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ВСТУП 

Актуальність теми. Соціально-економічний розвиток будь-якої 

держави, а Україна не є винятком, зумовлюється в основному 

результатами діяльності її державних органів. Стратегією сталого розвитку 

«Україна – 2020», схваленою указом Президента України від 12 січня 2015 

р. за № 5, однією з першочергових визначено реформу державного 

управління, що має на меті побудову його прозорої системи, створення 

професійного інституту державної служби. Цьому значною мірою сприяло 

прийняття 10 грудня 2015 р. Закону України «Про державну службу», який 

окреслив принципи, правові й організаційні засади забезпечення публічної, 

професійної, політично неупередженої, ефективної, орієнтованої на 

громадян державної служби, а також порядок реалізації громадянами 

України права рівного доступу до неї. Ефективність державної служби 

прямо залежить від професійної компетентності осіб, зайнятих у ній. Саме 

державні службовці беруть участь у виробленні загальнонаціональних 

цілей і пріоритетів, а також у підготовці й реалізації різних аспектів 

державної політики. Головною умовою належної реалізації останньої є 

формування нового покоління державних службовців, адаптованих до 

умов регульованої ринкової економіки, які в змозі поєднувати стратегічний 

підхід до служби з високим професіоналізмом, уміють ефективно діяти у 

кризових ситуаціях. Для залучення до державної служби таких кадрів 

потрібно створити ефективні мотиваційні і стимулюючі механізми. Вагому 

роль у цьому процесі має відіграти застосування відповідних систем, умов 

і розмірів оплати праці. Використовувані ж нині на практиці матеріальні 

стимули належним чином не забезпечують випереджаюче зростання 

професійно-кваліфікаційного розвитку кадрів державних органів. 

Проблемам реалізації конституційного права на оплату праці 

приділялась значна увага в наукових роботах таких фахівців у галузі 

nau://ukr/5/2015/
nau://ukr/5/2015/
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трудового права, як В. М. Андріїв, О. С. Арсентьєва, В. М. Божко,  

О. В. Валецька, С. Я. Вавженчук, Н. М. Вапнярчук, В. М. Вегера,  

С. В. Венедіктов, Ю. М. Верес, С. В. Вишновецька, О. В. Гаєвая,  

А. О. Гордеюк, Ю. М. Гришина, Т. А. Занфірова, М. І. Іншин,  

М. О. Кабаченко, М. М. Клемпарський, Я. В. Красько, І. П. Лаврінчук,  

Р. З. Лівшиц, С. С. Лукаш, Н. О. Мельничук, О. В. Москаленко,  

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

Н. В. Сазанова, І. Ю. Сафронов, Я. В. Сімутіна, Н. М. Хуторян,  

Г. І. Чанишева, К. Є. Шевелев, В. І. Щербина, О. М. Ярошенко та ін. 

Роботи зазначених правознавців, безсумнівно, мають велику науково-

практичну цінність, але багато проблемних питань щодо правового 

регулювання оплати праці державних службовців так залишились 

невирішеними, позаяк учені розглядали лише окремі їх аспекти, а ось 

цілісного розкриття оплати праці державних службовців в умовах 

докорінного реформування державної служби не проводилось. Деякі 

дослідження здійснювалися до прийняття нового Закону України «Про 

державну службу», що викликало нагальну потребу перегляду їх 

основних положень і висновків. Усе вищевикладене й зумовило вибір 

теми цього дисертаційного дослідження і свідчить про його 

актуальність. 

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

Дисертація виконана на кафедрі правознавства Східноукраїнського 

національного університету імені Володимира Даля згідно з 

кафедральними темами «Актуальні проблеми права щодо інтеграції 

України до міжнародних стандартів», «Проблеми розвитку вітчизняного 

законодавства та імплементації в Україні норм міжнародного та 

європейського права». Рукопис становить вагомий внесок у розкриття 

напрямків загального дослідження в рамках порушеної проблематики. 



6 

 

 

Тему дисертації було затверджено вченою радою 

Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля 

26.03.2015 р. (протокол № 5). 

Мета і задачі дослідження. Мета поданого на захист рукопису 

полягає в тому, щоб на підставі науково-теоретичного доробку учених-

правознавців, загальновизнаних міжнародно-правових стандартів, чинного 

національного й зарубіжного законодавства та практики їх застосування 

з’ясувати природу й розкрити сутність оплати праці державних службовців, 

охарактеризувати порядок реалізації ними відповідного конституційного 

права, встановити й опрацювати гарантії його дотримання, а також виробити 

пропозиції й рекомендації, що сприятимуть удосконаленню правового 

забезпечення у відповідній царині. 

Для досягнення вказаної мети були поставлені такі основні задачі: 

– сформулювати дефініцію правової конструкції «оплата праці 

державних службовців»; 

– виокремити й охарактеризувати суттєві ознаки оплати праці 

державних службовців; 

– установити принципи оплати праці державних службовців і 

розкрити їх зміст; 

– провести періодизацію становлення й розвитку правового 

регулювання оплати праці державних службовців в Україні; 

– виявити основні закономірності правового впорядкування оплати 

праці державних службовців у зарубіжних країнах; 

– дати визначення поняттю «істотні умови державної служби»; 

– охарактеризувати умови оплати праці як істотні умови державної 

служби; 

– з’ясувати стадії процедури зміни істотних умов держслужби; 

– здійснити структуризацію заробітної плати державного службовця; 
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– визначити цільове призначення і зміст складових елементів 

заробітної плати державного службовця; 

– висвітлити мінімальний розмір посадового окладу як соціальну 

гарантію оплати праці державних службовців; 

– виробити науково-практичні рекомендації щодо основних 

напрямків удосконалення правового регулювання оплати праці державних 

службовців. 

Об’єктом дослідження виступили суспільні відносини, що 

виникають у процесі реалізації державними службовцями конституційного 

права на оплату праці. 

Предметом дослідження є теоретичні та практичні проблеми оплати 

праці державних службовців у сучасних умовах. 

Методи дослідження. Відповідно до мети та задач дослідження у 

дисертації використано систему методів наукового пізнання, серед яких 

методи загальнонаукові, політології, соціології, філософії, правознавства. 

Головним у цій системі виступає світоглядний діалектичний метод, що 

сприяв розгляду й дослідженню проблеми оплати праці державних 

службовців у єдності її соціально-економічного змісту та юридичної форми 

(підрозділ 1.1). За допомогою логіко-семантичного методу поглиблено 

понятійний юридичний апарат у досліджуваній царині («оплата праці 

державних службовців», «принципи оплати праці державних службовців», 

«істотні умови державної служби», «надбавки», «доплати», «премія» та ін.) 

(підрозділи 1.1, 1.2, 3.1). Системно-структурний став у нагоді при виділенні й 

характеристиці принципів оплати праці державних службовців (підрозділ 1.2) 

та опрацюванні структури їх заробітної плати (підрозділ 3.2). Оперування 

історичним методом дало змогу показати становлення й розвиток 

законодавства, що впорядковує питання оплати праці держслужбовців 

(підрозділ 2.1). Порівняльний застосовувався у процесі аналізу приписів 
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вітчизняного й зарубіжного законодавства у сфері оплати праці 

держслужбовців (підрозділ 2.2). Метод раціональної критики задіяно при 

формулюванні пропозицій щодо основних напрямків удосконалення 

правового впорядкування в царині забезпечення реалізації права на оплату 

праці державними службовцями (підрозділи 3.1, 3.3). Усі зазначені методи 

забезпечили підпорядкування їх загальному діалектичному методу наукового 

пізнання правових процесів і явищ. 

Нормативне підґрунтя дослідження склали Конституція й закони 

України, нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів 

України, міністерств і відомств, а також міжнародні й зарубіжні правові 

документи. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що ця 

дисертаційна робота є першим у вітчизняній трудоправовій доктрині 

системним дослідженням, у якому комплексно, з використанням сучасних 

методів пізнання, урахуванням новітніх досягнень вітчизняної й 

зарубіжної юридичної науки загалом і науки трудового права, зокрема, 

з’ясовані, ґрунтовно і критично вивченні особливості реалізації 

конституційного права на оплату праці державних службовців як 

спеціальної категорії суб’єктів трудового права, а також визначені і 

окреслені інноваційні шляхи реформування правової регламентації у 

відповідній царині. 

Внесок здобувачки в розроблення зазначеної проблематики 

визначають нижченаведені основні результати дослідження. 

Уперше: 

– з’ясовані й охарактеризовані суттєві ознаки правової конструкції 

«оплата праці державних службовців»: а) суб’єкт отримання – 

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

органу; в) джерело коштів – Державний бюджет; г) провадиться у 
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порядку, розмірах і на умовах, установлених законодавством; ґ) 

здійснюється за службову діяльність державних службовців; д) має 

місце у формі регулярної грошової виплати; 

– виокремлено й розкрито зміст принципів оплати праці державних 

службовців, що полягають: а) у достатності рівня оплати праці; б) в 

гарантованості виплати заробітної плати; в) в забороні дискримінації в 

оплаті праці; г) в диференціації оплати праці; ґ) у встановленні 

мінімального розміру посадового окладу; 

– обстоюється потреба в розробленні і прийнятті Закону України 

«Про оплату праці посадових осіб державних органів», якому належить 

закріпити порядок, умови й розміри оплати праці всіх посадових осіб, які 

здійснюють службову діяльність на підставі укладених трудових договорів 

(контрактів) у різних державних органах. Окреслено структуру і 

сформульовано пропозиції щодо змістовного наповнення цього 

законодавчого акта; 

– проведено періодизацію становлення і розвитку правового 

регулювання оплати праці державних службовців в Україні: 1-й (до 1917 р.); 

2-й (1918–1993 рр.); 3-й (1994–2015 рр.); 4-й (з 2016 р.). Установлені й 

зазнали критичного аналізу тенденції й характерні особливості кожного із 

цих періодів; 

– систематизовані й розкриті основні закономірності правового 

впорядкування оплати праці державних службовців у зарубіжних країнах; 

– виокремлені основні стадії процедури зміни істотних умов 

держслужби: а) повідомлення держслужбовця про зміну істотних умов 

праці; б) погодження службовця на подальше проходження державної 

служби шляхом його конклюдентних дій; в) оскарження державним 

службовцем рішення про зміну істотних умов держслужби; г) переведення 

держслужбовця на інші посаду або звільнення з державної служби в разі 
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його незгоди на продовження проходження держслужби; ґ) виплата йому 

вихідної допомоги у випадку звільнення з держслужби; 

– аргументовано доцільність усунення з кола підстав для зміни 

передбачених ч. 1 ст. 43 Закону України «Про державну службу» істотних 

умов державної служби, зменшення фонду оплати праці державного 

органу; 

– долучення до оцінювання результатів службової діяльності 

державного службовця керівників інших структурних підрозділів 

державного органу, в якому працює службовець, а також представників 

громадськості. Якщо думка перших має рекомендаційний характер, то 

позиція других повинна бути обов’язковою для врахування. Інформацію 

щодо графіка проведення оцінювання у структурних підрозділах 

державного органу належить заздалегідь оприлюднювати в місцевих 

засобах масової інформації. 

Удосконалено: 

– розуміння оплати праці державних службовців як урегульованої 

законодавством системи суспільних відносин, пов’язаних з установленням 

і здійсненням за рахунок коштів Державного бюджету регулярних 

грошових виплат цим працівникам за їх службову діяльність; 

– трактування істотних умов державної служби: це передбачені 

законодавством та актом про призначення на посаду умови службової 

діяльності державного службовця, що значною мірою позначаються на 

його правовому, організаційно-управлінському й матеріальному 

становищі; 

– підхід, за яким: (а) надбавки – це не пов’язані з виконуваною 

роботою систематичні постійні грошові виплати, які встановлюються 

держслужбовцеві співрозмірно його посадовому окладу і які покликані 

відобразити відмінності у його професійно-ділових якостях у межах 
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займаної ним посади; (б) доплати – це тимчасові грошові виплати, що 

встановлюються державному службовцеві понад його посадового окладу у 

зв’язку з додатковим навантаженням. 

Дістали подальшого розвитку: 

– позиція про необхідність ратифікації Україною Конвенції МОП 

№ 151 «Про захист права на організацію та процедури визначення умов 

зайнятості на державній службі»; 

– думка, що посадовий оклад – це головний (базовий) складник 

заробітної плати державного службовця. Це зумовлено тим, що він є: 

(а) постійним складником, (б) найбільшим за розміром, а (в) інші виплати, 

що входять до його структури (окрім надбавки за ранг), тією чи іншою 

мірою співвідносяться з ним і нараховуються на нього; 

– точка зору, що преміювання державних службовців має на меті 

посилення стимулюючої функції оплати праці у вирішенні завдань, 

поставлених перед окремим службовцем і державним органом загалом. 

Соціальна функція преміювання реалізується шляхом диференціації 

розміру премій з урахуванням трудового вкладу кожного службовця, що 

виходить за рамки звичайного виконання ним своїх посадових обов’язків, 

оскільки за просто якісне їх виконання він одержує посадовий оклад. 

Практичне значення одержаних результатів. Отримані за 

результатами проведеного дослідження висновки і сформульовані 

пропозиції можуть бути використані: 

– у науково-дослідницькій роботі – для загальних і спеціальних 

теоретико-прикладних досліджень конституційного права на оплату праці; 

– у навчальному процесі – у вищих і спеціальних юридичних 

закладах освіти у процесі освоєння навчальних дисциплін «Трудове право 

України», «Оплата праці», «Трудові спори», «Правове регулювання 

державної служби», при підготовці навчальної, довідкової й методичної 
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літератури, а також при проведенні лекцій, семінарських і практичних 

занять; 

– у правотворчості – під час розроблення Трудового кодексу України 

й Закону України «Про оплату праці посадових осіб державних органів», 

удосконаленні чинних КЗпП й Законів України «Про державну службу», 

«Про оплату праці» й підзаконних нормативних актів, прийнятих у 

відповідності з ними, а також при внесенні пропозицій щодо ратифікації 

міжнародних договорів; 

– у правозастосуванні – у практичній діяльності Нацдержслужби 

України, державних органів та їх керівників, керівників державної служби 

в державному органі, профспілок, суддів та ін. 

Апробація результатів дисертації. Підсумки опрацювання 

проблеми загалом та окремих її аспектів, отримані узагальнення й 

результати дослідження оприлюднені в наукових доповідях і 

повідомленнях на науково-теоретичних і науково-практичних 

конференціях: «Пріоритетні напрями розвитку сучасної юридичної науки» 

(м. Харків, 2016 р.); «Сфера дії трудового права та права соціального 

забезпечення» (м. Харків, 2016 р.); «Роль права та закону в 

громадянському суспільстві» (м. Київ, 2017 р.); «Держава і право в умовах 

глобалізації: реалії та перспективи» (м. Дніпро, 2017 р.). 

Рукопис обговорювався й отримав схвалення на засіданнях кафедри 

правознавства Східноукраїнського національного університету імені 

Володимира Даля. 

Публікації. Визначальні теоретико-прикладні положення, 

результати дослідження знайшли відбиття у 7 статтях, опублікованих у 

наукових фахових виданнях України, у тому числі 1 в науковому 

періодичному виданні іншої держави, а також у 4-х тезах доповідей і 

наукових повідомлень, оприлюднених на вказаних конференціях. 

nau://ukr/679-14/
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ОПЛАТИ ПРАЦІ ДЕРЖАВНИХ 

СЛУЖБОВЦІВ 

 

1.1 Поняття і суттєві ознаки оплати праці державних службовців 

Особливість правового знання полягає в тому, що воно є результатом 

розумової, інтелектуальної діяльності суб’єкта, яка відбувається згідно з 

законами діалектичної і формальної логіки. Процесу розвитку правового 

знання характерні як кількісні, так і якісні зміни. Уточнення сутності і 

функцій права, його ціннісних характеристик, їх конкретизація, 

збільшення обсягу самого права загалом відбуваються з позицій і в межах 

того чи іншого поняття, яке є головною внутрішньою формою 

правосвідомості. Фахівець у галузі трудового права С. Ю. Головіна 

наголошує, що відсутність визначення конкретного поняття дає 

можливість маніпулювати значеннями, формує хибні погляди, призводить 

до прийняття помилкових рішень не тільки учасниками трудових 

правовідносин, а й професійними правозастосовувачами – органами 

нагляду й контролю за дотриманням трудового законодавства, судами [1, 

с. 655]. Сформулювати поняття – означає виокремити, підкреслити 

найбільш характерні для всіх без винятку ситуацій істотні ознаки тієї 

сутності, яку мислиться визначити. Поняття забезпечують однозначне 

розуміння права, надають йому цілісності й послідовності. 

Побудова дефініції передбачає прагнення інформанта пояснити 

значення слова, оперуючи найхарактернішими для цього слова ознаками. 

М. І. Любченко переконує, що основу демінування складають такі логічні 

операції, як диференціювання й узагальнення. Перша – мисленна операція, 

заснована на виокремленні істотних властивостей предмета й запереченні 

інших, несуттєвих. Друга є розумовою операцією, заснованою на виділенні 
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загальної істотної ознаки, властивості, якості, що дозволяє розглядати той 

чи інший предмет як елемент певного класу, виду [2, с. 95]. Іншими 

словами, дефініція включає два складники – вказівку на найближчий клас і 

вказівку на диференціальні відмінності. 

Останнім часом особливо відчутно постала потреба в нормативних 

дефініціях. Це пов’язано із (а) застосуванням сучасних методів 

автоматизації оброблення й пошуків правової інформації, (б) 

ускладненням суспільних відносин, що підлягають правовому 

регулювання, а також (в) особливостями мовних засобів (ідеться про 

багатозначність слів). Наявність у законодавчому акті дефініцій 

вважається однією з ознак нормотворчої техніки. Чим їх більше створить 

законодавець, тим зручніше буде правокористувачеві й суспільству в 

цілому. Позитивне право покликано привносити в суспільне життя 

визначеність, точність у поведінці, правах та обов’язках. Утворення й 

виокремлення понять у конкретних самостійних приписах спрощує 

нормативні акти, звільняє їх від протиріч, робить їх лаконічними й 

водночас більш насиченими за змістом, полегшує практичне застосування 

права. Як переконує І. О. Биля, значення нормативних дефініцій полягає в 

тому, що вони (а) усувають незрозумілість нормативних правових актів, 

(б) значною мірою виключають можливість різного тлумачення змісту 

поняття при подальшій реалізації правових приписів, (в) підвищують 

ступінь формалізації законодавства й (г) забезпечують смислову повноту 

правових нормативів, цілісність правового регулювання, економію 

правової форми [3, с. 66]. 

