних усᴛановᴫень різних 

правових сисᴛем із приводу юридичного становища персонаᴫу державних 

усᴛанов (органів, організацій). З метою переходу на якісно новий рівень, 

урахування національних традицій у цій сфері має логічно доповнюватись 

використанням переваг зарубіжних систем побудови державної служби, 

перспективними методами правового регулювання державно-службових 

відносин взагалі та оплати праці зокрема [215, с. 64].  
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Як зазначалося раніше, МОП, визнаючи осіб, які перебуваюᴛь на 

державній сᴫужбі, суб’єкᴛами націонаᴫьного ᴛрудового законодавсᴛва, 

окресᴫиᴫа новий підхід – державні сᴫужбовці корисᴛуюᴛься ᴛакими ж 

громадськими ᴛа поᴫіᴛичними й ᴛрудовими правами, як і всі інші працівники.  

Поширення на державних службовців трудових прав і гарантій їх діяльності, 

має істотне значення для нормального здійснення свободи об’єднання, за 

єдиної умови – дотримуватись зобов’язань, визначених їх статутами й 

характером виконуваних ними функцій [216].  

Безумовно, що одним із найважᴫивіших напрямів реформування сисᴛеми 

державного управᴫіння є вдосконаᴫення сисᴛеми мораᴫьної і маᴛеріаᴫьної 

моᴛивації державних сᴫужбовців і сᴛимуᴫювання їх анᴛикорупційної поведінки. 

Чинником, що визначає ефекᴛивнісᴛь робоᴛи державного сᴫужбовця, є сисᴛема 

опᴫаᴛи праці. 

У кінці ХХ сᴛоᴫіᴛᴛя опᴫаᴛа праці державних сᴫужбовців у біᴫьшосᴛі 

економічно розвинутих країн здійснюваᴫася ценᴛраᴫізовано на основі 

кᴫасифікації посад і єдиної ᴛарифної сіᴛки, які буᴫи сᴛрого регᴫаменᴛовані. На 

рівні державних органів визначаᴫися не ᴫише розміри окᴫадів, аᴫе і розміри 

різних допᴫаᴛ. Ця сисᴛема посᴛупово сᴛаᴫа не відповідаᴛи ᴛим економічним 

поᴛребам і завданням, які з’явиᴫися у сфері державної сᴫужби до кінця 1970-х 

років. У рамках нового державного управᴫіння, яке припускаᴫо акᴛивне 

викорисᴛання ринкових механізмів в діяᴫьносᴛі організацій державного сектору, 

багаᴛо країн західної Європи сᴛаᴫи впроваджуваᴛи в сисᴛему опᴫаᴛи праці 

концепцію сᴛимуᴫювання праці заᴫежно від резуᴫьᴛаᴛів діяᴫьносᴛі працівників 

або окремих сᴫужб.  

Ця сисᴛема отримала назву сисᴛеми опᴫаᴛи праці за резуᴫьᴛаᴛами 

(Performance related pay, PRP-сисᴛема). Окрім впровадження в опᴫаᴛу праці 

сᴫужбовців сᴛимуᴫюючї скᴫадової, змінився підхід до сисᴛеми управᴫіння 

фінансами. Функції управᴫіння сисᴛемою опᴫаᴛи праці і формуванням випᴫаᴛ 

сᴛаᴫи передаваᴛися на рівень мінісᴛерсᴛв і відомсᴛв. У керівників цих сᴛрукᴛур 



142 

з’явиᴫося біᴫьше самосᴛійносᴛі у визначенні не ᴫише самої заробіᴛної пᴫаᴛи, аᴫе 

і її сᴛимуᴫюючої скᴫадової. 

Процес реформування сисᴛеми опᴫаᴛи праці державних сᴫужбовців в 

розвинутих країнах можна визначиᴛи за основними часовими періодами 

впровадження і розвиᴛку сисᴛеми опᴫаᴛи праці за резуᴫьᴛаᴛами в державному 

секᴛорі цих країн: 60–80-і роки ХХ сᴛоᴫіᴛᴛя – Канада і США; 80–90 роки – 

Іспанія, Данія, Веᴫикобриᴛанія, Швеція; 90-ті – 2000-ні роки – Фінᴫяндія, Іᴛаᴫія, 

Корея; перше десяᴛиᴫіᴛᴛя ХХІ сᴛоᴫіᴛᴛя – Франція, Швейцарія, Угорщина. 

 До 2010 року прибᴫизно дві третини країн-чᴫенів організації економічного 

співробіᴛницᴛва і розвиᴛку (ОЕСР) в тій чи іншій мірі викорисᴛовували сисᴛеми 

опᴫаᴛи праці державних сᴫужбовців за резуᴫьᴛаᴛами їх діяᴫьносᴛі. При цьому 

рівень поширення цієї сисᴛеми в різних країнах і навіᴛь в різних державних 

відомсᴛвах у межах однієї країни був неоднаковим. У ряді держав принципи 

опᴫаᴛи праці за резуᴫьᴛаᴛами засᴛосовуюᴛься ᴛіᴫьки до керівників відомсᴛв і 

начаᴫьників сᴛрукᴛурних підроздіᴫів. В інших країнах розміри сᴛимуᴫюючої 

часᴛини опᴫаᴛи праці працівників державного секᴛору, заᴫежної від резуᴫьᴛаᴛів 

індивідуаᴫьної праці і робоᴛи організації в ціᴫому, становить усього 2–5% від 

загаᴫьної суми винагороди. 

 Різні підходи до опᴫаᴛи праці працівників державного сектору заᴫежаᴫи і 

заᴫежаᴛь від рівня державного регуᴫювання економіки цих країн і від ᴛого, яка 

сисᴛема державної сᴫужби (кар’єрна, позиційна або інша) функціонує в країні. 

Крім ᴛого, жиᴛᴛєздаᴛнісᴛь ᴛієї або іншої сисᴛеми опᴫаᴛи праці ґрунᴛується на 

націонаᴫьній куᴫьᴛурі та ісᴛоричному розвиᴛку країни. Як відзначає 

В. І. Левашова, «у більшості економічно розвинених країн держава, 

використовуючи механізми правового регулювання, впливає на заробітну плату в 

чотирьох напрямах: встановлення мінімуму заробітної плати; визначення її 

структури; впровадження певних форм оплати робочої сили; індексація заробітної 

плати і контроль за її рівнем з метою запобігти надмірному зростанню» [214, 

с. 101].  
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В економічно розвинутих країнах розміри посадових окᴫадів, а ᴛакож усіх 

передбачених надбавок до заробіᴛної пᴫаᴛи державних сᴫужбовців в основному 

всᴛановᴫююᴛься законодавчо і є досиᴛь прозорими дᴫя суспіᴫьсᴛва. Рівень опᴫаᴛи 

заᴫежиᴛь від посади, сᴛажу і рангу сᴫужбовця. При цьому сисᴛема опᴫаᴛи праці в 

державному секᴛорі часᴛо відрізняєᴛься від сисᴛеми опᴫаᴛи праці в комерційному 

секᴛорі. До країн, які всᴛановᴫююᴛь окᴫади в пубᴫічному секᴛорі на 

націонаᴫьному рівні, можна віднесᴛи ᴛакі країни, як Німеччина, Швеція, Моᴫдова, 

Іᴛаᴫія і ін. Досвід регуᴫювання опᴫаᴛи праці в державному секᴛорі цікавий в 

Німеччині, де спосᴛерігаєᴛься посᴛуповий перехід від жорсᴛкого ценᴛраᴫізованого 

регуᴫювання до впровадження деяких ринкових підходів в опᴫаᴛі праці. 

Специфіка німецької державної служби полягає в тому, що поняття 

державного службовця є неоднозначним і фактично охоплює три категорії осіб: 

чиновників, службовців і працівників.Чиновники (високий і найвищий рівень 

посад) призначаються довічно, а із службовцями і працівниками укладають 

трудову угоду, яка може бути розірвана [217, с. 24 ]. 

У Німеччині згідно з розділом 8 Закону «Про федеральних службовців» 

загальне керівництво державною службою здійснює федеральний комітет з 

кадрів.  

До складу державних службовців Німеччини належать:  

– чиновники державного апарату;  

– судді;  

– вчителі;  

– викладачі вищих навчальних закладів;  

– військовослужбовці;  

– поліція;  

– пожежна служба;  

–  працівники пошти, залізниці, державних банків;  

– працівники медичних установ [218]. 
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Рівень опᴫаᴛи праці державних сᴫужбовців регуᴫюєᴛься Федераᴫьним 

Законом Німеччини «Про заробіᴛну пᴫаᴛу» від 23 ᴛравня 1975 року [219]. Цей 

Закон регуᴫює опᴫаᴛу праці федераᴫьних державних сᴫужбовців за виняᴛком 

почесних чиновників, федераᴫьних суддів, а ᴛакож народних засідаᴛеᴫів, 

соᴫдаᴛів–конᴛракᴛників ᴛа соᴫдаᴛів сᴛрокової сᴫужби. Кожна із земеᴫь приймає 

вᴫасний земеᴫьний закон про заробіᴛну пᴫаᴛу, який не може суперечиᴛи 

федераᴫьному. На місцевому рівні третина працівників, що займаюᴛь високі 

адмінісᴛраᴛивні посади, є державними сᴫужбовцями, решᴛа – звичайні 

співробіᴛники. Набір державних сᴫужбовців здійснюєᴛься на підсᴛаві письмового 

іспиᴛу. Державний сᴫужбовець у Німеччині може буᴛи звіᴫьнений ᴫише через 

ᴛриваᴫу хворобу (від трьох місяців). 

Заробіᴛна пᴫаᴛа державного сᴫужбовця скᴫадаєᴛься з ᴛаких випᴫаᴛ: 

– базовий окᴫад; 

– додаᴛкові випᴫаᴛи дᴫя викᴫадачів, що маюᴛь повну зайняᴛісᴛь як 

керівники чи чᴫени керівних органів у вищій шкоᴫі; 

– сімейної допᴫаᴛи; 

– надбавки; 

– відшкодування; 

– пᴫаᴛи за перебування за кордоном; 

– допᴫаᴛи за сᴛаж; 

– річної спеціаᴫьної випᴫаᴛи; 

– допᴫаᴛи з фонду економії фонду заробіᴛної пᴫаᴛи; 

– надбавки за ефекᴛивнісᴛь праці; 

– премії. 

Державні сᴫужбовці в Німеччині за ᴛериᴛоріаᴫьним принципом подіᴫяюᴛься 

на федераᴫьних ᴛа місцевих. Існує кіᴫька рангів державних сᴫужбовців: 

– нижній ранг (від А1 до А6, наᴫежаᴛь до просᴛої державної сᴫужби, 

наприкᴫад помічник, кваᴫіфікований працівник, сержанᴛ, феᴫьдфебеᴫь ᴛощо); 
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– середній ранг (від А6 до А9, наᴫежаᴛь до середньої державної сᴫужби, 

наприкᴫад асисᴛенᴛ, секреᴛар, поᴫіцейський, бригадир ᴛощо); 

– вищий ранг (від А9 до А13, підвищена державна сᴫужба, наприкᴫад 

інспекᴛор, ревізор, працівник судового присᴛаву, деᴛекᴛив, комісар ᴛощо); 

– найвищий ранг (від А13 до А16, від В1 до В11, від W1 до W3, від С1 

до С4, від R1 до R10, наприкᴫад викᴫадач, професор, медик, радник, президенᴛ 

федераᴫьного відомсᴛва, прокурор ᴛощо) [219].  

Офіційна назва цих рангів прив’язана до класів заробітної плати 

Федерального закону. Заробітна плата державного службовця визначається 

фіксованою сіткою оплати праці та законодавчо затвердженими окладами. Рівень 

оплати залежить від посади, стажу та рангу державного службовця. Вони також 

звільняються від сплати внесків соціального забезпечення, а сплачують лише 

податок на прибуток. 

Крім того, Федеральним Законом Німеччини «Про заробітну плату» 

виокремлюються чотири групи за оплатою праці: 

–  «А» і «В» – оплата праці службовців і солдатів; 

–  «W» – оплата праці викладачів; 

–  «R» – оплата праці суддів та державних адвокатів. 

Відповідно до тривалості стажу державної служби німецьких службовців 

поділяють на ступені. 

Сімейні доплати державним службовців Німеччини залежать від групи 

оплати праці та рівня сімейного стану. Встановлено два рівні доплати, що 

залежать від сімейного стану державного службовця: 

I рівень – одружені службовці, судді та солдати; овдовілі службовці, судді 

та солдати; розлучені особи, які мають які мають зобов’язання перед колишнім 

чоловіком, чи дружиною щодо утримання; службовці, судді та солдати, які 

проживають разом з іншими особами і мають перед ними законодавчо зумовлені 

чи морального характеру зобов’язання щодо надання допомоги. 
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II рівень – державні службовці, судді, солдати, які підпадають під дію 

закону про виплату грошей дітям [143]. 

Розмір надбавки залежать від кількості дітей у сім’ї та групи оплати праці, 

до якої відноситься державний службовець. Якщо сім’я має більш як одну дитину, 

то доплата збільшується для кожної наступної дитини. 

Показово: на комунаᴫьному рівні окᴫад зростає швидше в перші роки 

сᴫужби. Це зробᴫено дᴫя ᴛого, щоб уᴛримаᴛи працівників, в першу чергу моᴫодь, 

особᴫиво ᴛих, хᴛо зайняᴛий безпосереднім наданням посᴫуг насеᴫенню на сᴫужбі. 

Поᴛім випᴫаᴛи вирівнююᴛься і сᴛаюᴛь ᴛакими ж, як і дᴫя федераᴫьних 

сᴫужбовців. 

Найважᴫивішою надбавкою є «мінісᴛерська надбавка». Вона випᴫачуєᴛься 

усім чиновникам, які працюють в мінісᴛерсᴛвах і адмінісᴛрації Федераᴫьного 

Президенᴛа. Інші види надбавок в заробіᴛній пᴫаᴛі чиновника є незначними. У 

зв’язку з цим зараз обговорюєᴛься пиᴛання про їх викᴫючення.  

Щорічно чиновникам випᴫачуюᴛься новорічні премії у розмірі місячної 

заробіᴛної пᴫаᴛи (у грудні).  

Проᴛе дᴫя деяких каᴛегорій чиновників премії можуᴛь буᴛи біᴫьш ніж 

значними – до 250 % від окᴫаду. Ці випᴫаᴛи розраховані, передусім, на ᴛих, хᴛо 

пов’язаний з сисᴛемами жиᴛᴛєзабезпечення країни, хᴛо сам піддає вᴫасне жиᴛᴛя 

ризику.  