На противагу Закону України «Про державну службу» від 16 грудня 

1993 р. [4], новий Закон «Про державну службу» від 10 грудня 2015 р. [5] 

містить спеціальну ст. 2, присвячену трактуванню вживаних у ньому 

термінів. Законодавець, зокрема, сформулював дефініції таких понять і 
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конструкцій, як «безпосередній керівник», «державна мова», «керівник 

державної служби в державному органі», «посада державної служби», 

«професійна компетентність», «рівнозначна посада», «суб'єкт 

призначення», «функції з обслуговування», «професійне навчання», 

«службова дисципліна». При цьому ч. 2 ст. 2 нового Закону містить 

вказівку, що терміни «близькі особи», «корупційне правопорушення», 

«потенційний конфлікт інтересів», «реальний конфлікт інтересів», «пряме 

підпорядкування» в цьому нормативному документі вживаються у 

значенні, окресленому Законом України «Про запобігання корупції» від 14 

жовтня 2014 р. [6]. 

Якщо у Законі України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 р. 

була тільки одна стаття, що впорядковувала питання оплати праці (ст. 16), 

то новий Закон 2015 р. містить окремий розділ VI під назвою «Оплата 

праці, заохочення і соціальні гарантії». Нормативні приписи стосовно 

оплати праці включені також у зміст інших статей цього законодавчого 

акта. Так, за новим Законом (а) рівнозначною є посада державної служби, 

що належить до однієї групи оплати праці з урахуванням юрисдикції 

державного органу (ст. 2), (б) державний службовець, окрім інших прав, 

має право на оплату праці залежно від займаної посади, результатів 

службової діяльності, стажу державної служби та рангу (ст. 7), (в) в 

оприлюдненому оголошенні про проведення конкурсу зазначаються умови 

оплати праці (ст. 23), (г) в акті про призначення на посаду зазначаються 

умови оплати праці (ст. 33), (ґ) підставою для зміни істотних умов 

державної служби є зменшення фонду оплати праці державного органу, а 

зміною істотних умов державної служби вважається зміна умов (системи й 

розмірів) оплати праці (ст. 43), (д) оплата праці при неповному робочому 

дні або неповному робочому тижні здійснюється пропорційно 

відпрацьованому часу (ст. 56) та ін. Доволі часто в розглядуваному Законі 

nau://ukr/1700-18/
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згадується правова категорія «заробітна плата». Про оплату праці йдеться 

й у ст. 35 Закону України «Про дипломатичну службу» від 20 вересня 2001 

р. [7]. Словосполучення «оплата праці державного службовці» активно 

вживається й у підзаконних нормативних актах. 

Як бачимо, законодавство оперує термінами «оплата праці» й 

«заробітна плата». Підтримуємо О. І. Процевського, який вважав, що для 

найпростішого розуміння вказаних понять доречним є їх порівняння з 

категоріями «можливість» і «дійсність». Можливість характеризує ступінь, 

тенденцію розвитку такого явища, яким є оплата праці; це шанс, який 

можна отримати за певних умов. Дійсність – результат реалізації 

можливості; це вже об’єктивно існуюча, зароблена працівником сума 

(заробітна плата), що становить собою винагороду у грошовому 

вираженні. Для перетворення правової можливості (оплати праці) у 

правову дійсність (заробітну плату) потрібен юридичний факт, наявність 

якого і впливає на коло і зміст прав та 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. Перетворення залежить від багатьох чинників: від підстав 

виникнення трудових правовідносин, професійно-ділових якостей 

працівника, результатів його праці, господарської діяльності підприємства 

тощо [8, с. 16, 17]. Є. Г. Тучкова відмічає: «Оплата праці – поняття більш 

широке, ніж заробітна плата. Воно вказує на відповідну діяльність 

роботодавця, що забезпечує виконання ним обов'язку щодо своєчасної й 

повної виплати працівникові заробітної плати... Ця діяльність пов'язана 

також з установленням систем, форм, розмірів оплати праці й рішенням 

інших питань, від яких залежить гарантованість права працівника на 

своєчасне й повне отримання заробітної плати» [9, с. 15]. «Цілком 

виправданим є погляд, згідно з яким оплата праці – більш широке поняття, 
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а заробітна плата – вужче, часткове. Терміном «оплата праці» має сенс 

називати в трудовому праві інститут, який регулює правовідносини щодо 

організації системи та порядку оплати праці різних категорій працівників з 

огляду на різні умови та результати їх роботи. Також термін «оплата 

праці» має сенс використовувати при визначенні сукупності можливих 

виплат, які зможе отримати працівник у процесі реалізації трудової 

функції. А термін «заробітна плата» правомірно визначити як грошову 

винагороду, яку має право отримати працівник за виконану роботу (за 

результатом його праці)», – наполягає А. О. Гордеюк [10, с. 15].  

Якщо визначення терміна «оплата праці» чинне національне 

законодавство не формулює, то дефініція категорії «заробітна плата» 

міститься у ч. 1 ст. 94 КЗпП України від 10 грудня 1971 р. [11] та ч. 1 ст. 1 

Закону України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 р. [12]. Це 

винагорода, обчислена, як правило, у грошовому вираженні, яку за 

трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним 

роботу. Таке трактування не зовсім відповідає ст. 1 Конвенції МОП №95 

«Про захист заробітної плати» від 1 липня 1949 р. [13] (ратифікована 

Українською РСР 30 червня 1961 р. [14]), за якою поняття «заробітна 

плата» незалежно від назви й методу обчислення означає будь-яку 

винагороду або заробіток, які можуть бути обчислені у грошових одиницях 

і встановлені угодою або національним законодавством і які роботодавець 

повинен заплатити працівникові на підставі письмового або усного 

договору про наймання послуг за працю, яку виконано чи яку належить 

виконати, або за надані послуги чи які мають бути надані. З наведеного 

визначення випливає, що правовий зміст поняття «заробітна плата» 

включає такі ознаки: а) винагороду за працю, яка виконана або повинна 

бути виконана; б) умови виплати встановлюються угодою сторін або 
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законодавством; в) обов'язок виплати роботодавцем і право на отримання 

винагороди працівником виникають в силу договору про його найом. 

Розглянемо суттєві ознаки правової конструкції «оплата праці 

державних службовців». 

1. Суб’єкт отримання оплати праці (винагороди) – державний 

службовець. Державна служба, як певний результат суспільного поділу 

праці, є не чим іншим, як одним з різновидів суспільно корисної 

діяльності, тобто одним із видів праці. Широка сфера дії трудового права 

знайшла своє легальне закріплення й у ст. 3 Кодексу законів про працю 

України, в якій указано, що законодавство про працю регулює трудові 

відносини працівників усіх підприємств, установ, організацій незалежно 

від форми власності, виду діяльності й галузевої належності, а також осіб, 

які працюють за трудовим договором з фізичними особами. І тільки 

особливості праці членів кооперативів та їх об'єднань, колективних 

сільськогосподарських підприємств, фермерських господарств, 

працівників підприємств з іноземними інвестиціями встановлюються 

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

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

передбаченому законодавством про працю.  

Н. М. Неумивайченко робить висновок, що служіння державі за 

своєю природою є трудовою діяльністю, що має місце на підставі найму, 

де працівником є державний службовець, а наймодавцем – державний 

орган [15, с. 13]. О. С. Пашков, проаналізувавши відносини, що виникають 

за участі держслужбовця, переконує, що виникаючи у сфері виконавчо-

розпорядчої діяльності держави, адміністративні правовідносини мають 

владний характер і можуть здійснюватися методом односторонніх 

приписів. Застосування ж праці громадян має місце на підставі принципу 

свободи трудового договору. Із цього випливає, що підприємства 
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(установи, організації), як суб’єкти трудових правовідносин, не 

наділяються стосовно своїх працівників особливими державно-владними 

повноваженнями [16, с. 33]. Поділяємо думку С. О. Іванова, який, 

критично оцінюючи погляди вчених-адміністративістів щодо 

адміністративно-правового статусу державних службовців, наголошує, що 

така позиція – це крок назад, рух проти наявної в усьому світі тенденції до 

стирання суттєвої різниці у правах робітників і службовців, до поширення 

на останніх низки інститутів трудового права [17, с. 57].  

М. І. Іншин пропонує державну службу розглядати 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. Правознавець розкриває категорію «державна служба» в 4-х 

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 по 

забезпеченню 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 [18, с. 45]. 

Ця позиція зайшла відбиття й у міжнародних документах. Узявши до 

уваги значне розширення в багатьох країнах діяльності державної служби і 



20 

 

 

потребу в існуванні розумних трудових відносин між державними 

органами влади й організаціями державних службовців, Генеральна 

конференція Міжнародної організації праці 27 червня 1978 р. на 64-й сесії 

прийняла Конвенцію №151 «Про захист права на організацію та процедури 

визначення умов зайнятості на державній службі» [19]. Відповідно до 

статей 4 і 5 цього міжнародного документа 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 умові, 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 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. Цікаво, що КМУ зобов'язався ще 

протягом 2004 р. розглянути питання про можливість ратифікації у 2005 р. 

зазначеної Конвенції МОП №151, про що йшлося в п. 3.8 Генеральної 

угоди між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об'єднаннями 

організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і 

профоб'єднаннями на 2004–2005 роки [20].  

nau://ukr/993_187/
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Рекомендація МОП №159 «Щодо процедур визначення умов 

зайнятості на державній службі» від 27 червня 1978 р. [21] у пунктах 1 і 2 

додає, що у країнах, де процедури визнання організацій держслужбовців 

застосовуються з метою встановлення організацій, які користуватимуться 

на переважній і на виключній основі правами, таке визначення повинно 

ґрунтуватися на об'єктивних і заздалегідь установлених критеріях, що 

стосуються представницького характеру цих організацій. При цьому 

процедури визначення цих організацій повинні мати такий характер, щоб 

не сприяти збільшенню чисельності останніх, що охоплюють одні й ті ж 

самі категорії службовців. У разі проведення переговорів щодо умов 

зайнятості особи або органи, вповноважені їх вести від імені 

заінтересованих державних органів влади, а також процедура застосування 

узгоджених умов зайнятості мають встановлюватися національним 

законодавством, певними правилами або іншими належними засобами. 

Якщо ж для забезпечення участі представників державних службовців у 

визначенні умов зайнятості застосовуються інші методи, крім переговорів, 

процедура для такої участі й остаточного вирішення цих питань також має 

встановлюватися національним законодавством, відповідними правилами 

або іншими належними засобами. 

Маючи на меті створення системи всестороннього захисту трудових 

прав державних службовців, а також забезпечення гідних умов їх 

службової діяльності, вважаємо, що Кабінету Міністрів України після 

консультування з всеукраїнськими профспілками та їх об'єднаннями, а 

також всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців належить 

розробити і внести на розгляд Верховної Ради України проект Закону «Про 

ратифікацію Конвенції  Міжнародної організації праці №151 «Про захист 

права на організацію та процедури визначення умов зайнятості на 

державній службі». Цей крок засвідчить прихильність України до 
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соціальної політики, що веде до визнання і стимулювання всіх форм і видів 

продуктивної й вільно обраної зайнятості населення.  

Погодимось із О. В. Петришиним, який доводить, що державна 

служба становить собою проблему кадрів громадян, які працюють у 

державних інституціях, служать державі. Щоб принципово вирішити 

кадрове питання, необхідно визначитися з основними складниками 

правового режиму державної служби, а саме: (а) кого і як приймати на 

службу, (б) які повноваження покладати на державних службовців, (в) 

яким чином має бути організована їх праця і просування по службі, (г) в 

чому полягають особливості правового статусу службовців, (д) якою 

належить бути їх відповідальність, (е) які передбачаються соціальні і 

правові гарантії для державного службовця та ін. Оптимальне вирішення 

зазначених питань покликано сприяти тому, щоб державна служба стала 

більш привабливою для здібних і талановитих людей [22, с. 117]. Адже, 

дійсно, держслужбовцям належить важлива роль у вирішенні завдань 

зміцнення української державності й реформування суспільства на засадах 

демократії і права. Їх досягнення залежать від організації праці, вміння, 

сумлінності й активності чиновників. Звідси зрозуміло, яке велике 

значення для країни мають державні службовці, правильне визначення 

цілей і напрямків їх праці, добір кадрів, розподіл між ними повноважень, 

стимулювання сумлінної праці. Вагому роль у цьому відіграє оплата праці 

державних службовців. 

Державний службовець – це громадянин України, який займає 

посаду державної служби в органі державної влади, іншому державному 

органі, його апараті (секретаріаті), одержує заробітну плату за рахунок 

коштів Державного бюджету і здійснює встановлені для цієї посади 

повноваження, безпосередньо пов'язані з виконанням завдань і функцій 

такого державного органу, а також дотримується принципів державної 
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служби (ч. 2 ст. 1 Закону України «Про державну службу»). Як бачимо, 

навіть у легальній дефініції поняття «державний службовець» зафіксовано, 

що це не просто громадянин, який займає посаду державної служби, а той, 

хто, займаючи цю посаду, отримує за це заробітну плату. 

2. Суб’єкт здійснення державної служби  – держава в особі її органу. 

О. М. Ярошенко роботодавця трактує як фізичну або юридичну особу 

незалежно від форми власності й організаційно-правової форми її 

створення, з якою працівники вступають у трудові правовідносини, 

встановлені трудовим договором або контрактом [23, с. 12]. У цьому 

тлумаченні достатньо чітко окреслюється коло осіб, які на договірних 

засадах у межах трудових правовідносин використовують найману працю; 

це фізична або юридична особа незалежно від форми власності й 

організаційно-правової форми її створення. Є. Б. Хохлов висловлює 

справедливе міркування: оскільки завдяки праці державних службовців – 

агентів держави остання виконує свої функції, то як роботодавець у цій 

сфері вона діє не як приватна юридична особа, а як організація публічної 

влади, що визначає умови використання праці [24, с. 400].  

Трудова правосуб’єктність органів державної влади виникає з 

моменту їх створення й наділення трудовими повноваженнями. Саме вони 

становлять правове підґрунтя, ядро їх трудової правосуб’єктності. Ці 

повноваження А. М. Слюсар умовно поділяє на (а) законодавчі, (б) 

роботодавчі і (в) щодо здійснення нагляду й контролю за дотриманням 

трудового законодавства [25, с. 302]. Виступаючи роботодавцем, держава 

делегує відповідні повноваження й діє у трудових правовідносинах через 

уповноважені державні органи – через створені в законодавчо 

встановленому порядку організації, що реалізують свою компетенцію на 

певній території від імені держави в одній із правових форм державної 

діяльності, застосовуючи свої владні повноваження. Основними 
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специфічними властивостями, що виражають якісну індивідуальність 

державних органів, є те, що вони (а) здійснюють державне управління, (б) 

виконують завдання й функції держави в одній з конституційних форм 

державної діяльності і (в) наділені повноваженнями державно-владного 

характеру. Відповідно до ст. 2 ст. 3 Закону України «Про державну 

службу» дія цього законодавчого акта поширюється на державних 

службовців таких державних органів, як Секретаріат КМУ, міністерства та 

інші центральні органи виконавчої влади, місцеві державні адміністрації, 

органи прокуратури, органи військового управління, закордонні 

дипломатичні установи України, державні органи, особливості 

проходження державної служби в яких визначені у ст. 91 цього Закону 

(керівники апаратів (секретаріатів) Верховної Ради України, допоміжних 

органів, утворених Президентом України, Представництва Президента 

України в АРК, Антимонопольного комітету України, Державного 

комітету телебачення й радіомовлення України, Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини, Фонду державного майна України, 

Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих 

спеціалізованих судів, Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії 

суддів України, Національного агентства з питань запобігання корупції, 

Ради національної безпеки й оборони України, Рахункової палати тощо); 

інші державні органи. 

О. Г. Середа роботодавчу правосуб’єктність визначає 2-ма 

основними критеріями − оперативним і майновим. Оперативний полягає у 

визнанні здатності організації здійснювати підбір і розстановку кадрів, 

організувати роботу працівників, створити їм необхідні умови для якісної і 

продуктивної праці. Майновий показує здатність організації 

розраховуватися з працюючими за виконану ними роботу. Інакше кажучи, 

для здійснення виробничо-господарської діяльності організації належить 
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мати певний майновий потенціал − основні й оборотні засоби. Але з точки 

зору трудової правосуб’єктності юридичне значення має не весь майновий 

комплекс організації, а головним чином фонд оплати праці [26, с. 40, 41]. 

Частина 2 ст. 5 Закону України «Про оплату праці» одним із 

суб'єктів організації оплати праці визнає органи державної влади. При 

цьому «суб'єкти організації оплати праці не мають права в 

односторонньому порядку приймати рішення з питань оплати праці, що 

погіршують умови, встановлені законодавством, угодами і колективними 

договорами», – говориться у ст. 22 цього Закону. 

Характерно, що видатки загального фонду на оплату праці 

працівників бюджетних установ, а також нарахування на заробітну плату є 

захищеними видатками бюджету, якими визнаються видатки загального 

фонду бюджету, обсяг яких не може змінюватися при здійсненні 

скорочення затверджених бюджетних призначень. 

В акті про призначення держслужбовця на посаду, окрім прізвища, 

ім'я, по батькові призначуваної особи, займаної посади державної служби 

із зазначенням структурного підрозділу державного органу, дати початку 

виконання посадових обов'язків, в обов’язковому порядку зазначаються 

умови оплати праці. Указаний акт приймається у виді указу, постанови, 

наказу (розпорядження), рішення залежно від категорії посади й 

відповідно до законодавства. Саме з моменту призначення державний 

орган несе зобов’язання щодо оплати праці службовця. У разі ж невиплати 

заробітної плати чи виплати її у неповному розмірі державним службовець 

має право звернутись у суд із відповідним позовом до державного органу. 