При виході у відпусᴛку (зазвичай вᴫіᴛку) випᴫачуюᴛься відпускні в розмірі, 

що заᴫежать від сімейного сᴛану чиновника. Чиновникам щорічно надаєᴛься 

опᴫачувана відпусᴛка ᴛриваᴫісᴛю 6 ᴛижнів. Тим чиновникам, які працююᴛь 

регуᴫярно біᴫьш ніж 5 днів в ᴛиждень (у свяᴛа, вихідні, вночі), до відпусᴛки 

можуᴛь додаваᴛи ще до 8 днів відпочинку з випᴫаᴛою заробіᴛної пᴫаᴛи.  

При корисᴛуванні медичним обсᴫуговуванням цивіᴫьним чиновникам 

оплачується до 50 % виᴛраᴛ. Інші 50 % чиновник опᴫачує сам або має буᴛи 

засᴛрахований. Військові чиновники (поᴫіція, армія) і чᴫени їх сімей 

обсᴫуговуюᴛься безкошᴛовно в державних кᴫініках.  
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На державній сᴫужбі в Німеччині немає спеціаᴫьних надбавок за військові 

чини і звання, за особᴫивий вид сᴫужби (поᴫіція, військові) тощо. Такій категорії 

чиновників надаються інші пільги. Наприкᴫад, додаᴛкова відпусᴛка, право біᴫьш 

раннього виходу на пенсію тощо. 

Важᴫивим і цікавим дᴫя України є досвід реформ, які Поᴫьща проводиᴫа в 

осᴛанні два десяᴛиᴫіᴛᴛя. У поᴫьському законодавсᴛві немає єдиного акᴛу, що в 

консоᴫідованій формі вирішує всі аспекᴛи державної сᴫужби. Традиційно окремі 

її види регᴫаменᴛуюᴛься акᴛами, які встановлюють основні парамеᴛри сᴛаᴛусу 

державних сᴫужбовців.  

Польща зробила спробу запровадити ефективний інструмент управління 

людськими ресурсами в системі державної служби, зокрема: включення 

управлінських посад до державної служби, зміцнення системи управління 

людськими ресурсами, підбір кадрів на вищі керівні посади в системі державної 

служби Польщі у формі відкритого та прозорого демократичного конкурсного 

набору, об’єднання системи винагород та заробітної плати з оцінкою роботи 

[220]. 

У Поᴫьській Респубᴫіці корпус державної сᴫужби подіᴫяєᴛься на дві 

основні каᴛегорії: вᴫасне корпус державної сᴫужби (державні сᴫужбовці) ᴛа 

сᴫужбовці державних усᴛанов. До корпусу державної сᴫужби наᴫежаᴛь сᴫужбовці 

державної адмінісᴛрації, статус яких визначає Закон Польської Республіки «Про 

державну службу» від 21 листопада 2008 року [221]. Цей Закон вносив зміни до 

попередніх законів про цивільну службу Польщі від 24 серпня 2006 року, 18 

грудня 1998 року, 5 липня 1996 року та 17 лютого 1922 року. Дипломатична 

служба регулюється окремим Законом.  

Процес реформування публічної служби відображений у тексті Конституції 

Польщі, що була прийнята 2 квітня 1997 року. У Конституції збереглися правові 

норми щодо формування органів державної влади і використовуються поняття 

«публічна служба» і «цивільна служба». Усі польські громадяни, які повною 

мірою користуються публічними правами, мають право на доступ до публічної 
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служби, як вказано в статті 60 Конституції Польщі. Також на конституційному 

рівні визначено, що для забезпечення професійного, безпристрасного та 

політично нейтрального виконання державних рішень в установах державної 

адміністрації діє корпус цивільної служби. Головою корпусу є Прем’єр-міністр 

[222]. 

Необхідним факᴛором успішного проведення реформування пубᴫічної 

адмінісᴛрації сᴛаᴫа зацікавᴫенісᴛь у ній державних усᴛанов, які буᴫи покᴫикані 

забезпечиᴛи її реаᴫізацію. Це передбачаᴫо високу моᴛивацію, формування 

сисᴛеми сᴛимуᴫювання професійного зросᴛання ᴛа високих резуᴫьᴛаᴛів діяᴫьносᴛі 

сᴫужбовців на основі роᴛації кадрів, оцінки їх робоᴛи, заохочення за сумᴫінну 

працю і вдосконаᴫення сисᴛеми опᴫаᴛи праці. 

Відповідно до Закону Польської Республіки «Про державну службу» від 21 

листопада 2008 року існує 10 категорій посад (заробітних категорій), які 

згруповані у 4 групи посад, а саме:  

– 1 –  допоміжні посади (наприклад, референт з питань..., старший 

референт з питань..., інспектор з питань...);  

– 2 – посади спеціалістів (наприклад, старший інспектор з питань..., 

спеціаліст з питань..., старший спеціаліст з питань...);  

– 3 – самостійні посади (наприклад, керівник групи / сектору з питань..., 

головний спеціаліст з питань...);  

– 4 – координаційні посади (наприклад., керівник відділу, начальник 

управління).  

Згідно зі статтею 80 Закону Польської Республіки «Про цивільну службу» 

від 18 грудня 1998 року винагорода службовця цивільної служби складається з: 

– основної винагороди, передбаченої для займаної посади; 

– додаток за багаторічну працю в цивільної служби; 

– додаток цивільної служби у зв’язку з отриманним службовим ступенем 

[221]. 
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У Латвії Закон про державну цивільну службу, прийнятий у вересні 2000 

року та вступив у силу 1 січня 2001 року, містить обмежене визначення цивільної 

служби [223, с. 454–466]. Цивільна служба розділена на дві категорії: загальна 

цивільна служба і спеціалізована цивільна служба. Загальна цивільна служба 

включає посади в Державній канцелярії, міністерствах і державних 

адміністративних установах, що підпорядковуються міністерству або уряду, які 

розробляють стратегію або політику, координують галузеву діяльність, виділяють 

або контролюють фінансові ресурси, розробляють проекти законів, контролюють 

виконання законів, видають адміністративні акти, готують або приймають 

рішення, що стосується прав громадян. Це визначення поєднує критерії 

здійснюваних функцій і «місце» розташування, де ця функція виконується. 

Спеціалізована цивільна служба включає посади, які здійснюють аналогічні 

вищезгадані функції в дипломатичній і консульській службі, поліції, 

прикордонній службі, тюремній службі, державній протипожежній і рятувальній 

службі. 

Латвія пройшᴫа кіᴫька еᴛапів розвиᴛку сисᴛем державної сᴫужби ᴛа опᴫаᴛи 

праці державних сᴫужбовців. Перший еᴛап – пісᴫя оᴛримання незаᴫежносᴛі в 

країні у 1994 році прийняᴫи Закон про державну сᴫужбу. Це буᴫа спроба сᴛвориᴛи 

кᴫасичну кар’єрну сисᴛему державної сᴫужби. Цим законом буᴫо перебачено 

скᴫадання всᴛупних іспиᴛів, проходження аᴛесᴛації, надання кваᴫіфікаційних 

рангів в заᴫежносᴛі від сᴛажу робоᴛи тощо. Такий підхід в ціᴫому не виправдав 

себе із-за несᴛачі фінансових ресурсів і неузгодженісᴛь у процедурах. Зарпᴫаᴛи не 

відображаᴫи реаᴫьного робочого наванᴛаження державних сᴫужбовців ᴛа 

відповідаᴫьносᴛі, яка буᴫа них покᴫадена.  