3. Джерело коштів для оплати праці – Державний бюджет. Загальна 

норма щодо джерел коштів на оплату праці міститься у ст. 4 Закону 

України «Про оплату праці», за якою джерелом таких коштів для 

працівників госпрозрахункових підприємств є частина доходу та інші 
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кошти, одержані внаслідок їх господарської діяльності. Для установ та 

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. Об'єднання 

громадян оплачують працю найманих працівників з коштів, які 

формуються згідно з їх статутами. 

Натомість спеціальну норму містить ч. 4 ст. 50 Закону України «Про 

державну службу»: «Джерелом формування фонду оплати праці 

державних службовців є Державний бюджет. 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 

Кабінетом Міністрів України». 

До фонду оплати праці включаються нарахування у грошовій та 

натуральній формі (оцінені у грошовому вираженні) за відпрацьований і 

невідпрацьований час, який підлягає оплаті, або за виконану роботу 

незалежно від джерела фінансування цих виплат. Вказаний фонд 

складається з (а) фонду основної заробітної плати, (б) фонду додаткової 

заробітної плати, (в) інших заохочувальних і компенсаційних виплат. 

Відповідно до Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої 

наказом Державного комітету статистики України від 13 січня 2004 р., №5 

[27], яка поширюється на всіх юридичних осіб, їх філії, відділення, 

представництва та інші відособлені структурні підрозділи,  

– фонд основної заробітної плати включає нарахування винагороди 

за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, 

виробітку, обслуговування, посадових обов'язків); 



27 

 

 

– фонд додаткової заробітної плати включає доплати, надбавки, 

гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством, 

премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій; 

– інші заохочувальні й компенсаційні виплати включають 

винагороди і премії, що мають одноразовий характер, компенсаційні та 

інші грошові й матеріальні виплати, не передбачені актами чинного 

законодавства або які провадяться понад встановлені зазначеними актами 

норми.  

Однак, до фонду оплати праці не належать такі виплати: (а) внески 

підприємств на загальнообов'язкове державне соціальне страхування; (б) 

допомоги та інші виплати, що здійснюються за рахунок коштів фондів 

державного соціального страхування; (в) оплата перших 5-ти днів 

тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства, установи, 

організації; (г) соціальні допомоги й виплати за рахунок коштів 

підприємства, встановлені колективним договором; (д) внески підприємств 

згідно з договорами добровільного медичного й пенсійного страхування 

працівників і членів їх сімей; (е) одноразова допомога працівникам, які 

виходять на пенсію згідно з чинним законодавством і колективними 

договорами. 

Державному бюджету належить важлива роль у фінансовій системі 

країни. Через нього здійснюється фінансування заходів економічного й 

соціального розвитку, що мають загальнодержавне значення. За його 

допомогою перерозподіляється частина фінансових ресурсів між 

адміністративно-територіальними одиницями України з метою 

вдосконалення структури суспільного виробництва й забезпечення 

соціальних гарантій населенню. Він є важливим інструментом держави, 

через який забезпечується контроль за станом виробництва в цілому. 

Бюджет надає фінансовій діяльності органів виконавчої влади 
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обов’язкового характеру, оскільки приписи закону про Державний бюджет 

мають конкретно-адресний характер і зобов’язують ці органи їх 

виконувати. 

Бюджетна система України – це сукупність Державного й місцевих 

бюджетів, побудована з урахуванням економічних відносин, державного й 

адміністративно-територіальних устроїв і врегульована нормами права. 

Головне місце в ній посідає Державний бюджет України, який, як правова 

категорія, завжди затверджується у формі закону; як категорія економічна, 

є загальнодержавним фондом коштів, а також головним фінансовим 

планом у країні [28, с. 27].  

Державний бюджет – фінансовий план руху централізованої частини 

внутрішнього валового продукту, який складається з 2-х взаємопов'язаних 

частин – доходів і видатків [29, с. 12]. У ньому концентруються основні 

державні доходи, за його рахунок фінансуються основні державні видатки, 

він є джерелом фінансування зовнішньоекономічної діяльності країни. 

Зміст Державного бюджету реалізується через його функції. «Зміст 

фіскальної функції полягає у вилученні в дохід держави частини прибутку 

підприємств, організацій та населення. Суть розподільчої функції… в 

тому, що завдяки їй відбувається концентрація коштів в руках держави і їх 

подальше використання з метою задоволення суспільних потреб. Зміст 

контрольної функції – у створенні реальної можливості для здійснення 

державою контролю за формуванням централізованого фонду коштів», – 

підсумовує О. В. Нікітіна [30, с. 16]. 

Органи державної влади поряд з органами місцевого 

самоврядування, а також організаціями, створеними ними у встановленому 

порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідно Державного чи 

місцевого бюджетів, є бюджетними установами. Ці установи є 

неприбутковими.  
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Керівники бюджетних установ утримують певну чисельність 

працівників, військовослужбовців, осіб рядового й начальницького складу, 

здійснюють фактичні видатки на заробітну плату (грошове забезпечення), 

включаючи видатки на премії, інші види заохочень чи винагород, 

матеріальну допомогу лише в межах фонду заробітної плати (грошового 

забезпечення), затвердженого для бюджетних установ у кошторисах (ч. 1 

ст. 51 Бюджетного кодексу України від 8 липня 2010 р. [31]). За наявності 

простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати 

розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за 

загальним фондом не беруть бюджетних зобов'язань і не здійснюють 

платежі за іншими заходами, пов'язаними з функціонуванням бюджетних 

установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої 

заборгованості. Якщо обсяги власних надходжень бюджетних установ 

перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний 

бюджет, розпорядник бюджетних коштів передбачає спрямування таких 

надпланових обсягів у першу чергу на погашення заборгованості з оплати 

праці й нарахувань на заробітну плату. І тільки якщо такої заборгованості 

немає, розпорядник бюджетних коштів спрямовує 50% коштів на заходи, 

що здійснюються за рахунок відповідних надходжень, і 50% – на заходи, 

які є необхідними для виконання основних функцій, але які не забезпечені 

коштами загального фонду бюджету за відповідною бюджетною 

програмою. 

Скорочення бюджетних асигнувань не може бути підставою для 

зменшення посадових окладів і надбавок до них. 

4. Оплата праці здійснюється в порядку, розмірах і на умовах, 

установлених законодавством. Оскільки джерелом формування фонду 

оплати праці державних службовців є Державний бюджет, договірне 

регламентування оплати праці цієї категорії найманих працівників є 
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обмеженим. Як наслідок – застосовується переважно централізоване 

впорядкування відповідних відносин. З погляду С. С. Лукаша, 

централізований метод правового регулювання праці – це заснований на дії 

загальних правових норм засіб урегулювання «базових» суспільних 

відносин з приводу організації праці, спрямований на однакове 

впорядкування взаємовідносин суб’єктів цих відносин і пов’язаний із 

законодавчим закріпленням мінімального рівня трудових прав найманих 

працівників і гарантій їх реалізації. Учений виокремив такі його основні 

риси: (а) він є видом законотворчості, (б) забезпечує закріплення основних 

трудових прав працівника, (в) реалізується в загальнодержавних нормах, 

(г) має імперативний характер, (ґ) спрямований на закріплення основних 

трудових прав суб’єктів трудового права та їх гарантій, (д) суб’єктами його 

застосування є держава, її органи, виконавцями – роботодавці і працівники 

[32, с. 343, 344]. 

Вагому роль у впорядкуванні оплати праці відіграє його державна 

форма. О. В. Гаєвая державне регулювання оплати праці трактує як 

сукупність способів визначення правил, процедур, нормативів, норм і 

гарантій оплати праці на підставі ухвалення відповідних нормативних 

актів, контролю за їх дотриманням органами влади, а також установлення 

державою норм оплати праці, обов'язкових для сторін трудового договору. 

Указана регламентація повинна: а) забезпечити справедливість оплати 

праці на засадах адекватної оцінки її затрат і результатів; б) створити 

можливості для зростання добробуту працівників та їх сімей до рівня 

працівників передових країн світу на підставі безперервного зростання 

економіки; в) сформувати умови для розширеного відтворення робочої 

сили [33, с. 196]. Стаття 8 Закону України «Про оплату праці» сферу 

державного регулювання оплати праці визначає так: «Держава здійснює 

регулювання оплати праці працівників підприємств усіх форм власності 
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шляхом встановлення розміру мінімальної заробітної плати та інших 

державних норм і гарантій, встановлення умов і розмірів оплати праці 

керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній 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 Кабінетом Міністрів України… 

Умови розміру оплати праці суддів та державних службовців визначаються 

законом». 

Формується національна система законодавства під впливом 

багатьох чинників і виступає органічним складником більш широкого й 

стратегічного напряму  розбудови України як суверенної, демократичної, 

соціальної та правової держави. Система законодавства має декілька 

визначень залежно від того, в якому сенсі розуміється саме законодавство: 

(а) у вузькому – це система законів; (б) у широкому – це система законів та 

інших нормативно-правових (підзаконних) актів. 

Термін «законодавство» досить широко використовується у правовій 

системі в основному у значенні як сукупності законів та інших 

нормативно-правових актів, які регламентують ту чи іншу сферу 

суспільних відносин і які є джерелами певної галузі права. Цим поняттям 

без визначення його змісту оперує й Конституція України (статті 9, 19, 

118, пункт 12 Перехідних положень). Залежно від важливості і специфіки 

регульованих суспільних відносин у законах вказана категорія вживається 

в різних значеннях: в одних маються на увазі лише закони; в інших, 

передусім кодифікованих, до поняття «законодавство» включаються як 

закони, інші акти Верховної Ради України, так і акти Президента України, 

КМУ, а в деяких випадках – також і нормативно-правові акти центральних 

органів виконавчої влади. 

nau://ukr/859-99-п/
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Стаття 4 КЗпП України визначає, що законодавство про працю 

складається із цього Кодексу та інших актів національного законодавства 

про працю, прийнятих відповідно до нього. «Як видно з наведеної статті, 

законодавець, чітко вказавши, що до законодавства про працю належить 

КЗпП України, окрім цього відніс до нього й інші акти законодавства. 

Іншими словами, у даному випадку ми маємо справу зі спробою визначити 

правову категорію через неї ж саму, що з точки зору нормотворчої техніки 

є істотним недоліком», – робить зауваження О. М. Ярошенко [34, с. 298]. 

Загалом же у Кодексі законів про працю України термін 

«законодавство» вживається в широкому значенні, хоча його обсяг чітко 

не визначено. 

Спробував дати відповідь на вказане питання Конституційний Суд 

України, який у справі за конституційним зверненням Київської міської 

ради професійних спілок щодо офіційного тлумачення частини третьої 

статті 21 Кодексу законів про працю України [35] вирішив, що термін 

«законодавство» щодо визначення сфери застосування контракту як 

особливої форми трудового договору треба розуміти так, що ним 

охоплюються закони України, чинні міжнародні договори України, згода 

на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також 

постанови Верховної Ради України, укази Президента України, декрети і 

постанови КМУ, прийняті в межах їх повноважень і відповідно до 

Конституції й законів України. Частиною національного законодавства 

відповідно до ст. 9 Конституції України [36] є також чинні міжнародні 

договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. 

Вносить чіткість і однозначність у розглядуване питання ст. 11 

«Акти трудового законодавства» проекту ТК України (реєстраційний 

№1658, текст доопрацьований від 20 травня 2015 р.) [37], що закріплює 

нижченаведене:  
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а) основою трудового законодавства є Конституцію України;  

б) основний акт трудового законодавства – Трудовий кодекс 

України,  

в) до актів трудового законодавства належать закони, які 

приймаються відповідно до Конституції України й ТК і містять норми, що 

регулюють трудові відносини; 

г) у випадках, установлених Конституцією України, трудові 

відносини можуть регулюватися актами Президента України; 

ґ) актами трудового законодавства є постанови КМУ, що видаються 

у випадках, встановлених Конституцією України, ТК й законами України; 

д) інші органи державної влади, органи влади АРК, органи місцевого 

самоврядування можуть видавати нормативно-правові акти, що регулюють 

трудові відносини, а також акти нормативно-технічного характеру лише у 

випадках, установлених Конституцією України, ТК й законами України. 

Хоча Закон України «Про державну службу» легальної дефініції 

конструкції «законодавство про державну службу» й не містить, однак у 

його ч. 1 ст. 5 фіксується така важлива норма: «Правове регулювання 

державної служби здійснюється Конституцією України, цим та іншими 

законами України, міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких 

надана Верховною Радою України, постановами Верховної Ради України, 

указами Президента України, актами КМУ та центрального органу 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

політику у сфері державної служби». Іншими словами, жодними іншими 

нормативними документами, окрім Конституції та законів України, 

міжнародних договорів, постанов Верховної Ради України, указів 

Президента України, актів КМУ та Національного агентства з питань 

державної служби, правове регулювання відносин у царині держслужби 

тим чи іншим державним органом із власної ініціативи здійснюватися не 
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може. І тільки у випадках, передбачених Законом України «Про державну 

службу», можливе прийняття нормативного акта у сфері державної служби 

іншим центральним органом виконавчої влади. 

Це твердження повною мірою стосується й питань оплати праці 

державних службовців. Зокрема, за ч. 5 ст. 52 цього Закону Типове 

положення про преміювання затверджується центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування й реалізує державну 

політику в царині трудових відносин, за погодженням із центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує формування й реалізує державну 

політику у сфері державної служби. Типове положення, розроблене 

Мінсоцполітики України відповідно до розглядуваного Закону й 

затверджене його наказом №646 від 13 червня 2016 р. [38], встановлює 

порядок визначення розмірів, нарахування й виплати премій державним 

службовцям органів державної влади, інших державних органів, їх 

апаратів (секретаріатів), які займають посади державної служби категорій 

«Б» і «В». Такий стан справ узгоджується з ч. 1 п. 8 Положення про 

Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою 

КМУ від 17 червня 2015 р., №423 [39], за якою Мінсоцполітики України в 

межах передбачених законом повноважень, на підставі й на виконання 

Конституції й законів України, актів Президента України й постанов 

Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції й законів 

України, актів КМУ, видає накази, організовує й контролює їх виконання. 

Накази Мінсоцполітики України, видані в межах повноважень, 

передбачених законом, є обов'язковими для виконання центральними 

органами виконавчої влади, їх територіальними органами, місцевими 

держадміністраціями, органами влади АРК, органами місцевого 

самоврядування, підприємствами, установами й організаціями незалежно 

від форми власності, а також громадянами. 

nau://ukr/z0903-16/
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Приміром, саме в ч. 2 ст. 50 цього Закону відбито структуру 

заробітної плати держслужбовців: (а) посадовий оклад, (б) надбавка за 

вислугу років, (в) надбавка за ранг державного службовця, (г) виплата за 

додаткове навантаження у зв'язку з виконанням обов'язків тимчасово 

відсутнього державного службовця, (д) виплата за додаткове навантаження 

у зв'язку з виконанням обов'язків за вакантною посадою державної служби, 

(е) премії (у разі встановлення). У ч. 3 цієї ж статті вичерпно зафіксовано 

види премій: (а) за результатами щорічного оцінювання службової 

діяльності, (б) місячна або квартальна відповідно до особистого внеску 

державного службовця в загальний результат роботи державного органу.  

5. Оплата праці здійснюється за службову діяльність державних 

службовців. П. І. Жигалкін, В. А. Прудников, С. М. Прилипко й О. М. 

Ярошенко оплатність визнають однією зі специфічних ознак трудових 

правовідносин. Ученими оплатним визнається договір, за яким майнову 

претензію однієї сторони зумовлює зустрічна майнова претензія сторони 

другої. Виконання роботи працівником викликає зворотні дії роботодавця 

з виплати працівникові відповідної винагороди згідно з установленими 

нормами. За трудовим договором працівник зобов’язується виконувати 

роботу, визначену цим правочином, а роботодавець зобов’язується 

виплачувати йому заробітну плату. Основною метою вступу працівника у 

трудові правовідносини є отримання засобів для свого існування й 

існування членів своєї сім’ї, тобто винагороди за працю у формі заробітної 

плати [40, с. 179]. Для працівників оплата праці провадиться за виконання 

ними покладених на них трудових обов’язків. Коли ж ідеться про 

державних службовців, то для них оплата здійснюється за їх службову 

діяльність.  

Як переконує І. П. Лаврінчук, змістом праці державних службовців є 

їх діяльність з виконання державних функцій, згідно з якими сформовані 
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державні структури установ (органів, організацій). Загальна функція, 

предмет певної сфери державної діяльності визначає напрямок діяльності 

відповідної структури установ, утворюючи окремий вид цієї діяльності. 

Логічно, що посади, передбачені в державних установах окремого виду 

діяльності, включатимуть притаманні цьому виду діяльності ознаки, 

відмінні від ознак інших видів. Згідно із цим функції, які виконують 

працівники законодавчої сфери, системи правосуддя, виконавчих органів 

влади та інших напрямків державно-службової діяльності, викликають до 

дії певне коло службових прав та обов`язків працівників, умови їх 

здійснення, перелік вимог до службовців, тобто зумовлюють специфіку 

правового регулювання [41, с. 179]. Діяльність держслужбовців становить 

собою практичне виконання завдань і функцій держави, що полягають: а) в 

аналізі державної політики на загальнодержавному, галузевому й 

регіональному рівнях і в підготовці пропозицій стосовно її формування; б) 

в забезпеченні реалізації державної політики, виконанні 

загальнодержавних, галузевих і регіональних програм, законів, інших 

нормативно-правових актів; в) у забезпеченні надання доступних і якісних 

адміністративних послуг; г) у здійсненні державного нагляду й контролю 

за дотриманням законодавства; ґ) в управлінні державними фінансовими 

ресурсами, майном і в контролі за їх використанням; д) в управлінні 

персоналом державних органів; е) в реалізації інших повноважень 

державного органу, визначених законодавством. 

6. Оплата праці провадиться у формі регулярної грошової виплати. 

Чіткою відповіді на питання щодо форми виплати заробітку державним 

службовцям Закон України «Про державну службу» не містить, хоча гроші 

стосовно окремих виплат згадуються двічі. Зокрема, за ч. 4 ст. 56 цього 

Закону за працю у дні (часи) виконання невідкладних або 

непередбачуваних робіт державним службовцям надається грошова 
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компенсація в розмірі й у порядку, визначених законодавством про працю, 

або протягом місяця надаються відповідні дні відпочинку за заявами цих 

службовців. «Державним службовцям надається щорічна основна 

оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо законом не 

передбачено більш тривалої відпустки, з виплатою грошової допомоги у 

розмірі середньомісячної заробітної плати», – зафіксовано у ч. 1 ст. 57 

розглядуваного законодавчого акта.  

Форми виплати заробітної плати визначені в ч. 1 ст. 23 Закону 

України «Про оплату праці», згідно з якою заробітна плата працівників 

підприємств виплачується у грошових знаках, що мають законний обіг на 

території України. Виплата заробітної плати у формі боргових зобов'язань і 

розписок або у будь-якій іншій формі забороняється. Частиною 2 цієї ж 

статті передбачено, що заробітна плата може виплачуватися банківськими 

чеками в порядку, встановленому КМУ за погодженням з Національним 

банком України. Питання обрання форми отримання належних йому 

виплат громадянин вирішує самостійно. Останнім часом розвиток 

платіжних систем характеризується поступовим звуженням сфери 

використання готівки й паперових платіжних документів, переходом до 

нових платіжних інструментів і сучасних технологій платежів. 

«Електронні гроші широко залучаються до обігу і стають важливим 

інструментом фінансової інфраструктури», – говориться у роз’ясненні 

Міністерства юстиції України «До питання про виплату заробітної плати 

та соціальних виплат через платіжні картки» від 17 травня 2012 р. [42].  

Вимоги до організації готівкових розрахунків підприємствами 

(підприємцями) встановлені Положенням про ведення касових операцій у 

національній валюті в Україні, затвердженим постановою Правління 

Національного банку України від 15 грудня 2004 р., №637 [43]. Згідно з п. 

2.2 гл. 2 цього Положення підприємства здійснюють розрахунки готівкою 
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між собою і з фізичними особами через касу за рахунок як готівкової 

виручки, так і коштів, одержаних з банків. Відповідно до ч. 5 ст. 24 цього 

Закону за особистою письмовою згодою працівника виплата заробітної 

плати може здійснюватися через установи банків, поштовими переказами 

на вказаний ними рахунок (адресу) з обов’язковою оплатою цих послуг за 

рахунок роботодавця. Статтею 1 Закону України «Про платіжні системи та 

переказ коштів в Україні» від 5 квітня 2001 р. [44] установлено, що 

платіжна картка є власністю емітента (банку) і надається клієнтові 

відповідно до умов договору. Якщо умовами трудового договору 

передбачено надання працівникові в безоплатне користування платіжної 

картки, то в підприємства немає правових підстав для оподаткування 

послуг банку за виготовлення та обслуговування платіжних карток для 

виплати заробітної плати. Якщо ж умовами трудового договору не 

передбачено надання працівникам платіжних карток у безоплатне 

користування, плата за обслуговування й випуск платіжних карток буде 

додатковим благом такого працівника з відповідним оподаткуванням. 

Частиною 3 ст. 23 Закону України «Про оплату праці» визначено, що 

колективним договором як виняток може бути передбачено часткову 

виплату заробітної плати натурою (за цінами, не вище собівартості) у 

розмірі, що не перевищує 30% заробітної плати, нарахованої за місяць, у 

тих галузях або за тими професіями, де така виплата, еквівалентна за 

вартістю оплаті праці у грошовому вираженні, є звичайною або бажаною 

для працівників, крім товарів, перелік яких установлюється КМУ. Галуззю, 

де натуральна форма виплати заробітної плати є зазвичай прийнятною, є 

сільське господарство. При вирішенні цих питань кожне сільське 

господарство повинно виходити з конкретних умов і власних економічних 

можливостей. Колективним договором визначається порядок формування 

фонду натуроплати, співвідношення між грошовою й натуральною 
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формами заробітної плати, ціни для нарахування, строки виплати, перелік 

видів продукції, якими виплачуватиметься заробітна плата, крім товарів, 

не дозволених для виплати заробітної плати натурою, перелік яких 

затверджено постановою КМУ «Про перелік товарів, не дозволених для 

виплати заробітної плати натурою» від 3 квітня 1993 р., №244 [45]. До 

останніх належать: (а) зброя, боєприпаси, інша продукція військового 

призначення, що випускається підприємствами оборонної промисловості; 

(б) продукція, що має стратегічне значення за переліком, що визначається 

актами законодавства; (в) вибухонебезпечні й отруйні речовини, 

наркотичні засоби; (г) товари виробничо-технічного призначення; (д) 

нафта й нафтопродукти; (е) продукція хімічної промисловості, мінеральні 

добрива; (є) продукція целюлозно-паперової промисловості; (ж) будівельні 

матеріали й вироби з них та ін. Основними критеріями при визначенні 

розмірів натурального фонду мають бути рівень виробництва продукції, 

забезпечення потреб громадського виробництва, розумні потреби 

працівників господарства в тому чи іншому виді продукції, спеціалізація 

господарства тощо (лист Мінсоцполітики України «Щодо виплати 

зарплати натурою» від 24 вересня 2007 р., №675/13/84-07 [46]). З 

урахуванням вищевикладеного працівникові за виконану норму праці 

нараховують заробітну плату (у грошовій формі), а після з огляду на умови 

колективного договору і ч. 3 ст. 23 Закону України «Про оплату праці» 

(щодо обмеження натуроплати) здійснюють нарахування й виплату 

натурою. Згідно з п. 6 постанови Пленуму Верховного Суду України №13 

«Про практику застосування судами законодавства про оплату праці» від 

24 грудня 1999 р. [47] при неможливості стягнення натурою 

заборгованості по заробітній платі, що виплачувалась у такій формі, її 

належить стягувати у грошовому еквіваленті заробітної плати, виходячи з 

якої була нарахована оплата натурою. Задовольняючи вимоги про оплату 
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праці, суд має навести в рішенні розрахунки, з яких він виходив при 

визначенні сум, що підлягають стягненню. Оскільки справляння і сплата 

прибуткового податку з громадян є відповідно обов'язком роботодавця і 

працівника, суд визначає зазначену суму без утримання цього податку та 

інших обов'язкових платежів, про що зазначає в резолютивній частині 

рішення. 

Отже, виплата заробітку натурою можлива тільки в тих галузях або 

за тими професіями, де така виплата є звичайною або бажаною для 

працівників. Зрозуміло, що на держслужбі загалом і на посадах в органах 

державної влади, зокрема, така форма виплати не є звичною і бажаною, а 

значить, провадиться виключно у грошовій формі.  

Унаслідок того, що періодичність виплати державним службовцям 

заробітної плати Законом України «Про державну службу» не 

врегульована, на відповідне питання поширюється дія норм законодавства 

про працю. За ч. 1 ст. 115 КЗпП України й ч. 1 ст. 24 Закону України «Про 

оплату праці» заробітна плата виплачується працівникам регулярно в 

робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним 

актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної 

профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво 

трудовим колективом органом (а за відсутності таких – представниками, 

обраними й уповноваженими трудовим колективом), але не рідше 2-х разів 

на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних 

днів, і не пізніше 7-ми днів після закінчення періоду, за який здійснюється 

виплата. 

Таким чином, оплата праці державних службовців – це врегульована 

законодавством система суспільних відносин, пов'язаних з установленням і 

здійсненням за рахунок коштів Державного бюджету регулярних грошових 

виплат державним службовцям за їх службову діяльність. 
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У результаті опрацювання поняття і суттєвих ознак оплати праці 

державних службовців зроблено певні теоретичні і прикладні висновки. 

1. Оплата праці державних службовців – це врегульована 

законодавством система суспільних відносин, пов'язаних з установленням і 

здійсненням за рахунок коштів Державного бюджету регулярних грошових 

виплат державним службовцям за їх службову діяльність. 

2. Суттєвими ознаками правової конструкції «оплата праці 

державних службовців» є: (а) суб’єкт отримання – державний службовець; 

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

Державний бюджет; (г) провадиться в порядку, розмірах і на умовах, 

установлених законодавством; (ґ) здійснюється за службову діяльність 

державних службовців; (д) має місце у формі регулярної грошової виплати. 

3. Маючи на меті створення системи всестороннього захисту 

трудових прав державних службовців, а також забезпечення гідних умов їх 

службової діяльності, вважаємо, що Кабінету Міністрів України після 

консультування з всеукраїнськими профспілками та їх об'єднаннями, а 

також всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців необхідно 

розробити і внести на розгляд Верховної Ради України проект Закону 

України «Про ратифікацію Конвенції  Міжнародної організації праці №151 

«Про захист права на організацію та процедури визначення умов 

зайнятості на державній службі».  Цей крок засвідчить прихильність 

України до соціальної політики, що веде до визнання і стимулювання всіх 

форм і видів продуктивної й вільно обраної зайнятості населення.  

 

 

1.2 Система принципів оплати праці державних службовців 

У Великому тлумачному словнику української мови наводяться такі 

інтерпретації категорії «принципи»: а) вихідне положення, основний закон 
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якої-небудь науки, теорії, наукової системи, напряму та інше; б) 

особливість, правило або спосіб, покладені в основу створення, здійснення 

або діяльності чого-небудь; в) переконання, норма, правило, яким хто-

небудь керується в житті, поведінці [48, с. 891]. У філософському 

контексті принцип виступає першоосновою, керівною ідеєю, головним 

правилом поведінки [49, с. 382]. Як трактує логіка, принцип є центральним 

поняттям, підґрунтям системи, що становить собою узагальнення і 

поширення якого-небудь положення на всі явища тієї сфери, з якої цей 

принцип абстраговано [50, с. 329]. Як видиться, при характеристиці 

принципу звертається увага на те, що він, по-перше, становить собою ідею, 

положення, вимогу, цінність, стандарт, і, по-друге, що він є не простою 

ідеєю, вимогою, цінністю, стандартом, а основним, засадничим, 

фундаментальним, вихідним, відправним положенням тощо. 

Категорія принципу, будучи методологічною основою, є 

першочерговою й первинною в теорії будь-якої гуманітарної науки. Для 

юридичної доктрини це питання також завжди було актуальним. З 

урахуванням філософської сутності, абстрактності й водночас 

детермінованості умовами суспільного життя принципи стають об’єктом 

перманентного дослідження вчених-правознавців.  

Безумовно, будь-які принципи, у тому числі й принципи у сфері 

праці, є продуктом людської діяльності, результатом якої вони виступають 

та інтереси якої задовольняють. Принципи – це соціальні явища як за 

джерелом виникнення, так і за змістом. Їх ґенеза зумовлюється потребами 

суспільного розвитку, і тому в них відображаються закономірності 

суспільного життя. Отже, із самого початку свого виникнення принципи 

оплати праці існують як модифіковані і пристосовані до правової сфери 

певні перебуваючі в діалектичній взаємодії загальносоціальні явища. Їм 

властиве абстрактне й універсальне засвоєння соціальної дійсності, що 
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зумовлює їх особливу роль у структурі правової системи, в механізмі 

правового регулювання нормотворчої і правозастосовчої діяльності. 

Принципи спрямовують і синхронізують увесь механізм правового 

впорядкування суспільних відносин, розкривають місце права в розвитку 

соціуму. 

Джерелами правових принципів служать практично всі сфери 

людської життєдіяльності, наповнючи кожен з них значимим змістом. 

Кожен принцип (а) несе в собі історичний досвід побудови суспільних, 

державно-владних відносин, відбиває закономірності їх еволюції; (б) 

виступає ідеєю, закладеною у традиційний механізм розвитку й 

функціонування цих відносин; (в) обумовлює свою значимість, законність 

і соціальну цінність правового регулювання фактом свого випливання з 

таких загальнолюдських чеснот, як рівність, справедливість, порядність і 

совість; (г) має політичну природу, оскільки ґрунтується на основних 

тенденціях державно-владних відносин, на практиці державного 

будівництва й народного суверенітету; (ґ) має економічною передумовою 

свого формування передусім невід’ємне від людини право власності, а 

також розвинену на підставі людської кооперації власність колективну й 

державну як показник життєздатності держави. Інакше кажучи, принципи 

права виникають за наявності відповідних об'єктивних умов, мають 

історичний характер, віддзеркалюють результати наукового осмислення 

закономірностей розвитку об'єктивної дійсності. 

Для трудового права, як і для будь-якої іншої правової галузі, 

притамаанними є власні принципи. І. П. Жигалкін обстоює позицію, що їх 

необхідно розглядати як об’єктивно зумовлені характером і змістом 

соціально-трудових відносин, закріплені у відповідних джерелах або 

виражені у стійкій юридичній практиці загальновизнані основоположні 

керівні засади, відправні ідеї, що становлять собою аксіологічне підґрунтя 
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трудового права, розкривають зміст, сутність і призначення в суспільстві 

цієї правової галузі, відбивають загальні закономірності її виникнення, 

розвитку й функціонування і служать створенню внутрішньо узгодженої й 

ефективної системи правових норм у царині праці. Їх значення 

правознавець вбачав у тому, що вони: а) служать підставою для об'єднання 

різнорідних правових норм, регулюючих трудові й пов’язані з ними 

відносини, в єдину правову галузь; б) виступають запорукою єдності і 

стабільності цієї галузі права та її норм; в) визначають загальні 

закономірності й головні тенденції розвитку трудового права та його 

складників; г) служать основою для порівняння вітчизняного трудового 

права в різні часи його розвитку із зарубіжним; ґ) становлять собою 

підґрунтя для формування й удосконалення законодавства про працю; д) 

сприяють процесу реалізації суб'єктами права правових норм у сфері 

праці; е) служать для подолання прогалин у законодавстві про працю [51, 

с. 169-171].  

За сферою дії принципи трудового права науковці поділяють на 

наступні: 

– загальноправові – властиві всім вітчизняним правовим галузям, у 

тому числі й трудовому праву (законність, демократизм, захист прав 

людини, рівноправність, гуманність та ін.);  

– міжгалузеві – ті, що поширюються на декілька галузей права 

(свобода праці й заборона примусової праці, соціальне партнерство, 

всебічний захист материнства й дитинства, свобода створення й діяльності 

об’єднань громадян тощо); 

– галузеві – відображаючі специфіку норм трудового права, їх 

спрямованість (поєднання централізованого й локального регламентування 

праці, свобода трудового договору, єдність і диференціація правового 

регулювання праці, участь представників працівників в упорядкуванні 
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відносин у трудовій сфері, забезпечення працюючих мінімальними 

державними гарантіями в цій сфері та ін.);  

– внутрішньогалузеві – ті, що відбивають сутність групи норм 

відповідного інституту – трудової галузі права [52, с. 11, 12]. 

Певні основоположні засади характеризують також і державну 

службу. Як самостійна функціональна ланка фундаменту державного 

управління, ці принципи несуть на собі його загальне концептуальне 

навантаження. Тому не можна не враховувати органічного зв’язку, що 

виникає між державним управлінням і державною службою. Принципами 

держслужби є правові явища, що безпосередньо пов’язують зміст цього 

інституту з його соціально-правовими засадами – тими закономірностями 

громадського життя й державного управління, на яких побудовано вказану 

службу. Ця зумовленість визначає зміст правових норм, способи й методи 

реалізації покладених на державних службовців функцій держави, а також 

дозволяє акумулювати характерні риси й особливості організації й 

функціонування принципів державної служби. Сутність останніх 

розкривається в тому, що вони: а) відбивають суть і специфіку державної 

служби, її основні риси й загальний характер управлінської діяльності; б) 

віддзеркалюють найістотніші, найголовніші, відповідні об’єктивні 

закономірності, відносини і взаємозв’язки в системі організації й 

функціонування державної служби; в) забезпечують ефективність 

механізму реалізації й захисту прав і свобод людини й громадянина; г) 

зумовлюють соціальну цінність відносин, наявних у системі цієї служби; ґ) 

становлять ядро системи норм щодо організації й функціонування 

державної служби; д) визначають і забезпечують законність і стабільність 

поведінки державних службовців [53, с. 45].  

У ст. 4 Закону України «Про державну службу» принципи державної 

служби знайшли своє нормативне закріплення, за яким остання 
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здійснюється з дотриманням верховенства права, законності, 

професіоналізму, патріотизму, доброчесності, ефективності, забезпечення 

рівного доступу до цієї служби, політичної неупередженості, прозорості і 

стабільності. У розглядуваній нормі Закону міститься трактування 

перелічених принципів. Приміром, професіоналізм – це компетентне, 

об'єктивне і неупереджене виконання посадових обов'язків, постійне 

підвищення державним службовцем рівня своєї професійної 

компетентності, вільне володіння державною мовою і, за потреби, 

регіональною мовою або мовою національних меншин. Забезпеченням 

рівного доступу до державної служби є заборона всіх форм та проявів 

дискримінації, відсутність необґрунтованих обмежень або надання 

необґрунтованих переваг певним категоріям громадян під час вступу на 

державну службу та її проходження. Стабільність полягає у призначенні 

держслужбовців безстроково та незалежності персонального складу 

державної служби від змін політичного керівництва держави та державних 

органів. 

Одним із центральних питань організації й функціонування 

державної служби є оплата праці громадян України, які займають посаду 

на ній. Принципи оплати праці державних службовців становлять собою 

об'єктивно зумовлені, науково обґрунтовані, безпосередньо закріплені в 

законодавстві або ті, що випливають зі змісту його норм, відправні засади 

реалізації держслужбовцями свого конституційного права на оплату праці, 

що визначають його загальну сутність, зміст, обсяг і специфіку, а також 

забезпечують спрямованість розвитку нормативно-правового регулювання 

у відповідній царині. 