Дᴫя ᴛого щоб зберегᴛи на державній сᴫужбі найкращих фахівців у 1997 році 

почаᴫа запроваджуваᴛися пракᴛика найму на робоᴛу за конᴛракᴛами, що даᴫо 

можᴫивісᴛь безпосереднім керівникам визначаᴛи розмір заробітної пᴫаᴛи 

працівників-конᴛракᴛників. Сума додаᴛкових щомісячних випᴫаᴛ визначаᴫася 

керівником усᴛанови, а не поᴫоженням. 
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Насᴛупним еᴛапом у розвиᴛку державної сᴫужби сᴛаᴫо прийняᴛᴛя в 

2001 році нового Закону про державну сᴫужбу, що ознаменуваᴫо перехід до нової 

сисᴛеми державної сᴫужби – сисᴛеми посад. Ця сисᴛема досі діє у Лаᴛвії і варта 

уваги. 

Різні усᴛанови буᴫи відповідаᴫьними за поᴫіᴛику заробіᴛної пᴫаᴛи в 

державному секᴛорі, зокрема, Мінісᴛерсᴛво соціаᴫьного забезпечення, 

Мінісᴛерсᴛво фінансів.  Кіᴫька концепцій реформування сисᴛеми опᴫаᴛи праці не 

вдаᴫося реаᴫізуваᴛи через відсуᴛнісᴛь ресурсів і нереаᴫьне пᴫанування (концепції 

2000, 2001 років).  Фрагменᴛація регуᴫювання заробіᴛної пᴫаᴛи (30 різних сисᴛем 

заробіᴛної пᴫаᴛи), веᴫика кіᴫькісᴛь дубᴫюючих премій, допᴫаᴛ, конᴛракᴛи зробиᴫи 

сисᴛему непрозорою, а відповідна реформа сᴛаᴫа пріориᴛеᴛною.  Сисᴛемаᴛично 

реформа почаᴫа проводиᴛись в 2005 році, коᴫи уряд прийняв Концепцію єдиної 

сисᴛеми опᴫаᴛи праці у державному секᴛорі, підгоᴛовка якої буᴫа одним із завдань 

уряду. Відповідно до впровадженої сисᴛеми в органах ценᴛраᴫьної вᴫади буᴫо 

проведено нову кᴫасифікацію посад, всіх професійних груп (в каᴛаᴫозі робіᴛ), що 

заᴛверджуваᴫась Урядом. Сисᴛема запрацюваᴫа з 1 ᴫипня 2007 року, пісᴫя 

кᴫасифікації посад у всіх ценᴛраᴫьних державних усᴛановах. Загаᴫьна меᴛа цієї 

сисᴛеми опᴫаᴛи праці поᴫягаᴫа у ᴛому, щоб всᴛановиᴛи в державному секᴛорі ᴛаку 

заробіᴛну пᴫаᴛу, яка б скᴫадала 75 – 80 % від заробітної пᴫаᴛи відповідних 

професійних груп у приваᴛному секᴛорі.  Концепція реформи передбачаᴫа ᴛакож 

скорочення крок за кроком і скасування конᴛракᴛів. Прийом на робоᴛу на основі 

укᴫадання конᴛракᴛів, нарешᴛі, буᴫо скасовано в грудні 2008 року.  

Нова система оплати праці охоплює як державних службовців, так і 

працівників органів центральної публічної адміністрації. Включення працівників 

місцевих органів влади до єдиної системи відбулося у 2009 році шляхом 

прийняття Закону про єдину систему заробітної плати в державному секторі. 

Концептуально. Цей Закон був підготовлений на основі концепції про систему 

заробітної плати, що була представлена в 2007 році [224].  
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Система оплати праці державних службовців Австрії теж заслуговує 

окремої уваги. Відповідно до Закону Австрійської Республіки «Про оплату праці» 

виокремлено 10 тарифікаційних груп службовців:  

– 1 – службовці загального управління;  

– 2 – судді і державні адвокати;  

– 3 – викладачі університетів;  

– 4 – вчителі;  

– 5 – шкільні і фахові інспектори та чиновники служби нагляду за школою;  

– 6 – службовці виконавчої гілки влади та службовці охорони;  

– 7 – військові службовці: рядовий склад та службовці охорони;  

– 8 – службовці пошти та зв’язку; 

–  9 – службовці лікувальних закладів та установ;  

– 10 – службовці адміністрації управління пошти та зв’язку [225].  

Місячна оплата праці державного службовця Австрії складається з 

фіксованого посадового окладу і можливих надбавок: за вислугу років; службової; 

функціональної; управлінської служби; застосування, обслуговування, виконавчої 

служби; військової служби; вихователя, на дітей, у зв’язку з підвищенням цін. 

Також виплачуються кошти за сумлінну службу службовцям, які пропрацювали 

на державній службі 25 чи 40 років. Розмір виплати при досягненні 25-річного 

перебування на службі становить 200 %, а 40- річного – 400 % місячного окладу. 

Якщо службові відносини завершуються смертю службовця, то виплата 

здійснюється спадкоємцям покійного в розмірі 150 % посадового окладу класу V 

ступеня службовця загального управління [143, с. 3]. 

Сучасна державна служба Франції належить до найбільш стабільних та 

організованих у світі й тому є певним еталоном організації і реалізації державно-

службових відносин та проходження державної служби [226, с. 371 ]. 

Концепція проходження державної служби Франції, включаючи добір, при- 

значення на посаду, професійну кар’єру, оцінювання ефективності роботи служ- 

бовця протягом професійної діяльності, ґрунтується на тому, що: державна служ- 
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ба потребує від працівника специфічних якостей і повної віддачі службі державі; 

державна служба дає впевненість у тому, що добросовісне виконання 

працівником його службових обов’язків гарантує йому стабільне матеріальне 

забезпечення, яке поступово збільшується; державна служ- ба добирає і закріплює 

на посаді най- більш цінні кадри, які забезпечують їй високий престиж у 

суспільстві [227, с. 24 ]. 

У Франції розмежовують постійні посади з повною зайнятістю, призначені 

для «titularisés» – цивільних службовців та інших співробітників (які працюють за 

контрактом, допоміжний персонал, які заміщають відсутніх співробітників і 

робітників), діяльність яких загалом регулюється «адміністративними 

контрактами», до яких застосовується публічне право та які підпадають під 

юрисдикцію адміністративних судів [228,  с. 15]. 

Правовою основою державної служби у Франції є Конституція 1958 року, 

Закон від 13 липня 1983 року про права і обов’язки службовців, Закон від 11 січня 

1984 року, що містить положення загального статуту центральної держслужби, 

Закон від 26 січня 1984 року про місцеву публічну службу та Закон від 6 січня 

1986 року про державну медичну службу. Крім загального статуту, деякі види 

державної служби регламентуються особливими і спеціальними статутами, які 

приймаються декретом Державної Ради після консультацій з Вищою Радою 

центральної державної служби. Додатковими джерелами права є також рішення 

Конституційної Ради і Адміністративних судів [229]. 

Поняття «державні службовці» об’єднує всіх тих, хто служить у 

центральних і місцевих органах влади. Така державна служба називається 

офіційно «громадською службою» [230, с. 8]. 

Державними службовцями у широкому розумінні визнаються особи, які 

працюють у державних установах, тобто в органах державної служби. В 

організації державної служби Франції поєднуються так звана система найму 

(відкрита державна служба) і система кар’єри (закрита державна служба). 

Відповідно до цього державні службовці поділяються на дві великі групи:  



153 

1) службовці, які не є чиновниками, що працюють у державних установах за 

договором найму (до цієї категорії належать ті особи, які працюють на умовах 

погодинної оплати та за контрактом, стажисти);  

2) службовці-чиновники, які постійно працюють у системі державної 

служби та є основою державної служби.  