Розглядувані принципи утворюють певну систему, складники якої 

тісно пов'язані між собою в єдине нерозривне ціле комплексного правового 

інституту оплати праці держслужбовців. Від того, як співвідносяться ці 
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принципи між собою, залежить не тільки наукове уявлення про них, а й 

нормотворча і практична діяльність. Невиконання або неналежне 

виконання одного принципу тягне за собою порушення інших. Натомість, 

чим повніше на практиці будуть реалізовані окремі принципи, тим 

надійнішою у функціонуванні буде вся правова система оплати праці. 

Якою б не була правова форма вираження принципів, вони завжди діють у 

рамках цілісної системи, де суть і значення кожного принципу 

зумовлюються не лише власним змістом, а й функціонуванням усієї 

системи. Має рацію С. А. Бондарчук, яка вважає, що кожен 

системоутворюючий елемент (принцип) може виявлятись і діяти завдяки 

наявності іншого взаємопов’язаного з ним принципу. І навпаки, усунення 

із системи хоча б одного з них, по суті, означатиме руйнацію всієї 

створеної системи [54, с. 63]. 

Якщо принципи оплати праці державних службовців спеціального 

наукового дослідження не зазнали, то до проблеми принципів оплати праці 

взагалі фахівці звертались неодноразово. Так, Р. З. Лівшиць переконував, 

що принципами регулювання оплати праці слід вважати: (а) оплату за 

працю, (б) оплату праці за її кількістю і якістю, (в) заборону дискримінації 

у сфері заробітної плати, (г) єдність і диференціацію останньої, (ґ) зв’язок 

між продуктивністю праці й розмірами її оплати, (д) гарантованість 

виплат. Крім того, вчений виділяв принципи, що належать до окремих 

норм або групи норм з оплати праці, а саме: а) матеріальне стимулювання 

тривалої й дисциплінованої праці; б) установлення гарантії при відхиленні 

від умов праці, передбачених тарифами; в) оплату за понаднормовану 

працю [55, с. 37]. 

С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко, І. П. Жигалкін, В. А. Прудников 

обстоюють позицію виокремлення таких принципів правової організації 

оплати праці: 
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– за рівноцінну працю здійснюється рівна оплата; дискримінація в 

оплаті праці заборонена;  

– оплата праці залежить від трудового внеску працівника й 

максимальним розміром не обмежується;  

– мінімальний розмір оплати праці встановлюється державою; 

відповідно до зростання цін він систематично переглядається й 

підвищується; 

– праця оплачується диференційовано, залежно від складності 

(кваліфікації), шкідливості умов праці, значення її в економіці й у певному 

виробництві;  

– оплата праці конкретного працівника встановлюється за угодою з 

роботодавцем; 

– система й тарифи оплати праці встановлюються колективними 

договорами й угодами. Оплата праці працівників установ та організацій, 

що фінансуються з Держбюджету, має місце на підставі актів КМУ в 

межах бюджетних асигнувань [40, с. 187, 188]. 

З точки зору Я. В. Сімутіної, організація заробітної плати на 

сучасному етапі передбачає закріплення на найвищому рівні таких 

основних принципів правового регулювання оплати праці, як (а) рівна 

оплата за рівну працю, (б) заборона дискримінації в оплаті праці, (в) 

оплата за кількістю і якістю останньої, але не нижче її мінімального 

розміру та ін. Наявність подібних загальних критеріїв зумовлює єдність 

регулювання заробітної плати, яка полягає в поширенні певних прав, 

обов’язків і мінімальних гарантій у сфері оплати праці на всіх працівників 

і роботодавців незалежно від фактичних умов праці, особи конкретного 

працівника, форми власності організації, де він працює, тощо [56, с. 65]. 

О. В. Валецька наполягає, що принципами правового регулювання 

оплати праці варто вважати: а) справедливу заробітну плату; б) заборону 
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дискримінації в оплаті праці; в) установлення державою мінімальної 

заробітної плати; г) закріплення розміру заробітної плати конкретного 

працівника у трудовому договорі; д) поєднання державного й колективно-

договірного регулювання оплати праці; е) випередження темпів зростання 

продуктивності праці над темпами зростання заробітної плати; є) 

гарантованість виплати заробітної плати; ж) диференціацію розміру 

заробітної плати залежно від особливостей умов праці, її складності, 

шкідливості, значення для господарства країни, природно-кліматичних і 

географічних особливостей району виконання робіт та інших відповідних 

чинників, визначених законодавством, локальними актами і трудовим 

договором [57, с. 94-100]. 

Ю. М. Бурнягіна інституційними принципами оплати праці називає: 

(а) гарантування працюючим своєчасної й у повному розмірі виплати 

заробітної плати, яка забезпечує достатній життєвий рівень для них та їх 

сімей; (б) забезпечення належного отримання заробітної плати в повній 

сумі, в установлений час, у відповідній формі й у певному місці; (в) 

гарантованість матеріального стимулювання якісної й сумлінної праці, 

якщо воно закріплено в локальних актах; (г) єдність і диференціацію в 

оплаті праці; (ґ) договірне встановлення умов оплати праці [58, с. 54]. 

Стосовно вищевказаних наукових підходів висловимо певні загальні 

зауваження, а саме: 

– окремі принципи мають занадто широкий зміст і не є чітко 

визначеними (зокрема, оплата за працю);  

– деякі з принципів мають переважно економічну сутність ((а) 

випередження темпів зростання продуктивності праці над темпами 

зростання заробітної плати; (б) увстановлення колективними договорами й 

угодами системи й тарифів оплати праці); 
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– значна частина принципів не можуть бути беззастережно 

застосовані до оплати праці держслужбовців ((а) зв’язок між 

продуктивністю праці й розмірами її оплати; (б) гарантованість 

матеріального стимулювання якісної й сумлінної праці, якщо воно 

закріплено в локальних актах; (в) поєднання державного й колективно-

договірного регулювання оплати праці; (г) оплата праці конкретного 

працівника, встановлювана за його угодою з роботодавцем); 

– одні принципи дублюють по змісту інші (як-от: (а) принцип оплати 

праці за її кількістю і якістю і принцип зв’язку між продуктивністю праці й 

розмірами її оплати; (б) принцип гарантування працюючим своєчасної й у 

повному розмірі виплати заробітної плати і принцип забезпечення 

належного отримання заробітної плати в повній сумі, в установлений час). 

Ураховуючи висловлені міркування, обстоюємо позицію, що систему 

принципів оплати праці державних службовців утворюють нижченаведені 

принципи, що заслуговують на детальне їх розкриття. 

А. Достатність рівня оплати праці. Якщо ч. 1 ст. 33 Закону України 

«Про державну службу» (1993 р.) закріплювала, що оплата праці 

державних службовців повинна забезпечувати достатні матеріальні умови 

для незалежного виконання ними своїх службових обов'язків, то в ч. 1 ст. 

50 нового Закону України «Про державну службу» (2015 р.) держава 

зобов’язалася забезпечити достатній рівень оплати праці державних 

службовців для професійного виконання ними своїх посадових обов'язків. 

Таким чином, держава ось уже майже 25 років на законодавчому рівні 

визнає, що рівень оплати праці є одним з найважливіших чинників 

залучення професіоналів на державну службу.  

Вимога професійного виконання держслужбовцем своїх посадових 

обов’язків нерозривно пов’язана з його професіоналізмом. Професіоналізм, 

що передбачає «оволодіння основами та глибинами якої-небудь професії» 
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[59, с. 995], вимагає наявності високого рівня розвитку професійно 

важливих та особистісно-ділових якостей, адекватного рівня домагань, 

мотиваційної сфери й ціннісної орієнтації, що спрямовані на прогресивний 

розвиток спеціаліста [60, с. 187, 188]. Всіляко підтримуємо Д. М. Бахраха, 

який підкреслював, що державний службовець повинен відповідати вимозі 

професіоналізму, а саме: бути компетентним, що залежить від обсягу знань 

і досвіду майбутнього працівника; мати організаторські здібності; постійно 

займатися тільки державною службою (без відволікання на політику, 

підприємництво, інші аналогічні види діяльності); бути дисциплінованим 

[61, с. 98, 99]. Професіоналізм – це об'єктивне й неупереджене виконання 

державним службовцем своїх посадових обов'язків, постійне підвищення 

рівня своєї професійної компетентності, вільне володіння державною 

мовою й, за потреби – регіональною мовою або мовою національних 

меншин, визначеною відповідно до закону. При цьому, коли це стосується 

понять високої компетентності, освіченості, фаховості тощо, – додає П. М. 

Вишинський [62, с. 132].  

До осіб, які претендують на вступ на державну службу, 

пред’являються насамперед вимоги до їх професійної компетентності, що 

складаються із загальних і спеціальних вимог. Загальні сформульовані у ч. 

2 ст. 20 Закону України «Про державну службу». Так, для посад категорії 

«А» ними є: (1) загальний стаж роботи не менше 7-ми років; (2) досвід 

роботи на посадах державної служби категорій «А» чи «Б», або на посадах 

не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого 

самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах у відповідній сфері 

не менше 3-х років; (3) вільне володіння державною мовою й мовою 

іноземною, яка є однією з офіційних мов Ради Європи. У той же час для 

посад категорії «В» такими вимогами є: (1) наявність вищої освіти ступеня 

молодшого бакалавра або бакалавра, а також (2) вільне володіння 
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державною мовою. Спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття 

посад державної служби категорій «Б» і «В», визначаються суб'єктом 

призначення. Відповідно до п. 7 Порядку визначення спеціальних вимог до 

осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і 

«В», затвердженого наказом Нацдержслужби від 6 квітня 2016 р., №72 

[63], за змістом спеціальні вимоги є описом вимог до досвіду роботи, 

освіти, знань, умінь, компетенції, необхідних для ефективного виконання 

державним службовцем покладених на нього обов'язків. При цьому 

спеціальні вимоги щодо освіти й досвіду роботи можуть мати уточнюючий 

характер (щодо галузей знань і спеціальностей, за якими здобуто вищу 

освіту, досвіду роботи в конкретній сфері тощо) й не можуть 

перевищувати встановлені Законом України «Про державну службу» 

загальні вимоги. Особи, які претендують на зайняття посад державної 

служби категорії «А», мають відповідати Типовим вимогам, затвердженим 

постановою КМУ від 22 липня 2016 р., №448 [64]. Наприклад, спеціальні 

вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби 

категорії «А», включають вимоги за напрямками: (а) знання законодавства, 

(б) професійні знання, (в) наявність лідерських навичок, (г) уміння 

приймати ефективні рішення, (ґ) комунікації і взаємодії, (д) управління 

змінами, (е) управління організацією й персоналом, (є) особистісні 

компетенції, (ж) управління публічними фінансами, (з) робота з 

інформацією. 

Щоб державний службовець не тільки при вступі на державну 

службу, а й надалі відповідав загальним і спеціальним вимогам за 

займаною ним посадою, держава зобов’язана забезпечити достатній рівень 

оплати його праці, тобто той рівень, який дає можливість забезпечити 

гідне існування як йому самому, так і членам його сім’ї. Оплата праці в 

разі необхідності доповнюватиметься необхідними засобами соціального 
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забезпечення. Як підкреслює В. М. Вегера, розміри виплат залежать від 

соціально-економічних можливостей держави, проте повинні 

забезпечувати конституційне право кожного на достатній життєвий рівень 

для себе і своєї сім'ї, хоча в Основному Законі й не закріплюється, що 

держава його гарантує. Завдання ж держави, яка проголосила себе 

соціальною, полягає в тому, щоб створити такі умови для людини, аби 

вона могла своєю працею забезпечити гідну матеріальну базу 

життєдіяльності для себе і своєї сім’ї. Незважаючи на те, що кожен має 

піклуватися про власний добробут особисто, держава зобов’язана 

створювати відповідні умови, щоб людина реально мала змогу на таке 

забезпечення, що є одним з головних зобов’язань соціальної держави [65, 

с. 139]. 

Стратегія реформування державного управління України на 2016–

2020 роки, схвалена розпорядженням КМУ від 24 червня 2016 р., №474-р 

[66], одним з головних пріоритетів реформування державної служби й 

управління людськими ресурсами в державних органах називає 

реформування системи оплати праці держслужбовців з метою підвищення 

рівня їх заробітної плати за умови гарантування стабільності державних 

фінансів. Крім вимог, установлених Законом України «Про державну 

службу», реформування системи оплати праці державних службовців 

передбачає: а) підвищення заробітної плати державних службовців до 2020 

р. до конкурентоспроможного рівня відповідно до показників загального 

ринку праці; б) установлення тимчасових додаткових стимулюючих 

виплат для забезпечення конкурентоспроможного рівня заробітної плати 

відповідно до показників загального ринку праці, зокрема державним 

службовцям, які працюють на посадах фахівців з питань реформ.  

Б. Гарантованість виплати заробітної плати. Одним з основних 

елементів у юридичному забезпеченні трудових прав слід вважати 
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механізм реалізації останніх, що включає передусім закріплення всіх видів 

юридичних гарантій трудових прав та інтересів. В. М. Андріїв юридичні 

гарантії трудових прав працівників розглядає як систему умов, засобів, 

прийомів і форм, покликану охороняти й захищати ці права, забезпечувати 

їх безперешкодну реалізацію й виконання кореспондуючих їм обов’язків 

[67, с. 6]. Основною функцією гарантій є забезпечення дотримання 

виконання обов'язків державою та іншими суб'єктами у сфері реалізації 

прав особи. Зміст таких гарантій є динамічним, обумовленим їх цільовою, 

конституціональною й функціональною спрямованістю. Він залежить від 

суспільно-політичних та інших процесів, що відбуваються в країні на 

певних етапах її історичного розвитку. 

Як випливає з ч. 2 ст. 12 Закону України «Про оплату праці» 

мінімальними державними гарантіями є норми й гарантії в оплаті праці, 

передбачені ч. 1 ст. 12 цього Закону й КЗпП України. Превалюючими є 

норми оплати праці (а) за роботу в надурочний час, (б) у святкові, неробочі 

й вихідні дні, (в) у нічний час тощо. До гарантій відносять оплату: (а) 

щорічних відпусток, (б) за час виконання державних обов'язків, (в) тим 

працівникам, які направляються для підвищення кваліфікації, на 

обстеження в медичний заклад, тощо, (г) тим, які переведені за станом 

здоров'я на легшу, нижчеоплачувану роботу, (д) тим, які переведені 

тимчасово на іншу роботу у зв'язку з виробничою необхідністю, (е) 

вагітним жінкам і жінкам, які мають дітей віком до 3-х років, переведеним 

на легшу роботу, (є) при різних формах виробничого навчання, 

перекваліфікації або навчання іншим спеціальностям, (ж) працівникам, які 

є донорами. Своєчасну й у повному розмірі виплату заробітку державному 

службовцеві гарантує держава.  

Частина 4 ст. 50 Закону України «Про державну службу» джерелом 

формування фонду оплати праці державних службовців називає 
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Державний бюджет. «Основною метою прийняття закону про Державний 

бюджет України є стабілізація економічної ситуації в державі, запобігання 

виникненню ризиків розбалансування Державного та місцевих бюджетів у 

процесі їх виконання, а також створення умов для своєчасної виплати 

заробітної плати, стипендій, пенсій, інших соціальних виплат», – зазначено 

в листі Міністерства фінансів України від 23 квітня 2014 р., №31-05/60-10-

10/9401 [68]. Оплата праці працівників бюджетних установ і нарахування 

на заробітну плату належать до захищених видатків бюджету – видатків 

загального фонду бюджету, обсяг яких не може змінюватися при 

скороченні затверджених бюджетних призначень. 

Важливою гарантією виплати державному службовцеві заробітної 

плати є також те, що за ч. 5 зазначеного Закону скорочення бюджетних 

асигнувань не може бути підставою для зменшення посадових окладів і 

надбавок до них. У Стратегії реформування державного управління 

України на 2016–2020 роки наголошується, що, незважаючи на те, що 

підвищення розміру заробітної плати відповідно до Закону України «Про 

державну службу» значно збільшить загальний річний обсяг видатків на 

оплату праці державних службовців, КМУ забезпечуватиме фінансову 

стабільність і збалансованість Державного бюджету під час проведення 

реформування системи оплати праці цим працівникам. У рамках 

середньострокового бюджетного планування провадитиметься ретельний 

аналіз впливу на Державний бюджет реформування системи оплати праці 

й оптимізації чисельності працівників органів державного управління. У 

разі потреби розглядатиметься питання про можливість внесення змін до 

відповідної нормативно-правової бази. При цьому питання проведення 

реформування системи оплати праці держслужбовців повинне 

розглядатися разом з питаннями підвищення ефективності управління й 

оптимізації чисельності працівників органів державного управління. 
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Витрати на проведення реформування системи оплати праці не можуть 

здійснюватися лише з Державного бюджету, а мають частково 

покриватися за рахунок підвищення ефективності державного управління 

й оптимізації чисельності зазначених працівників. 

В. Заборона дискримінації в оплаті праці. Згідно з частинами 1 і 2 ст. 

24 Конституції України громадяни мають рівні конституційні права і 

свободи, є рівними перед законом; не може бути привілеїв чи обмежень за 

ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших 

переконань, статі, етнічного й соціального походження, майнового стану, 

місця проживання, за мовними або іншими ознаками. Це конституційне 

положення повністю відповідає європейській культурно-правовій традиції. 

Згідно зі ст. 14 Європейської конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод від 4 листопада 1950 р. [69] (ратифікованою 

Україною 17 липня 1997 р. [70]) користування правами і свободами, 

визнаними в цьому міжнародно-павовому документі, має бути забезпечено 

без дискримінації за будь-якою ознакою – статі, раси, кольору шкіри, мови, 

релігії, політичних чи інших переконань, національного чи соціального 

походження, належності до національних меншин, майнового стану, 

народження або за іншою ознакою. При цьому Протокол №12 до Конвенції 

від 4 листопада 2000 р. [71] (ратифікований Україною 9 лютого 2006 р. 