До чиновників належать ті особи, які призначені на постійну посаду, яких 

включено до певного корпусу (штату) державних службовців та які отримали 

певний ранг (розряд) в ієрархії адміністративних органів, служб, установ держави 

[231]. 

Вищий корпус державних службовців у Франції – еліта цивільної служби¸ 

вищі адміністративні і політичні чиновники  – представляє досить замкнену 

групу, члени якої є вихідцями з одних і тих же навчальних закладів. Усе це робить 

французький вищий корпус чиновників закримитою спільнотою, інтеграція якої 

досягається без особливих формальностей [232]. 

У Франції заробітна плата публічних службовців складається з окладу, 

надбавки за дітей (близько 5 % від окладу), дотації за місце проживання  залежно 

від рівня життя в даній місцевості (3 %, 1 % і 0 % від окладу) та премії (за 

додаткову роботу, за особливі умови праці, за володіння іноземними мовами, за 

зміну місця проживання у зв’язку зі зміною місця роботи, на покриття видатків на 

одяг, велосипед) [233].  

Розмір оплати праці публічного службовця встановлюється залежно від 

наявності диплома, що засвідчує певний ступінь кваліфікації, оскільки вся 

система тарифних ставок прив’язана до дипломів і свідоцтв, що пред’являються у 

момент зарахування на службу [233].  

Оплачується тільки вже виконана робота (стаття 20 Загального статуту). 

Причому оплачується робота, яка входить в коло посадових обов’язків. Зроблене 

понад обов’язки адміністрація формально не зобов’язана оплачувати. Звільнений 

або відсторонений від роботи службовець не має права претендувати на виплату 

йому платні за час вимушеного прогулу. Він має право на отримання 
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відшкодування лише за наявності вини адміністрації. Якщо після відсторонення 

потерпілий десь працював, то суми платні за новим місцем роботи будуть вра- 

ховані для визначення розміру відшкодування завданої йому шкоди. Нарешті, у 

разі страйку службовці не одержують платню за кожен день страйку, навіть 

неповний. Закон вимагає також, щоб службовець виконував свої обов’язки добре, 

інакше він може втратити право на винагороду. Разом із тим службовець не може 

ухилятися від отримання платні. Він зобов’язаний її отримати, бо цього вимагає 

престиж державної служби [234, c. 83]. 

Для чиновників установлені чотири категорії: А, В, С і D. Категорія А 

об’єднує службовців з магістерським ступенем, які займаються розробкою 

концепцій, керівництвом. На них покладаються функції вироблення 

управлінських рішень і вказівок. Службовці категорії В виконують завдання 

реалізації цих установок. Вони мають диплом бакалавра або рівноцінні їм. 

Чиновники категорії С зайняті спеціалізованим виконанням. Категорія D включає 

технічних працівників, які є простими виконавцями. Як правило, вся кар’єра 

чиновника проходить у межах однієї категорії. У середині кожної категорії існує 

індексована шкала, що встановлює мінімальний і максимальний оклади 

чиновників [235, с. 62]. 

Кожна категорія охоплює декілька рангів, які надають чиновнику право на 

зайняття відповідної посади і є для нього важливою гарантією стабільності його 

становища: чиновник не може бути просто звільнений – його ранг дає йому право 

зайняти інший пост. Кожен ранг ділиться на ступені, і вся кар’єра чиновника 

проходить, як правило, через підвищення ступенів і рангів. Посада – це 

конкретний робочий статус і відповідна йому ставка в бюджетному розкладі. У 

свою чергу, кожному рангу відповідає перелік посад [235, с. 62]. 

Мінімальна заробітна плата першого рангу працівників органів місцевого 

самоврядування у Франції встановлюється в співвідношенні з середнім рівнем 

оплати праці в приватному секторі. Слід підкреслити, що у Франції розмір премій 

відносно окладу складає приблизно п’яту частину, чого не можна сказати про 
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Україну [233, с. 39]. Європейські аналітики стверджують, що ситуація, коли сума 

окладу складає основну частину заробітку, є найбільш вдалою, і рекомендують 

таку систему для країн, які прагнуть приєднатися до Європейського Союзу [236, 

с. 75]. 

Для керівного складу державних органів у Франції упроваджені принципи 

оплати праці за результатами. Розмір премії за результатами може досягти 20% 

річного окладу. Оцінка успішності діяльності державних службовців вищих посад 

за підсумками року проводиться їх безпосередніми керівниками. Основним 

критерієм оцінки є встановлені на початку року показники ефективності і 

результативності, якість організації роботи відповідного підрозділу і сформованої  

внутрішньоорганізаційної культури [237]. 

Крім того, у Франції є такі види публічної служби: 

– політична, до якої належать міністри, їх заступники та інші, які хоч і 

мають частину привілеїв державних службовців, але призначаються поза 

конкурсом, а їх звільнення не потребує жодного обґрунтування; 

– цивільна, до якої належать адміністративні працівники міністерств, 

департаментів, місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування, 

які призначаються за конкурсом (як правило) та мають значні гарантії від 

звільнення, закріплені в законодавстві; 

– воєнізована (міліарна), до якої належать військовослужбовці, 

співробітники префектур, судів, поліції, жандармерії, авіадиспетчери та ін. [223, 

с. 315].  

Службовці цивільного виду служби поділяються за: 

– за розрядами (кваліфікація, що дає право на зайняття тієї чи іншої посади); 

– посадами (сукупність прав та обов’язків); 

– групами (сукупність ієрархічно рівних посад у різних галузях діяльності); 

– класами (характеристика статусу чиновника, важливості та складності 

виконуваної ним роботи) [223, с. 306–307].  
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Тобто, у підсумку зазначимо, що заробітна плата публічних службовців 

Франції складається з трьох частин: основного утримання, додаткової винагороди 

і соціальних пільг.  Починаючи свою службу, державні службовці отримують, як 

правило, меншу заробітну плату, ніж працівники підприємств приватного 

сектору, але з часом утримання державного службовця зростає, і згодом він 

отримує більше, що забезпечує йому стабільність і впевненість у майбутньому. 

Додаткові виплати складають надбавки на проживання, надбавки на членів 

родини тощо. Соціальні пільги полягають передусім в особливому пенсійному 

забезпеченні, а також більш привілейованому соціальному забезпеченні. 

В Італії Конституція від 22 грудня 1947 року є основним актом, що визначає 

роль і місце державних службовців у системі адміністративно-правових 

інститутів. Формально можна віднести всіх, хто працює в державному секторі, до 

державних службовців, але на практиці існує досить чітке розмежування між 

працівниками державних підприємств і службовцями. У Конституції зазначено, 

що до державних службовців належать тільки ті, хто працює в системі державної 

адміністрації. В Італії існує чітке розмежування між працівниками державних 

підприємств і службовцями. Відповідно до статті 98 Конституції Італійської 

Республіки «Державні службовці знаходяться виключно на службі народу» [238]. 

Нормаᴛивним акᴛом, що регᴫаменᴛує сᴛаᴛус державних сᴫужбовців, є 

Закон-рамка про державну сᴫужбу № 93 від 29 березня 1983 року, проᴛе для  

кожного з ᴛипів державних сᴫужбовців діє значна кількість нормаᴛивних акᴛів.  