[72]) розширює сферу дії заборони дискримінації на будь-яке право, що 

гарантується національним законодавством, навіть якщо це право не 

передбачено цим правовим актом. Статтею 1 названого Протоколу 

передбачено, що здійснення будь-якого передбаченого законом права 

забезпечується без дискримінації за будь-якою ознакою, приміром, за 

ознакою статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних чи інших 

переконань, національного чи соціального походження, належності до 
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національної меншини, майнового стану, народження або за іншою 

ознакою. 

Хартія основних прав Європейського Союзу від 7 грудня 2000 р. [73] 

у ст. 20 проголошує, що всі люди є рівними у правах. Частиною 1 ст. 21 

розглядуваного акта встановлено заборону дискримінації будь-якого виду, 

зокрема, за ознаками статі, раси, кольору шкіри, етнічного чи соціального 

походження, генетичних характеристик, мови, релігії, політичних або 

інших поглядів, належності до національної меншини, майнового стану, 

походження, обмеженої працездатності, віку або сексуальної орієнтації.  

Директива Європейського Союзу №2000/78/ЄС про встановлення 

загальної системи рівного ставлення до працюючих у сфері зайнятості та 

професійної діяльності від 27 листопада 2000 р. [74] у п. 8 виходить із того, 

що зайнятість і професія є ключовими елементами гарантування рівних 

можливостей для всіх, що вони роблять внесок у повноцінну участь 

громадян в економічному й соціальному житті, а також у реалізації їх 

потенціалу. У п. 12 Директиви закріплено заборону прямої або непрямої 

дискримінації на підставі релігії, віросповідання, інвалідності, віку, 

сексуальної орієнтації у сферах, охоплених цим європейським документом. 

Одним з основних принципів, яких має дотримуватися держслужба, є 

забезпечення рівного доступу до неї: заборона всіх форм і проявів 

дискримінації, відсутність необґрунтованих обмежень або надання 

необґрунтованих переваг певним категоріям громадян під час вступу на 

державну службу та її проходження, – проголошує ст. 4 Закону України 

«Про державну службу». Більш загальна норма щодо рівності трудових 

прав працівників зафіксована у ст. 2-1 КЗпП України. 12 листопада 2015 р. 

з метою гармонізації законодавства у сфері запобігання і протидії 

дискримінації з правом Європейського Союзу вказана стаття цього 

Кодексу була викладена в новій редакції. Нею забороняється будь-яка 
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дискримінація в царині 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 й іноземного походження, віку, стану здоров'я, інвалідності, 

підозри чи наявності захворювання на ВІЛ/СНІД, сімейного й майнового 

стану, сімейних обов'язків, місця проживання, членства у професійній 

спілці або іншому об'єднанні громадян, участі у страйку, звернення чи 

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 [75]. За своєю суттю принцип рівності трудових прав 

працівників є багатофункціональним: а) передбачає юридичну рівність 

усіх перед законом незалежно від різноманітних чинників; б) зумовлює 

рівність матеріальних, процедурних і процесуальних прав; в) забезпечує 

рівний доступ до праці й рівні можливості в реалізації права на працю; г) 

не допускає проявів дискримінації у сфері правового регулювання 

трудових і пов’язаних з ними відносин [76, с. 31]. 

Про рівність прав працівників на оплату праці вказано у ч. 3 ст. 21 

Закону України «Про оплату праці»: «Забороняється 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». 

Організаційно-правові засади запобігання і протидії дискримінації з 

метою забезпечення рівних можливостей щодо реалізації прав і свобод 

людини і громадянина визначає Закон України «Про засади запобігання та 

протидії дискримінації в Україні» від 6 вересня 2012 р. [77]. За ст. 1 цього 
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законодавчого акта дискримінація – це ситуація, за якої особа та/або група 

осіб за їх ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших 

переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного й соціального походження, 

громадянства, сімейного й майнового стану, місця проживання, мовними 

або іншими ознаками, які були, є й можуть бути дійсними або 

припущеними, зазнає обмеження у визнанні, реалізації або користуванні 

правами і свободами в будь-якій формі, встановленій цим Законом, крім 

випадків, коли таке обмеження має правомірну, об’єктивно обґрунтовану 

мету, способи досягнення якої є належними й необхідними. Дія 

зазначеного Закону поширюється (окрім інших) також на трудові 

відносини між юридичними особами публічного і приватного права, 

місцезнаходження яких зареєстровано на території України, а також 

фізичними особами, які перебувають на її території. 

Авторський колектив монографії «Заборона дискримінації – основна 

засада правового регулювання відносин у сфері праці» (за наукової 

редакції О. М. Ярошенка) дискримінацію у сфері праці трактує як дії чи 

бездіяльність, що виражають будь-які прямі або непрямі розрізнення, 

винятки чи привілеї за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, 

релігійних та інших переконань, статі, етнічного й соціального 

походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими 

ознаками, не пов'язаними з діловими якостями працівників чи їх групи, 

якщо вони спрямовані на обмеження або унеможливлюють визнання, 

користування чи здійснення на рівних підставах трудових прав, 

здійснюються свавільно й тягнуть за собою юридичну відповідальність 

[78, с. 73]. Основними ознаками розглядуваного явища вчені-трудовики 

вважають: (а) дискримінація можлива щодо працівника й похідних від 

нього суб’єктів трудового права; (б) вона становить собою відмінність у 

поводженні з працівниками, які знаходяться в однаковому або схожому 
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становищі; (в) відмінність у поводженні з працюючими має бути заснована 

на заборонених трудовим законодавством ознаках; (г) вона тягне за собою 

юридичну відповідальність [78, с. 51-73]. 

На досягнення паритетного становища жінок і чоловіків у всіх 

сферах життєдіяльності суспільства шляхом правового забезпечення їх 

рівних прав і можливостей, на ліквідацію дискримінації за ознакою статі й 

застосування спеціальних тимчасових заходів, спрямованих на усунення 

дисбалансу між можливостями цих осіб реалізовувати рівні права, надані 

їм Конституцією й законами України, спрямовано Закон України «Про 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» від 8 вересня 

2005 р. [79]. Частина 2 ст. 17 цього нормативно-правового акта зобов’язує 

роботодавця здійснювати рівну оплату праці цим індивідам при однаковій 

кваліфікації й однакових умовах праці. 

За явним браком у законодавстві про державну службу спеціальних 

положень щодо заборони дискримінації у сфері оплати праці державних 

службовців указані загальні законодавчі приписи повною мірою 

поширюються й на відносини державних службовців у розглядуваній 

царині. 

Г. Диференціації оплати праці. Однією із закономірностей розвитку 

права є те, що правові норми починають поступово втрачати якість так 

званих «рівних заходів», однаково застосованих до різних осіб. С. С. 

Алексєєв вираження цього процесу вбачав у диференціації змісту низки 

правових галузей (насамперед цивільного і трудового права). 

Виокремлення у складі вказаних галузей особливих підрозділів, 

урахування при правовому регулюванні особливостей положення окремих 

суб'єктів, а також специфічних умов здійснення тих чи інших відносин – 

усе це позначається на внутрішній системі відповідних правових галузей 
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[80, с. 178, 179]. Іншими словами, диференціація такого правового 

регламентування стосується не складу останніх, а безпосередньо їх змісту. 

Вагомий внесок у розроблення сучасної концепції диференціації 

правового регулювання праці зробив О. М. Ярошенко [Див. дет.: 34, с. 263-

296; 81, с. 236-274; 82-84]. Учений переконливо доводить, що, 

проголошуючи у ст. 43 свободу вибору громадянином роду діяльності і 

професії, Конституція України тим самим закріплює можливість наявності 

в царині трудових відносин тільки такої диференціації в реалізації цього 

принципу, що зумовлена можливістю вибору особою того чи іншого виду 

діяльності з урахуванням наявних у неї здібностей до праці. Визнаючи у 

праці такий чинник диференціації, як сфера діяльності, Основний Закон у 

той же час відкидає диференціацію залежно від інших ознак, що 

характеризують громадянина як особистість, – раси, національності, статі, 

походження та ін. У свою чергу, диференційований підхід до 

впорядкування трудових відносин залежить не тільки від того, в якій сфері 

діяльності громадянин реалізує свої здібності до праці, а й від того, в який 

спосіб реалізуються права й обов’язки в царині праці, якими є умови 

останньої [34, с. 268]. 

Підстави, покладені в підґрунтя трудо-правової диференціації, 

поділяються на об’єктивні й суб’єктивні. Основу перших становлять 

чинники процесу праці, її організації, характер виробництва тощо, які не 

залежать від особистих якостей працівника. О. С. Пашков підкреслював, 

що розходження в характері й умовах праці породжують об’єктивну 

необхідність в існуванні норм, покликаних відбити специфічні особливості 

праці громадян [16, с. 101]. Друга група підстав містить у собі обставини, 

які зумовлені особливостями працівника і які залежать від властивостей, 

що характеризують його особистість (стать, вік, стан здоров’я, сімейний 

стан, соціально-правовий статус та ін.). М. І. Іншин наполягає, що 
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стосовно державних службовців мають місце обидві групи підстав: до 

об’єктивних чинників належить те, що вони становлять собою певну 

категорію державних службовців, діяльність яких потребує особливої 

правової регламентації, наприклад, у сферах дисципліни праці, робочого 

часу, заробітної плати, соціального страхування тощо. До суб’єктивних 

чинників, що визначають правовий статус працівників, треба віднести 

вимоги щодо статево-вікових і фізіологічних особливостей їх організму 

[85, с. 246]. Дещо далі фахівець коригує свою позицію таким істотним 

зауваженням: диференціацію правового регулювання праці державних 

службовців необхідно провадити у випадках, коли цього вимагає 

специфіка їх праці, цілі, завдання державної служби й обов’язково в 

межах, установлених загальними нормами законодавства про працю [85, с. 

251]. 

Обстоюємо таку позицію: якщо група об’єктивних підстав може бути 

покладена в основу диференціації оплати праці держслужбовців, то на 

підставі суб’єктивних обставин така диференціація не може 

здійснюватись, бо інакше матиме місце протиправна дискримінація. 

Статтею 96 КЗпП України встановлено, що підґрунтям організації 

оплати праці є її тарифна система, що включає тарифні сітки, тарифні 

ставки, схеми посадових окладів і тарифно-кваліфікаційні характеристики 

(довідники). Тарифна система використовується для розподілу робіт 

залежно від їх складності, а працівників – залежно від їх кваліфікації й за 

розрядами тарифної сітки. Вона становить собою фундамент формування й 

диференціації розмірів заробітної плати. 

Диференціація оплати праці державних службовців передбачається 

чинним законодавством. Для встановлення розмірів посадових окладів 

посади державної служби за важливістю й відповідальністю покладених на 

них обов’язків поділяються на 9 основних груп оплати праці. Так, до групи 

nau://ukr/322-08|st96/
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1 належать посади керівників державних органів і прирівняні до них 

посади: керівника Апарату Верховної Ради України; Державного секретаря 

КМУ; керівників апаратів (секретаріатів) допоміжних органів, утворених 

Президентом України; Представництва Президента України в АРК, 

Антимонопольного комітету України, Державного комітету телебачення й 

радіомовлення України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини, Фонду державного майна України, Конституційного Суду 

України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, Вищої 

ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Національного 

агентства з питань запобігання корупції, Ради національної безпеки і 

оборони України, Рахункової палати; державних секретарів міністерств; 

Урядовий уповноважений; керівників центральних органів виконавчої 

влади, які не є членами КМУ; голів місцевих державних адміністрацій; 

керівників державної служби в інших державних органах, в органах 

прокуратури, крім тих, посади яких зазначені у ч. 3 ст. 3 Закону України 

«Про державну службу», й тих, умови оплати праці яких визначені 

окремими Законами України. Натомість 9-ту групу оплати праці 

утворюють посади спеціалістів державних органів і прирівняні до них 

посади: спеціалістів (консультантів, державних виконавців): Апарату 

Верховної Ради України, Секретаріату КМУ, апаратів (секретаріатів) 

допоміжних органів, утворених Президентом України, Представництва 

Президента України в АРК, Антимонопольного комітету України, 

Державного комітету телебачення й радіомовлення України, 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Фонду 

державного майна України, Конституційного Суду України, Верховного 

Суду України, вищих спеціалізованих судів, Вищої ради юстиції, Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України, Національного агентства з питань 

запобігання корупції, Ради національної безпеки і оборони України, 

nau://ukr/889-19/
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Рахункової палати, міністерств, інших центральних органів виконавчої 

влади та інших державних органів, органів прокуратури, органів 

військового управління, територіальних органів цих державних органів та 

їх структурних підрозділів, апаратів апеляційних і місцевих судів, 

структурних підрозділів апаратів судів; судового розпорядника; секретаря 

суду, крім тих, умови оплати праці яких визначені окремими Законами 

України; третього секретаря; аташе дипломатичної служби; слідчого.  

З метою встановлення розмірів посадових окладів державні органи 

поділяються також за юрисдикцією, що поширюється: (а) на всю 

територію України, (б) на територію однієї або декількох областей, міст 

Києва і Севастополя, (3) на територію одного або декількох районів, міст 

обласного значення. При цьому в державних органах відповідної 

юрисдикції забезпечується наявність усіх 9-ти груп оплати праці. 

Цікаво, що Стратегія реформування державного управління України 

на 2016–2020 роки вказує на потребу залучення висококваліфікованих і 

компетентних державних фахівців з питань реформ, здатних забезпечувати 

реалізацію пріоритетних реформ і спроможних підтримувати якісний 

процес формування й аналізу політики у пріоритетних галузях. Для таких 

фахівців будуть визначені спеціальні умови оплати праці, що дадуть змогу 

залучити фахівців з необхідними навичками і здібностями. Визначення 

чітких механізмів запровадження посад для фахівців з питань реформ і 

спеціальних умов оплати праці потребуватиме ґрунтовного аналізу 

нормативної бази, який буде проведено на початку реалізації вказаної 

Стратегії. Формування команд фахівців з питань реформ буде забезпечено 

шляхом: а) визначення посад для фахівців із цих питань у рамках 

організаційних структур державних органів відповідно до пріоритетних 

напрямків реформ; б) установлення цілей і завдань для команд фахівців з 

питань таких реформ та їх основних функцій; в) окреслення спеціальних 
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професійних вимог і рівня компетентності для фахівців з питань реформ 

для гарантування відбору і призначення на такі посади найкращих 

кандидатів; г) визначення спеціальних умов оплати праці в рамках 

загальної системи оплати праці державних службовців; д) проведення 

відкритих конкурсів на зайняття зазначених посад відповідно до 

встановлених критеріїв. 

Д. Установлення мінімального розміру посадового окладу. Згідно з ч. 

4 ст. 43 Конституції України кожна особа має право на заробітну плату, не 

нижче встановленого мінімуму. Сутність закріплення мінімальної межі 

оплати праці полягає в тому, що вона служить засобом соціального захисту 

від невиправдано низької заробітної плати осіб, працюючих за наймом. За 

ч. 3 ст. 51 Закону України «Про державну службу» мінімальний розмір 

посадового окладу групи 9 у державних органах, юрисдикція яких 

поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного 

значення, не може бути менше 2-х прожиткових мінімумів для 

працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року. 

Мінімальна заробітна плата виступає державною соціальною 

гарантією, обов'язковою для підприємств, установ, організацій усіх форм 

власності й господарювання та фізичних осіб на всій території України. 

Основні державні соціальні гарантії встановлюються законами з метою 

забезпечення конституційного права громадян на достатній життєвий 

рівень (ч. 1 ст. 17 Закону України «Про державні соціальні стандарти та 

державні соціальні гарантії» від 5 жовтня 2000 р. [86]). Будучи основним 

джерелом існування (а саме такою є мінімальна заробітна плата), ці 

гарантії не можуть бути нижчими від прожиткового мінімуму, 

встановленого законом. 

Частина 1 ст. 95 КЗпП України й ч. 1 ст. 3 Закону України «Про 

оплату праці» мінімальну заробітну плату тлумачать як установлений 
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законом мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником 

місячну (годинну) норму праці. Мінімальна заробітна плата 

встановлюється одночасно в місячному та погодинному розмірах. 

Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, 

обов’язковою на всій території України для підприємств, установ, 

організацій усіх форм власності і господарювання та фізичних осіб, які 

використовують працю найманих працівників, за будь-якої системою 

оплати праці. 

Отже, до суттєвих ознак мінімальної заробітної плати слід віднести 

такі: (а) вона гарантується державою, (б) установлюється виключно 

законами України, (в) має загальнообов’язковий характер, (г) не може бути 

нижчою від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, (д) 

провадиться за виконану працівником місячну або погодинну норму праці 

(виконаний обсяг робіт) [65, с. 52-67], (г) встановлюється одночасно в 

місячному та погодинному розмірах. 

Результатом поглибленого вивчення системи принципів оплати праці 

державних службовців послужили відповідні теоретичні і прикладні 

висновки. 

1. Принципи оплати праці державних службовців – це об'єктивно 

зумовлені, науково обґрунтовані, безпосередньо закріплені у трудовому 

законодавстві або ті, що випливають зі змісту його норм, відправні засади 

реалізації державними службовцями конституційного права на оплату 

праці, які визначають його загальну сутність, зміст, обсяг і специфіку, а 

також забезпечують спрямованість розвитку нормативно-правового 

регулювання у відповідній царині. 

2. Принципи оплати праці утворюють систему, складники якої тісно 

пов'язані між собою в єдине нерозривне ціле комплексного правового 

інституту оплати праці державних службовців. Від того, як ці принципи 
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співвідносяться між собою, залежить не тільки наукове уявлення про них, 

а й практична діяльність. Невиконання або неналежне виконання одного 

принципу тягне за собою порушення інших. Натомість чим повніше на 

практиці будуть реалізовані окремі принципи, тим надійнішою у 

функціонуванні буде вся правова система. Якою б не була правова форма 

вираження принципів, вони завжди діють у рамках цілісної системи, де 

сутність і значення кожного з них обумовлюються не лише власним 

змістом, а й функціонуванням усієї системи. 

3. Систему принципів оплати праці державних службовців 

утворюють принципи: (а) достатності рівня оплати праці, (б) 

гарантованості виплати заробітної плати, (в) заборони дискримінації в 

оплаті праці, (г) диференціації оплати праці, (ґ) установлення мінімального 

розміру посадового окладу. 

 

 

Висновки до розділу 1 

Вивчення теоретико-правових засад оплати праці державних 

службовців дозволило зробити певні теоретичні висновки і сформулювати 

практичні рекомендації. 

1. Оплата праці державних службовців – це врегульована 

законодавством система суспільних відносин, пов'язаних з установленням і 

здійсненням за рахунок коштів Державного бюджету регулярних грошових 

виплат державним службовцям за їх службову діяльність. 

2. Суттєвими ознаками правової конструкції «оплата праці 

державних службовців» є: (а) суб’єкт отримання – державний службовець, 

(б) суб’єкт здійснення – держава в особі її органу, (в) джерело коштів – 

Державний бюджет, (г) провадиться в порядку, розмірах і на умовах, 
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установлених законодавством, (ґ) здійснюється за службову діяльність 

державних службовців, (д) має місце у формі регулярної грошової виплати. 

3. Маючи на меті створення системи всестороннього захисту 

трудових прав державних службовців, а також забезпечення гідних умов їх 

службової діяльності, вважаємо, що Кабінету Міністрів України після 

консультування із всеукраїнськими профспілками та їх об'єднаннями, а 

також із всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців 

необхідно розробити і внести на розгляд Верховної Ради України проект 

Закону України «Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації 

праці №151 «Про захист права на організацію та процедури визначення 

умов зайнятості на державній службі». Цей крок засвідчить прихильність 

України до соціальної політики, що веде до визнання і стимулювання всіх 

форм і видів продуктивної й вільно обраної зайнятості населення.  

4. Принципи оплати праці державних службовців – це об'єктивно 

зумовлені, науково обґрунтовані, безпосередньо закріплені у трудовому 

законодавстві або ті, що випливають зі змісту його норм, відправні засади 

реалізації державними службовцями конституційного права на оплату 

праці, які визначають його загальну сутність, зміст, обсяг і специфіку, а 

також забезпечують спрямованість розвитку нормативно-правового 

регулювання у відповідній царині.  

5. Систему принципів оплати праці державних службовців 

утворюють принципи: (а) достатності рівня оплати праці, (б) 

гарантованості виплати заробітної плати, (в) заборони дискримінації в 

оплаті праці, (г) диференціації оплати праці, (ґ) установлення мінімального 

розміру посадового окладу. 
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РОЗДІЛ 2 

КОМПАРАТИВІСТСЬКЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ 

 

2.1 Історико-правова ґенеза оплати праці державних службовців  

в Україні 

Сучасний інститут оплати праці державних службовців не можна 

достатньо глибоко осмислити й дослідити поза зв’язком з попередніми 

стадіями його становлення й розвитку. В умовах реформування всієї 

правової системи, появи нових нормативних документів стає цілком 

очевидною потреба в об’єктивному й ретельному вивченні історії, в аналізі 

минулого з позицій нових підходів сьогодення. З урахуванням сказаного 

доречним видиться міркування М. Чижова, що історичне вивчення права 

не є утворенням тяжкого баласту, обтяжуючого, як дехто думає, розум 

мислителя. Адже дослідження історії права значною мірою вплинуло і має 

величезне значення для з'ясування його сутності. Тільки через історію ми 

можемо переконатися в тому, що зміст сьогоднішнього права є 

результатом духовної роботи низки генерацій [87, с. 2]. Відповідне 

опрацювання допоможе виробленню наукових оцінок сучасного стану 

оплати праці державних службовців і правильному окресленню напрямків 

його реформування. Методологія історичного аналізу сприяє глибшому 

пізнанню суті досліджуваних державно-правових явищ. Ґрунтуючись на 

наявних фактах, вона виявляє, з одного боку, загальне, необхідне й 

закономірне, а з другого – суттєво нове, відмінне. Із принципом історизму 

пов’язується ідея прогресу у праві як крок від нижчого до вищого, єдності 

переривчастого й безперервного. Історизм розкриває рух правових норм 

від минувшини до сьогодення і майбутнього стану, а також надає 
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можливості в найзагальніших рисах пояснити і описати цей майбутній стан 

або окремих його підсистем, сфер і складників. 

Єдиним комплексним історико-правовим дослідженням еволюції 

законодавства про оплату праці, особливостей його реалізації в дожовтневі 

часи, в умовах революційних подій і громадянської війни, формування 

товарно-ринкових відносин періоду непу, побудови соціалістичного 

суспільства й розбудови незалежної України до цього часу є дисертація І. І. 

Копайгори «Законодавство про оплату праці на Україні в другій половині 

ХIХ – ХХ століть (історико-правове дослідження)» (2006 р.). [88]. У 

рукописі науковець уперше здійснив періодизацію розвитку законодавства 

про оплату праці за критеріями захищеності інтересів працівника, 

пов’язаності держави зобов’язаннями перед ним, міри централізації 

регулювання досліджуваних відносин: (1) дореволюційне законодавство; 

(2) законодавство доби визвольних змагань та нової економічної політики; 

(3) законодавство періоду централізації й абсолютизації впливу держави на 

трудові правовідносини; (4) ґенеза національного законодавства часів 

незалежності України. Дослідником обґрунтовано, що становлення й 

еволюція вітчизняного законодавства про оплату праці на українських 

землях відбувалися під впливом розвитку трудового законодавства 

передових промислово розвинених країн світу. 

До початку ХVIII ст. в Російській імперії, значною частиною якої 

були землі нинішньої України, державна служба не мала чітких правових 

принципів і мала патримоніальний характер (кожен службовець вважався 

особистим слугою государя). Грошове жалування чиновникам протягом 

тривалого часу розглядалося як доповнення до натурального жалування. Із 

введенням 24 січня 1722 р. Табеля про ранги [89] воно набуло 

самостійного значення. Як зазначає П. М. Морхат, прийняття цього 

правового сприяло формуванню пріоритету професійних якостей, 
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особистої відданості державних службовців керівництву, дотриманню 

ними приписів законів. Ставилися вимоги до професіоналізму, 

спеціалізації й нормативності в державній службі, були виокремлені 

військова й цивільна служба. Підготовка кадрів для державного апарату 

здійснювалась у спеціалізованих школах та академіях, ступінь кваліфікації 

держслужбовців почали визначати не лише чином, а й спеціальною 

освітою [90, с. 29, 30]. Табель про ранги містив 14 класів; у кожному з яких 

виділялися військові, статські і придворні чини; військові, у свою чергу, 

ділилися на сухопутні, гвардію, артилерійські й морські. У первісному 

вигляді цей документ установлює не ієрархію чинів, а ієрархію посад. Для 

всіх посад ним було введено грошове утримання, яке могло призначатися з 

державного бюджету або за рахунок коштів міських і земських зборів, а 

його розмір залежав від посади й чину. На думку С. Є. Байкеєвої, введення 

права на отримання жалування поліпшило роботу державного апарату, 

знизило відсоток хабарів з боку посадовців, підняло престиж державної 

служби [91, с. 39].  

У 1832 р. створюється Звід Статутів про службу цивільну [92], що 

включав 4 документи: (а) Статут про службу за визначенням уряду, (б) 

Положення про особливі переваги цивільної служби у віддалених 

місцевостях, а також у західних губерніях і Царства Польського, (в) Статут 

емеритальних кас цивільного відомства і (г) Статут про пенсії та 

одноразові допомоги.  

Згідно зі Статутом про службу за визначенням уряду особам, які 

перебувають на цивільній службі, для утримання призначаються 

жалування, столові гроші, квартирні гроші або квартири в натурі. 

Військові при переході на цивільну службу хоча і зберігають колишні 

військові чини, але це не дає їм права на ті допомоги в утриманні, якими 

користуються особи, які знаходяться на дійсній військовій службі. 
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Чиновники і лікарі, які служать у командах морського відомства, а також 

ординатори морських госпіталів отримують утримання на підставі 

особливих правил, що видаються морським відомством. 

Жалування визначалося за чином, за займаною посадою, за особим 

височайшим призначенням або за особим розпорядженням начальства. За 

чином воно визначалося тільки в місцях, що не мають штатного розкладу 

або де законом чи штатом призначалися оклади саме за чином. У всіх 

таких відомствах призначалося однакове жалування для всіх осіб одного й 

того ж чину. За посадами утримання воно призначалось у відомствах, де 

кожній посаді штатним положенням або іншою постановою 

встановлювався оклад незалежно від чинів. У цих місцевостях підвищення 

в чині, якщо разом з ним чиновник залишався при колишній посаді, не 

давало права на збільшення окладу. За особим височайшим призначенням 

оклади утримання визначалися незалежно від штатного положення й 

чинів. Ці призначення залежали тільки від височайшого розсуду й не 

підлягали ніяким законним обмеженням. За розпорядженням начальства 

утримання призначалося штатом канцелярським чиновникам і служителям 

із загальної суми, відведеної на них відповідно в міру праці, здібностей і 

заслуг кожного. Начальство, яке мало на це право, не повинно в жодному 

разі виходити із загальної суми, визначеної штатом.  

По всіх відомствах, у яких число канцелярських служителів 

визначено штатами, надається право начальству (якщо визнає воно це 

зручним) мати цих служителів і в меншому проти штатного положення 

числі з тим, щоб грошові заощадження, що залишаються від цього, були на 

його розсуд уживані виключно на допомогу для поліпшення утримання 

канцелярських служителів, які найбільше відмітилися здібностями і 

старанністю до служби. Але така надбавка кожній особі разом з колишнім 

її утриманням в жодному разі не повинна дорівнювати окладу утримання 
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наймолодшого штатного чиновника за тим же місцем служби. Нижнім 

служителям, прийнятим за наймом, плата призначалася за добровільною з 

ними угодою. Будь-кому, хто справно і старанно прослужив на службових 

посадах без переходу з одного відомства в інше 5 років, оклад жалування 

(якщо він побажає залишитися на тому ж місці) збільшувався на одну 

третину, прослужившому 10 років до окладу додавалася ще одна третина, а 

тому, хто прослужив в одному ж тому відомстві 15 років, призначався за 

подальшу службу подвійний оклад його жалування. 

Для цивільних чиновників квартири відводилися від уряду або від 

обивателів. Ніхто з них після звільнення зі служби не мав права 

залишатися в казенній квартирі, як і вдови й діти померлих чиновників не 

могли залишатися в казенних квартирах довше 6-ти тижнів після їх смерті.  

Чиновники одержували утримання в тому самому місці або 

відомстві, в якому вони знаходилися на службі. Утримання та інші оклади 

тим, хто перебуває в чужих краях – міністрам та іншим чиновникам, 

переводилися, згідно з попереднім розписом Міністерства закордонних 

справ через банкірів або іншим чином за розпорядженням міністра 

фінансів. У всіх випадках утримання відпускалося тільки на те число 

чиновників, яке дійсно знаходились у наявності. Залишки від сум, 

асигнованих на утримання особового складу управлінь і на канцелярські 

припаси, могли видаватись у нагороду й допомогу чиновникам з 

дотриманням загальних правил, установленим стосовно цього. 

Усім службовцям жалування видавалося по закінченні кожного 

місяця. Квартирні і столові кошти виплачувалися наперед: перші – за 

третину місяця, другі – за один місяць. Переплати, що можуть мати місце, 

отримані від переміщення, відставки або смерті чиновників, залишалися 

без стягнення і приймалися на рахунок скарбниці. Наявним чиновникам і 

канцелярським служителям жалування та інші належні їм оклади 
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видавалися в належний для цього час без особливих від них прохань, за 

власним розпорядженням щодо їх місця й відомства. Чиновники, які у 

зв’язку з обов’язками своєї посади віддалені від того місця, з якого 

провадилася виплата їм утримання, для одержання останнього повинні 

забезпечити кого-небудь письмовою довіреністю із засвідченням 

начальства, у відомстві якого вони проживають. Для полегшення такі 

довіреності, звільнені від гербового збору, дозволялося давати на один рік. 

Оклади чиновників зазнавали щорічного відрахування за Статутом про 

мита.  

Чиновникам, які відряджались у службових справах, призначалися 

допомоги, що складались із грошей прогонних, подорожніх, добових і 

квартирних, видачі закордонних паспортів, допомог підйомних і на 

дорожні витрати. Міністрам і головнокомандуючим окремими частинами 

доручалося звертати особливу увагу на те, щоб казенні відрядження за їх 

відомствами були обмежені крайньою в тому потребою. 

Перша світова війна, що розпочалась у 1914 р., значно погіршила 

становище робітників. Швидко зростає чисельність біженців, нужденних, 

безробітних. Настрої протесту починають впливати на всі верстви й 

прошарки населення країни. У лютому 1917 р. це призводять до повалення 

самодержавства й до перемоги буржуазно-демократичної революції, а в 

жовтні того ж року – до соціалістичної революції. 

До спроби провести науковий аналіз радянського періоду історико-

правової ґенези оплати праці державних службовців у підрозділі 1.1 свого 

дисертаційного дослідження вдається В. Г. Руденко [93, с. 11-31]. Однак 

ретельне ознайомлення зі змістом його рукопису дає підстави для 

висновку, що спеціального комплексного регламентування в означеній 

царині в період існування СРСР бракувало, оскільки державні службовці в 

той час не розглядались як самостійна категорія працівників. Ю. П. Битяк 
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заявляє, що за добу функціонування Радянської влади не могло бути 

прийнято закон про державну службу, а про існування цього інституту в 

науковому плані згадали лише наприкінці 50-х років ХХ ст. Деякі 

державно-службові відносини визначалися республіканськими 

конституціями, окремими законами про Ради міністрів, про місцеві Ради 

народних депутатів, в урядових постановах з питань комплектування й 

компетенції державного апарату. У деяких сферах, наприклад, в органах 

прокуратури, окремими указами вводилися класні чини, ранги і спеціальні 

звання [94, с. 95]. У той час у народному господарстві службово-трудові 

відносини регламентувалися Єдиною номенклатурою посад, Положенням 

про дисциплінарну відповідальність у порядку підпорядкованості тощо. Є 

сенс погодитися з Н. М. Вапнярчук, яка підкреслює, що в радянський 

період правове становище державного службовця нічим не відрізнялося від 

інших категорій громадян, а тому термін «службовець» використовувався 

нарівні з терміном «робітник» [95, с. 24]. Дійсно, радянське законодавство 

до державних службовців відносило не тільки осіб, які забезпечували 

виконання повноважень органів державної влади, а й учителів, лікарів, 

працівників культури, службовців усіх видів громадського транспорту й 

багато інших працюючих. А. І. Єлістратов, порівнюючи професійне 

чиновництво зарубіжних держав і представників радянської державної 

служби, писав, що своєрідність, а також особливості положення державних 

службовців викликають потребу запровадження особливих правил, що 

визначили б ці специфічні сторони їх становища. Згадані правила в 

більшості випадків становлять собою не що інше, як розвиток і доповнення 

положень Кодексу законів про працю України, й лише у виняткових 

випадках – деякі відхилення від них [96, с. 124]. 

Уже 11 листопада 1917 р. спільним декретом ВЦВК і РНК РРФСР 

[97] усі стани, становий поділ громадян, станові привілеї, обмеження, 
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станові організації й установи, а також усі цивільні чини були скасовані, як 

і всі звання (дворянина, купця, міщанина, селянина та ін., титули – 

князівські, графські та ін.) й найменування цивільних чинів (таємні, 

статські та інші радники), і встановлювалось одне загальне для всього 

населення найменування – громадянин. 

Перша спроба впорядкувати оплату праці державних службовців 

мала місце в постанові РНК РРФСР «Про розміри винагороди Народних 

Комісарів, вищих службовців і чиновників» від 23 листопада 1917 р. [98]. 

Визнаючи нагальну потребу приступити до найбільш енергійних заходів з 

метою зниження платні вищим службовцям і чиновникам у всіх без 

винятку державних, громадських і приватних установах і на 

підприємствах, РНК постановила: а) призначити граничне жалування 

Народним Комісарам у 500 руб. на місяць безсімейним і прибавку в 100 

руб. на кожного непрацездатного члена сім'ї; б) звернутися до всіх 

місцевих Рад Робочих, Солдатських і Селянських Депутатів з проханням 

підготувати і провести революційні заходи щодо особливого 

оподаткування вищих службовців; в) доручити Міністерству фінансів і 

всім окремим Комісарам негайно вивчити кошториси цього Міністерства і 

зменшити всі непомірно високі жалування й пенсії. 

За спільним декретом ВЦВК, РНК, Наркомату шляхів сполучення й 

Наркомату праці 11 грудня 1917 р. [99] затверджуються норми оплати 

праці для залізничників за 14 категоріями службовців і 14 районами 

залізничних доріг. У пунктах, що знаходяться на кордонах сусідніх 

районів, оклади сплачувалися за нормами, що належали до вищого за 

оплатою району. Оклад державного службовця охоплював усі види 

забезпечення, а тому премії й нагородні виплати були скасовані. Якщо цим 

Декретом установлювались оклади, нижчі існуючих разом з надбавками на 

дорожнечу, існуючі оклади залишалися без зміни. Для осіб, які 
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користуються квартирою в натурі або іншими видами натурального 

забезпечення, норми винагороди зменшувались. При поділі службовців за 

категоріями головним дорожнім комітетом разом з представниками 

професійних залізничних спілок та адміністрації надавалося право 

понизити ту чи іншу категорію служби на один щабель і підвищити не 

більше 2-х залежно від місцевих умов служби, а також внести в ту чи іншу 

категорію посади, яка не ввійшла в загальну відомість, із залученням до 

поділу за категоріями відповідних профспілок. 