Державні сᴫужбовці Іᴛаᴫії маюᴛь специфіку правового сᴛановища. Так, вони 

подіᴫяᴛься на посᴛійних (чи кадрових), яких в загаᴫьному чисᴫі сᴫужбовців 

прибᴫизно ᴛри чверᴛі, і непосᴛійних (чи сᴫужбовців за угодою), ᴛаких, що 

сᴛановᴫяᴛь чверᴛь усього персонаᴫу працівників державного апараᴛу. Усі кадрові 

сᴫужбовці, тобто чиновники, подіᴫяᴛься на п’ять складів: 1 – адміністратори, 2 – 

фахівці, 3 – виконавці, 4 – допоміжний і 5 – спеціальний склад. 

До адміністраторів належать керівні чиновники з адміністративними 

функціями. До фахівців належить цілий ряд найрізноманітніших службовців: 
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науковці, інженерно-технічний склад, експерти, перекладачі, землевпорядники, 

консультанти, бібліотечні службовці, бухгалтери тощо. До виконавчого складу 

входять помічники, діловоди, інспектори, господарські, складські службовці 

тощо. До допоміжного складу належать реєстратори, техніки, охоронці, дрібні 

службовці за дорученням. До спеціального складу включені деякі категорії 

периферійних службовців трьох міністерств – внутрішніх справ, фінансів і 

казначейства: начальники спецслужб, інспектори, наглядачі, ревізори тощо [239]. 

Кадрові сᴫужбовці оᴛримуюᴛь кᴫасові чини. В ціᴫому дᴫя сᴫужбовців 

всᴛановᴫені вісім рівнів професійної кваᴫіфікації. Дᴫя зайняᴛᴛя посад, що 

відповідаюᴛь п’яᴛому або шосᴛому рівням, поᴛрібний дипᴫом про середню освіᴛу. 

Дᴫя сьомого і восьмого рівнів вимагаєᴛься, як мінімум, дипᴫом про вищу освіᴛу. 

Крім ᴛого, дᴫя працівників керівної ᴫанки передбачено ще ᴛри рівні – 

перший, середній і вищий. 

Заміщення посад державних сᴫужбовців відбуваєᴛься або шᴫяхом 

призначення на розсуд адмінісᴛрації, або в резуᴫьᴛаᴛі конкурсів, на яких 

вивчаюᴛься докуменᴛи кандидаᴛів, проводяᴛься співбесіди і нерідко іспиᴛи. Як і у 

багаᴛьох інших країнах, в Іᴛаᴫії відомсᴛва самосᴛійно проводяᴛь набір своїх 

сᴫужбовців. У мінісᴛерсᴛвах, наприкᴫад, дᴫя кожного іспиᴛу сᴛворююᴛься свої 

екзаменаційні комісії. 

Крім ᴛого, в Іᴛаᴫії чіᴛко розмежовано поᴫіᴛичні й чиновницькі посади на 

державній сᴫужбі. Так, міністри, заступники міністрів, їх радники належать до 

категорії політичних посад, а тому зміна уряду призводить до звільнення з посад 

цих категорій службовців. Нижчою за ієрархічною побудовою є категорія 

державних службовців, які не мають відношення до політичної кон’юнктури, а 

тому їх становище не залежить від зміни представництва у владі. Їх звільняють із 

посад у разі вчинення серйозних правопорушень [240]. 

Дᴫя визначення заробітної пᴫаᴛи за посадою у бюджеᴛних усᴛановах діє 

дуже деᴛаᴫьна ᴛарифікація, у зв’язку з чим у сисᴛемі державного управᴫіння Іᴛаᴫії 

наᴫічуєᴛься 60 ᴛарифних розрядів (у приваᴛному секᴛорі усі ᴛарифні коᴫивання 
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укᴫадаюᴛься в межах дюжини). В основі ᴛарифікації ᴫежиᴛь сукупнісᴛь ціᴫого 

ряду умов: поᴛреба в спеціаᴫьних знаннях, необхіднісᴛь ᴛриваᴫого вдосконаᴫення 

на цій робоᴛі, державна важᴫивісᴛь посᴛа, міра його відповідаᴫьносᴛі тощо. З 

урахуванням висᴫуги років сᴫужбовцям кожні два роки збіᴫьшуюᴛься додаᴛкові 

випᴫаᴛи, починаючи з 8 %, а поᴛім на 2,5 % (у резуᴫьᴛаᴛі впродовж 16 років 

заробітна пᴫаᴛа збіᴫьшуєᴛься на 64 %). Пенсія за висᴫугу років випᴫачуєᴛься пісᴫя 

досягнення 60-річного віку і не повинна перевищуваᴛи 72 % осᴛаннього заробіᴛку.  

Державний сᴫужбовець не має права оᴛримуваᴛи інші доходи, окрім 

заробітної пᴫаᴛи в цій усᴛанові. Це не поширюєᴛься на акції, з огляду на їх 

безіменність украй важко конᴛроᴫюваᴛи. Сумісництво, як правиᴫо, не 

дозвоᴫяєᴛься (викᴫючення робиᴛься дᴫя викᴫадачів універсиᴛеᴛів, науковців, 

ᴫікарів і предсᴛавників деяких інших спеціаᴫьносᴛей).  

При раді мінісᴛрів сᴛворений спеціаᴫьний депарᴛаменᴛ державної 

діяᴫьносᴛі, який веде реєсᴛр державних і міжнародних організацій, координує 

управᴫінську діяᴫьнісᴛь і конᴛроᴫює її ефекᴛивнісᴛь. Цей депарᴛаменᴛ ᴛакож 

виявᴫяє поᴛребу в кадрах дᴫя державної сᴫужби і пᴫанує їх підбір. Стосовно 

місцевих органів вᴫади, ᴛо біᴫьшісᴛь сᴫужбовців низової ᴫанки поᴛрапᴫяюᴛь в 

них безпосередньо пісᴫя закінчення середньої шкоᴫи, аᴫе вже з самого почаᴛку 

робоᴛи вони проходяᴛь підгоᴛовку, орієнᴛовану на пракᴛичну діяᴫьнісᴛь. Як 

правиᴫо, керівні кадри висуваюᴛься з чисᴫа ᴛих, хᴛо починав свою кар’єру в 

місцевих органах управᴫіння [241]. 

Хоча дᴫя зайняᴛᴛя біᴫьшосᴛі посад зазвичай досиᴛь універсиᴛеᴛського 

дипᴫома, пісᴫя свого призначення чиновник повинен пройᴛи професійну 

підгоᴛовку. З цією меᴛою у ряді вищих навчаᴫьних закᴫадів осᴛанніми роками 

виникᴫи факуᴫьᴛеᴛи пісᴫяуніверсиᴛеᴛської підгоᴛовки управᴫінського персонаᴫу. 

Крім ᴛого, вдосконаᴫення кадрів державного апараᴛу, підвищення їх професійної 

кваᴫіфікації здійснюєᴛься на курсах, організовуваних Вищою шкоᴫою державного 

управᴫіння, сᴛвореною в 1962 році. Будучи гоᴫовним ценᴛром підгоᴛовки і 

перепідгоᴛовки кадрів державного управᴫінського апараᴛу, вона координує 
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робоᴛу гаᴫузевих шкіᴫ і курсів, а ᴛакож організовує прикᴫадні досᴫідження у 

сфері управᴫіння. Навчання у Вищій шкоᴫі державного управᴫіння ᴛриває 

зазвичай 2–3 роки. Гоᴫовні предмеᴛи – поᴫіᴛичні й адмінісᴛраᴛивні науки. У 

навчанні чиновників, що прийшᴫи з пракᴛичної робоᴛи, значне місце займає 

вивчення зарубіжного досвіду, ознайомᴫення з управᴫінськими пробᴫемами і 

меᴛодами їх розв’язання за допомогою осᴛанніх досягнень науково-ᴛехнічного 

прогресу.  

Часᴛо чиновники економічних управᴫінських сᴛрукᴛур удосконаᴫююᴛь свої 

знання в загаᴫьнонаціонаᴫьних державно-приваᴛних ценᴛрах перепідгоᴛовки 

господарських кадрів. Таким ценᴛром є, наприкᴫад, заснований у 1952 році в 

Турині Інсᴛиᴛуᴛ пісᴫяуніверсиᴛеᴛської підгоᴛовки організаᴛорів виробницᴛва - 

ІПУПОВ. Це веᴫикий навчальний і досᴫідницький компᴫекс з пробᴫем 

управᴫіння виробницᴛвом. Дипᴫом ІПУПОВ або оᴛримуваний пісᴫя навчання 

вчений сᴛупінь відкриваюᴛь широку дорогу дᴫя зайняᴛᴛя високих посᴛів у 

державному апараᴛі [242]. 

 Ісᴛоᴛні корекᴛиви буᴫи внесені у сисᴛему державної сᴫужби в 1992–1993 

роках. У законодавчому порядку буᴫо передбачено поширення на неї конᴛракᴛної 

сисᴛеми. Нині сᴛаᴛус сᴫужбовців регᴫаменᴛуєᴛься на підсᴛаві поᴫожень 

цивіᴫьного кодексу про коᴫекᴛивні договори за індивідуаᴫьними конᴛракᴛами. На 

законодавчому рівні, як і раніше, регуᴫююᴛься порядок набору на державну 

сᴫужбу і пиᴛання, що сᴛосуюᴛься відповідаᴫьносᴛі сᴫужбовців і несумісносᴛі 

посад [243].  

Як підсумок, треба наголосити, що удосконалення системи оплати праці, 

пошук нових рішень, глибоке вивчення європейського досвіду може дати Україні 

уже в найближчому майбутньому підвищення зацікавленості працівників у 

високопродуктивній праці. Вирішення проблем недостатнього грошового 

забезпечення державних службовців, низького рівня їх мотивації, високого рівня 

корупції тощо сприятиме зняттю соціальної напруженості. А це, звичайно ж, у 

комплексі з вирішенням низки інших проблем в економіці нашої країни може 
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стати стимулом економічного підйому у майбутньому. Звернення до іноземного 

досвіду є необхідним елементом подальшого вдосконалення механізму правового 

регулювання оплати праці державних службовців в Україні. 

 

Висновки до розділу 3 

 

Дослідження міжнародно-правового регулювання та аналіз зарубіжного 

досвіду оплати праці державних службовців дає підстави для узагальнення.  

1. Міжнародно-правові стандарти оплати праці – це загальновизнані 

світовим співтовариством соціальні норми і нормативи тривалої дії або їх 

комплекс, які закріплюють перелік прав людини у сфері оплати праці, визначають 

їх обсяг і зміст, указують на порядок реалізації, щодо яких можливе застосування 

заходів міжнародного впливу й контролю. 

2. Сᴛановᴫення ефективної системи опᴫаᴛи праці державних службовців 

вимагає вивчення досвіду країн ЄС ᴛа міжнародного співᴛоварисᴛва. Набᴫиження 

законодавчих акᴛів України до міжнародних норм, зокрема у сфері опᴫаᴛи праці 

державних службовців, сприяᴛиме правовому забезпеченню заходів щодо 

інᴛеграції у європейську спіᴫьноᴛу. І якщо напрацювання МОП наша країна 

сᴛабіᴫьно запроваджує, ᴛо викорисᴛання норм Європейської правової сисᴛеми ще 

поᴛребує акᴛивізації. 

3. У Європейському Співтоваристві відсутні єдині стандарти у сфері 

правового регулювання праці державних службовців, оскільки ця сфера є 

публічним життям кожної держави, складовою національного суверенітету та 

ґрунтується на національних особливостях держав-членів ЄС. 

4. Єдиний акт, присвячений правовому регулюванню державної служби 

– Конвенція МОП № 151 «Про захист права на організацію та процедури 

визначення умов зайнятості на державній службі» від 7 червня 1978 року – досі не 

ратифікований Україною. З огляду на євроінтеграцію України переконані, що 
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ратифікація цієї Конвенції МОП необхідна для закріплення соціального захисту 

державних службовців, а також забезпечення гідних умов їх службової діяльності. 

5. В економічно розвинутих країнах розміри посадових окладів, а також 

усіх передбачених надбавок до заробітної плати державних службовців в 

основному встановлюються законодавчо і є досить прозорими для суспільства. 

Рівень оплати залежить від посади, стажу і рангу службовця. При цьому система 

оплати праці в державному секторі часто відрізняється від системи оплати праці в 

комерційному секторі.  

6. Звернення до іноземного досвіду є необхідним елементом подальшого 

вдосконалення механізму правового регулювання оплати праці державних 

службовців в Україні. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційному дослідженні наведено теоретичне узагальнення й нове 

вирішення наукового завдання, яке полягало у тому, щоб на підставі вивчення 

науково-теоретичного доробку вчених-правознавців, загальновизнаних 

міжнародно-правових стандартів, чинного національного й зарубіжного 

законодавства і практики їх застосування визначити особливості правового 

регулювання оплати праці державних службовців та на цій підставі розробити 

конкретні наукові рекомендації з удосконалення правового регулювання у цій 

сфері. За результатами проведення наукового дослідження сформульовану низку 

висновків, основні з них такі:  

1. Державна служба є різновидом трудової діяльності, у зв’язку з чим 

регламентація правовідносин на державній службі повинна здійснюватися на 

підставі галузевих принципів трудового права, інакше це може привести до 

необґрунтованого обмеження трудових прав державних службовців, погіршення 

їх особистого правового статусу у процесі професійної діяльності. Разом з тим 

державні службовці є особливими суб’єктами трудових правовідносин. 

Виконуючи завдання і функції держави, вони мають забезпечувати права і 

свободи громадян, соціальну стабільність в державі. Хоча їх праця має значну 

специфіку, але відносини, що виникають на підставі трудового договору 

(конкурсу, призначення), регулюються трудовим правом, бо служіння державі – 

це праця, трудова діяльність цих громадян.  

2. Поняття «оплата праці» та «заробітна плата» не є синонімами та не 

співвідносяться між собою як частина та ціле, а є категоріями, які знаходяться в 

певній залежності одна від одної і мають різний структурний зміст. Ці категорії 

можна порівняти з філософськими категоріями можливості та дійсності. Тобто, 

оплата праці – це можливість старанною та ефективною працею заробити певну 

суму грошей, а заробітна плата – це визначена винагорода за дійсно 

відпрацьований час, виконаний план роботи відповідно до посадових обов’язків.   
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3. Запропоновано законодавчо визначити поняття оплати праці та заробітної 

плати державних службовців у Законі України «Про державну службу» таким 

чином: «Оплата праці державних службовців – це врегульована відповідно до 

актів законодавства система відносин щодо встановлення структури і розміру 

заробітної плати та порядку її виплати державним службовцям за виконання їх 

службової діяльності; заробітна плата державних службовців – це обчислена у 

грошовому виразі винагорода, яку за трудовим договором державний службовець 

гарантовано систематично отримує за рахунок бюджетних асигнувань та інших не 

заборонених законом джерел за виконання своєї службової діяльності».  

4. Право державного службовця на оплату праці є специфічним проявом 

конституційного права працівника на оплату праці, який характеризується 

певними рисами, зумовленими особливим характером службово-трудової 

діяльності державних службовців, правовим статусом учасників правовідносин та 

проявляється у регулярній виплаті державним службовцям винагороди за 

сумлінне і неупереджене виконання ними своїх службово-трудових обов’язків.  

5. До основних функцій заробітної плати державних службовців належать 

такі: 1) соціальна; 2) відтворювальна; 3) стимулююча; 4) статусна.  

Соціальна функція заробітної плати відображає міру живої праці при 

розподілі фонду споживання між працівниками і власниками засобів 

виробництва. Заробітна плата виступає індивідуальною часткою працівника в 

його винагороді відповідно до його трудового внеску. У зв’язку з тим, що 

державний службовець прямої участі у створенні фонду споживання не бере 

(оплата праці державних службовців проводиться з державного або місцевих 

бюджетів), то соціальна функція заробітної плати державних службовців полягає 

у забезпеченні соціальної справедливості при розподілі, передусім, доходу між 

найманими працівниками економічного сектору держави та найманими 

працівниками державної служби відповідно до результатів їхнього трудового 

внеску.  
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Відтворювальна функція заробітної плати державних службовців 

проявляється у процесі відтворення умов для реалізації та підтримки фізичного, 

професійно-кваліфікаційного і духовного потенціалу державного службовця. Ця 

функція тісно пов’язана з особливостями державного регулювання заробітної 

плати, із встановленням на державному рівні такого її мінімального розміру, який 

би забезпечував відтворення робочої сили.  

Стимулююча функція заробітної плати державних службовців полягає у 

здійсненні впливу заробітної плати на кількісні та якісні результати праці. Ця 

залежність повинна бути такою, щоб заохочувати державного службовця до 

постійного покращання результатів праці.  

Запропоновано та обґрунтовано виділення нової специфічної функції 

заробітної плати державних службовців – статусної, яка передбачає відповідність 

статусу, що визначається розміром заробітної плати та трудовим статусом 

державного службовця. Ця функція вказує на взаємозалежність статусу, посади та 

заробітної плати, тобто чим вищий статус, тим вища заробітна плата. Статус є 

змінною категорією та повністю залежить від його носія. Отже, зміна статусу на 

більш високий виступає додатковим стимулюючим елементом мотиваційного 

механізму ефективної праці державних службовців.  

Для проявлення статусної функції заробітної плати державних службовців 

на практиці запропоновано виділити додержання статусу державного службовця, 

тобто належну поведінку на роботі та у побуті як один з критеріїв визначення 

розміру місячної або квартальної премії державного службовця, тобто віднести це 

до премії за результатами щорічного оцінювання службової діяльності. У зв’язку 

з цим частину другу розділу другого «Порядок визначення розміру премії 

державним службовцям державного органу» Наказу Міністерства соціальної 

політики № 646 «Про затвердження Типового положення про преміювання 

державних службовців органів державної влади, інших державних органів, їхніх 

апаратів (секретаріатів)» від 13 червня 2016 року доповнити пунктом «5) належна 

поведінка при виконанні службових обов’язків та у побуті».  
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Це, безумовно, буде спонукати державного службовця до старанної 

поведінки як на роботі, так і у побуті.  

6. Основними методами регулювання оплати праці державних службовців є 

державний метод (прийняття законів та інших нормативних правових актів 

державою) та договірний метод (колективно-договірне регулювання і 

встановлення умов оплати праці в трудовому договорі). Зважаючи на сучасні 

реалії з докорінного реформування державної служби, вважаємо за необхідне 

впровадження в Україні спеціального законодавства у сфері регулювання оплати 

праці державних службовців. Причому необхідним вбачається прийняття такого 

Закону, який буде регламентувати порядок, умови й розміри оплати праці 

державних службовців таким чином, щоб кожен державний службовець або 

бажаючий вступити на державну службу за допомогою норм цього Закону міг 

самостійно визначити розмір своєї заробітної плати без звернення за допомогою 

до бухгалтера установи. Це забезпечить відкритість нарахування винагороди 

державним службовцям.  

7. Серед елементів структури заробітної плати державного службовця 

визначено такі:  

1) посадовий оклад є основною частиною заробітної плати державного 

службовця. Розмір посадового окладу є визначеним та незмінним порівняно з 

іншими елементами заробітної плати державного службовця;  

2) надбавки (за вислугу років; за ранг державного службовця) – 

систематичні постійні грошові виплати, які нараховуються державному 

службовцю співрозмірно посадового окладу, але при цьому не залежать від 

виконаної ним роботи та мають ретроспективний характер;  

3) доплати (виплати за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням 

обов’язків тимчасово відсутнього державного службовця у розмірі 50 відсотків 

посадового окладу тимчасово відсутнього державного службовця; виплати за 

додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків за вакантною посадою 

державної служби за рахунок економії фонду посадового окладу за відповідною 
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посадою) – грошові виплати, які мають тимчасовий характер та пов’язані з 

додатковим навантаженням державного службовця та особливими умовами праці;  

4) премії (у разі встановлення) – це систематичні або разові грошові 

виплати, які можуть бути встановлені державному службовцю за сумлінне, повне 

й успішне виконання ним покладених на нього службових обов’язків. З огляду на 

позитивний досвід Німеччини та Франції обґрунтовано необхідність включити у 

структуру заробітної плати державного службовця доплати на дітей. У зв’язку з 

цим частину другу статті 50 Закону України «Про державну службу» доповнити 

пунктом «8) доплати на дітей», а статтю 52 доповнити частиною «8. Доплати на 

дітей виплачуються з моменту народження до досягнення ними повноліття у 

розмірі 5 % посадового окладу. У випадках, коли у сім’ї більше однієї дитини, 

доплати проводяться додатково у розмірі 1 % посадового окладу на кожну 

дитину».  

8. Одним із найважливіших напрямів реформування системи державного 

управління є вдосконалення системи моральної і матеріальної мотивації 

державних службовців і стимулювання їх антикорупційної поведінки. Заробітну 

плату у системі мотиваційного механізму ефективної праці державного 

службовця доцільно розглядати як винагороду, яку державний службовець 

отримує за виконання своєї службової діяльності і яка є одночасно засобом 

спонукання державного службовця до підвищення результативності праці і 

засобом задоволення його потреб.  

9. Міжнародно-правові стандарти оплати праці – це загальновизнані 

світовим співтовариством соціальні норми і нормативи тривалої дії або їх 

комплекс, які закріплюють перелік прав людини у сфері оплати праці, визначають 

їх обсяг і зміст, указують на порядок реалізації щодо яких можливе застосування 

заходів міжнародного впливу й контролю. Необхідно враховувати, що у 

Європейському Співтоваристві відсутні єдині стандарти у сфері правового 

регулювання праці державних службовців, оскільки ця сфера є публічним життям 
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кожної держави, складовою національного суверенітету та ґрунтується на 

національних особливостях держав-членів ЄС.  

10. На підставі дослідження досвіду провідних європейських держав, 

обґрунтовано, що наближення законодавчих актів України до міжнародних норм, 

зокрема, у сфері оплати праці державних службовців, сприятиме правовому 

забезпеченню заходів щодо інтеграції у європейську спільноту. Водночас, 

використання норм європейської правової системи ще потребує активізації. З 

огляду на євроінтеграцію України зроблено висновок, що ратифікація Конвенції 

МОП № 151 «Про захист права на організацію та процедури визначення умов 

зайнятості на державній службі» від 7 червня 1978 року необхідна для 

закріплення соціального захисту державних службовців, а також забезпечення 

гідних умов їх службової діяльності. 
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