За постановою Вищої Ради Народного Господарства (далі – ВРНГ) 

від 20 грудня 1917 р. [100] нормування заробітку й жалування робітників і 

службовців державних установ і підприємств зосереджено у ВРНГ, по 

відділу господарського плану. Усі розпорядження і приписи окремих 

відомств із цього питання, що мали загальний характер або стосувалися 

значних груп людей, повинні були проходити через попереднє 

затвердження Вищої Ради. Як один з елементів для встановлення твердих 

цін на продукти ВРНГ визнає необхідним унормувати ціни на працю 

робітників і службовців відповідно до вартості життя, їх професійних 

здібностей, небезпеки праці й положення в народному господарстві. 

Нормування цін на робочу силу здійснювалося по районах країни й за 

видами праці. Щоб намітити кордони районів і приблизні межі норм 

заробітної плати із зазначенням допустимих коливань було вирішено 

утворити комісію у складі 3-х осіб із залученням до участі в ній 

представників професійних об'єднань. 

Постановою РНК «Про порядок виплати жалування службовцям 

урядових установ» від 26 квітня 1918 р. [101] серед іншого було скасовано: 

– поділ утримання службовців урядових установ на жалування, 

столові і квартирні гроші з об'єднанням цих видів грошового забезпечення 

в одне; 
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– надане начальницьким особам право видавати нагороди й 

допомоги службовцям за рахунок залишків від асигнувань на утримання 

особового складу установ і на канцелярські припаси; 

– усі види додаткового утримання службовцям урядових установ, 

установлені з нагоди викликаного війною подорожчання життя (добові 

гроші, процентні надбавки тощо),  

– квартирне відшкодування при роздільному проживанні внаслідок 

військових обставин службовців та їх сімей,  

– додаткове утримання, допомогу на виховання дітей і посилене 

шляхове забезпечення. 

Декрет РНК «Про оплату праці службовців і робітників Радянських 

установ» від 18 жовтня 1918 р. [102] для службовців установив тарифи 

заробітної плати залежно від групи їх посад: 

– I група – відповідальні керівники (завідувачі установ, керуючі 

справами установ, завідувачі самостійних відділів, відділень і секцій 

установ, відповідальні особи зі спеціальними знаннями); 

– II група – службовці зі спеціальними знаннями й досвідом, які 

застосовують їх у процесі своєї роботи, які провадять свою роботу під 

керівництвом відповідальних осіб І групи; 

– III група – службовці тієї чи іншої професії, які виконують в 

установі роботу, що потребує особливих спеціальних знань;  

– IV група – передбачає те саме коло осіб, що і ІІІ група, тільки з 

меншим професійним стажем і досвідом.  

Ставки заробітної плати категорій і професій службовців, що не 

передбачені зазначеними групами, визначаються згідно з тарифами 

відповідних професійних спілок. Усі центральні урядові установи подають 

для контролю розроблену ними схему або класифікацію посад та окладів 

свого відомства у спеціальну постійну комісію з одночасним поданням цих 
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схем (класифікацій) у Наркомати праці, державного контролю й у 

фінансових справах. У службовців, які користуються готовим столом або 

квартирою, проводилось утримання з одержуваного заробітку в розмірі 

дійсної їх вартості (столу або квартири). Оклади, що перевищують 

установлені ставки, можуть бути обумовлені керівною Колегією установи 

лише незамінним фахівцям і підлягали в кожному окремому випадку 

затвердженню постійною комісією. Зайняття декількох оплачуваних посад 

допускалося тільки як виняток – у разі крайньої необхідності, зумовленої 

браком незамінних фахівців і до того ж при дотриманні таких умов: (а) 

наявність мотивованого дозволу керівної колегії установи первинного 

місця служби особи і відсутність протесту з боку постійної комісії; (б) 

заробіток за всіма наступними посадами не повинен перевищувати 50% 

окладу за основною посадою.  

У подальшому система посад і чинів поступово була замінена 

партійно-державною номенклатурою, яка діяла практично протягом усієї 

радянської доби. У СРСР не було закону про державну службу, а про її 

правову регламентацію майже не йшлося. Детально регулювалося лише 

проходження служби у Збройних Силах та в органах внутрішніх справ 

СРСР. 

Кодекс законів про працю РРФСР, затверджений постановою ВЦВК 

від 10 грудня 1918 р. [103], який через договір про військово-політичний 

союз від 27 січня 1920 р. [104] поширювався й на Українську СРР, містив 

спеціальний розділ VI «Про винагороду за працю». Установи при 

визначенні норм винагороди поділяють усіх трудящих відповідної професії 

на групи й категорії, встановлюючи для кожного з них певний її розмір. 

Розмір винагороди в будь-якому разі не міг бути нижчим прожиткового 

мінімуму, закріпленого Наркоматом праці для населення відповідної 

місцевості. Винагорода кожного трудівника визначалася зарахуванням 
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його до певної групи й категорії. Поділ їх на групи й категорії в межах 

кожної галузі виробництва провадився спеціальними розціночними 

комісіями, створеними при професійних організаціях. 

Видача винагороди не могла передувати початку роботи. Якщо 

остання була постійною, така видача повинна провадитися періодично, але 

не рідше кожних 2-х тижнів. Виплата винагороди здійснювалася грошима 

або натурою (наданням приміщення для житла, продовольством, 

продуктами тощо). На її виплату натурою належить отримати дозвіл від 

місцевого відділу праці, який встановлює розцінку за участю відповідної 

профспілки. Виплата винагороди має провадитися в робочий час за місцем 

виконання роботи. 

К. М. Варшавський, характеризуючи КЗпП 1918 р., відмічав 2 

принципи державної політики у сфері оплати праці в перші роки 

Радянської влади: перший він називав принципом примусового 

регулювання заробітної плати, другий – принципом зрівнялівки, коли 

відповідно до соціалістичної концепції на чільне місце ставилося правило 

«кожному за потребами» [105, с. 98]. 

Однак якогось надзвичайно вагомого значення для правової 

регламентації праці перший Кодекс законів про працю так і не мав, 

оскільки вже протягом 1919 – 1920 років було прийнято значну кількість 

нормативних актів, що скасовували його норми. Насамперед ідеться про 

Загальне положення про тариф, затверджене Декретом РНК РРФСР 17 

липня 1920 р. [106]. Оплата праці всіх робітників і службовців (як 

державних, так і приватних підприємств, установ і господарств) 

здійснювалася за тарифами, затверджуваними Наркоматом праці. Усім цим 

трудівникам, які виконували постійну роботу, їх заробіток виплачувався 

щомісяця у 2 строки – 15 числа й у передостанній день кожного місяця. 

Якщо зазначені дні збігаються зі святами або вихідними днями, сплата 
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заробітку мала місце в передуючі їм дні. Усі сплати провадилися готівкою 

в робочий час. У разі надання підприємством або установою робітникам і 

службовцям натурою квартири, стола, продовольства тощо собівартість 

усього забезпечення утримувалася з їх заробітку при його видачі. 

Кодекс законів про працю Української СРР, затверджений 

постановою ВУЦВК від 2 грудня 1922 р. [107], у розділі VIII 

урегламентовував питання оплати праці, конкретний розмір якої 

визначався колективними і трудовими договорами. Указаний розмір не міг 

бути нижчим за обов'язковий мінімум оплати праці, встановлюваний на 

кожен відповідний період компетентними державними органами для тих 

чи інших категорій праці. За ст. 60 КЗпП УРСР розмір заробітку 

службовця закріплювався в договорах почасово з урахуванням тарифів для 

нормального робочого дня. 

7 грудня 1929 р. РНК СРСР постановила державне нормування 

заробітної плати службовців у державних установах і на підприємствах 

здійснювати на підставах твердої номенклатури посад, твердих штатів і 

твердих окладів для кожної штатної посади [108]. Тверда номенклатура 

посад для всіх установ і підприємств установлювалася Наркоматом 

робітничо-селянської інспекції Союзу РСР за погодженням з Наркоматом 

праці СРСР і ВЦРПС. Для державних установ, що перебувають на 

загальнодержавному й місцевому бюджетах, тверді штати закріплювалися 

Наркоматами робітничо-селянської інспекції СРСР і союзних республік та 

їх місцевими органами (за належністю) за участю відповідних фінансових 

органів, заінтересованих відомств і професійних спілок. Для всіх інших 

установ і підприємств тверді штати встановлювалися відповідними 

відомствами СРСР і союзних республік, а також відділами місцевих 

виконавчих комітетів (за належністю) за участю відповідних органів 

профспілок. Тверді оклади по центральних апаратах відомств та інших 
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центральних установах СРСР і союзних республік визначалися 

Наркоматами праці СРСР і союзних республік (за належністю) за участю 

відповідних фінансових органів, заінтересованих відомств і установ, а 

також професійних спілок. Тверді оклади за всіма іншими установам й 

підприємствам встановлювались окружними органами праці за участю 

заінтересованих установ і підприємств, професійних спілок, а по 

бюджетних установах ще й за участю відповідних фінансових органів. 

Тверді оклади для посад, рівноцінних за обсягом роботи, кваліфікацією й 

відповідальністю, як правило, мають бути однаковими в усіх установах і 

на підприємствах однієї й тієї ж місцевості. 

Відомства та інші центральні установи СРСР і союзних республік, а 

також відділи місцевих виконкомів мали право щодо як свого апарату, так 

і підвідомчих їм установ і підприємств вносити зміни в закріплені штати й 

число окладів певного розміру. Ці зміни могли мати місце лише за участю 

відповідних органів профспілок. При цьому:  

– мала бути дотримана закріплена номенклатура посад;  

– не повинні бути перевищені встановлені для тієї чи іншої установи 

або підприємства число штатних посад і передбачені на кожен місяць 

асигнування на заробітну плату;  

– за рахунок скорочення оперативного персоналу не допускалося 

збільшення числа інших посад;  

– заборонялося змінювання визначених для кожної посади окладів.  

Про всі зміни у штатах та окладах належить було повідомляти в 10-

денний строк відповідні органи робітничо-селянської інспекції і праці, які 

мали право скасовувати зазначені зміни. 

І. І. Копайгора, підбиваючи підсумки розвитку законодавства про 

оплату праці у 30-ті роки ХХ ст., робить висновок, що в цей період 

здійснюється жорстка централізація у правовому регулюванні не тільки 
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оплати праці, а й в інших галузях застосування останньої, що 

забезпечувалося діяльністю сформованої командно-адміністративної 

системи. Централізація правової регламентації оплати праці суттєво 

змінила зміст КЗпП УРСР 1922 р., значно посилилася роль примусового 

виконання поставлених завдань шляхом застосування репресивного 

апарату [88, с. 107]. Надмірна централізація продовжувала зберігатись і в 

повоєнні часи. 

10 грудня 1971 р. Верховна Рада УРСР прийняла новий Кодексу 

законів про працю Української РСР, який вводився в дію з 1 червня 1972 р. 

Правовому регулюванню заробітної плати в ньому відведено 7-й розділ, у 

якому визначалися мінімальний розмір заробітної плати, її нормування, 

форми оплати праці, окремо регулювалась оплата праці робітників і 

службовців, трудівників на важких і шкідливих виробництвах, 

установлювались система оплати праці, винагорода за результати річної 

роботи, обумовлювалися питання заробітної плати при відхиленнях від 

нормальних умов праці. 

Із проголошенням Українською державою незалежності розпочався 

стрімкий і бурхливий процес формування національного законодавства. 

Одна із законодавчих потреб того часу полягала у формуванні правових 

засад функціонування державної служби в країні. Прикладом позитивних 

зрушень став прийнятий 16 грудня 1993 р. Закон України «Про державну 

службу», який (а) охопив діяльність держави щодо створення правових, 

організаційних, економічних і соціальних умов реалізації громадянами 

України права на державну службу і (б) визначив загальні засади 

діяльності, а також статус державних службовців, які працюють в 

державних органах та їх апараті. Фактично можна стверджувати, що цей 

законодавчий акт прямо стосувався лише служби в органах виконавчої 

влади та в апараті цих органів. Водночас і Конституція України (ст. 38), і 
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зазначений Закон (ст. 4) закріплюють рівне право доступу громадян 

України до державної служби незалежно від її виду, чим фактично 

підкреслюються важливість та однакове значення державної служби, де б 

вона не здійснювалась. 

Перша редакція Закону України «Про державну службу» (1993 р.) 

оплаті праці присвятила окрему статтю 33, за якою оплата праці 

держслужбовців повинна забезпечувати достатні матеріальні умови для 

незалежного виконання ними своїх службових обов'язків, сприяти 

укомплектуванню апарату державних органів компетентними й 

досвідченими кадрами, стимулювати їх сумлінну й ініціативну працю. 

Заробітна плата складається з посадових окладів, премій, доплати за ранги, 

надбавки за вислугу років на державній службі та інших надбавок. 

Посадові оклади були встановлені залежно від складності й рівня 

відповідальності виконуваних службових обов'язків. Доплата за ранг 

провадилася відповідно до рангу, присвоєного держслужбовцеві. Надбавка 

за вислугу років виплачувалася щомісячно у відсотках до посадового 

окладу з урахуванням доплати за ранг і залежно від стажу державної 

служби в 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%. Державним службовцям можуть установлюватися надбавки за 

високі досягнення у праці й виконання особливо важливої роботи, доплати 

за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників та інші надбавки 

й доплати, а також надаватися матеріальна допомога для вирішення 

соціально-побутових питань. Джерелом формування фонду оплати праці 

державних службовців є Державний бюджет України. Скорочення 

бюджетних асигнувань не могло бути підставою для зменшення посадових 

окладів, надбавок до них і фінансування інших гарантій, пільг і 

компенсацій, передбачених цим Законом. Якщо основна частина вказаних 
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приписів було введено в дію 5 січня 1994 р. – з дня опублікування в газеті 

«Голос України» Закону «Про державну службу» [109], то норми, які 

встановлювали доплату за ранги і надбавки за вислугу років, – з 1 січня 

1994 р.  

До приведення законодавства про працю у відповідність із 

розглядуваним Законом законодавчі та інші нормативні акти 

застосовувались у частині, що йому не суперечить. Спочатку постановою 

Верховної Ради України від 16 грудня 1993 р., а з травня 1997 р. відповідно 

до перехідних і прикінцевих положень Закону «Про місцеве 

самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 р. [110] дія Закону України 

«Про державну службу» поширювалася на працівників органів місцевого 

самоврядування, яких було прирівняно до відповідних категорій посад 

державних службовців. 4 липня 2001 р. введено в дію Закон України «Про 

службу в органах місцевого самоврядування» від 7 червня 2001 р. [111], з 

прийняттям якого керівні працівники і спеціалісти органів місцевого 

самоврядування набули статусу посадових осіб. Прийняття зазначеного 

Закону зумовлено, зокрема, вимогами ст. 38 Конституції України, що 

передбачає рівне право доступу громадян як до державної служби, так і до 

служби в органах місцевого самоврядування. З огляду на те, що протягом 

6-ти років статус працівників органів місцевого самоврядування 

визначався законодавством про державну службу, в цьому Законі (2001 р.) 

збережено норми щодо відповідності категорій посад та рангів працівників 

місцевого самоврядування категоріям посад і рангів державних 

службовців. Передбачено єдиний підхід до вирішення питань, пов'язаних з 

обмеженнями при прийнятті на посади, в оплаті праці, в соціальному 

забезпеченні, а також з інших питань проходження служби. «Норми цього 

Закону сформульовано так, щоб не виникало колізій у відносинах між 

працівниками органів місцевого самоврядування та державними 
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службовцями, щоб були створені рівні умови для безперешкодного 

переходу працівників місцевого самоврядування на державну службу і 

навпаки», – говориться у роз’ясненні Головного управління державної 

служби України «Здійснення заходів щодо становлення служби в органах 

місцевого самоврядування» від 1 жовтня 2003 р. [112]. 

Робота в напрямку покращання нормативно-правового забезпечення 

оплати праці державних службовців продовжувала вестись і після 

прийняття Закону України «Про державну службу». Так, розпорядженням 

КМУ від 25 жовтня 1995 р. [113] Мінпраці, Мінфіну, Мінекономіки й 

Головдержслужбі було доручено внести у Кабінет Міністрів пропозиції 

щодо забезпечення умов оплати праці державних службовців згідно з 

вимогами ст. 33 зазначеного Закону, які сприяли б створенню відповідних 

матеріальних умов для належного виконання ними своїх службових 

обов'язків, укомплектуванню апарату державних органів компетентними й 

досвідченими кадрами, стимулювали б їх сумлінну й ініціативну працю.  

Якщо за першою редакцією Закону України «Про державну службу» 

джерелом формування фонду оплати праці державних службовців 

визнавався Державний бюджет України, то 22 березня 1996 р. відповідну 

норму було викладено в такій редакції: «Джерелом формування фонду 

оплати праці державних службовців є Державний бюджет України та інші 

джерела, визначені для цієї мети положеннями про органи державної 

виконавчої влади, затвердженими указами Президента України та 

постановами Кабінету Міністрів України» [114]. 

У Методичних рекомендацій з питань запобігання та протидії 

корупції, затверджених наказом Головного управління держслужби 

України від 26 грудня 2007 р., №337 [115], говорилося, що при перегляді 

положень щодо всіх органів виконавчої влади з урахуванням оновленої 

Конституції України й вимог Концепції, доцільно створити всі умови для 
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діяльності державного службовця, визначені у ст. 33 Закону України «Про 

державну службу». Зокрема, постає потреба в реформуванні системи 

оплати праці державних службовців з метою створення необхідних умов 

для професійного виконання ними своїх службових обов'язків, 

укомплектування органів державної влади й органів місцевого 

самоврядування висококваліфікованими й досвідченими фахівцями, 

запровадження системи матеріального заохочення за їх сумлінну й 

ініціативну працю, змінення її характеру на інноваційний.  

Новий Закон України «Про державну службу» від 17 листопада 2011 

р. [116], що набрав чинності з 1 січня 2016 р., оплаті праці держслужбовців 

присвятив значно більше уваги. За ст. 46 цього нормативного акта 

заробітна плата складається з посадового окладу, надбавок до нього і 

премій. Схема цих окладів на посадах державної служби визначається 

щорічно КМУ не пізніше місячного строку з дня прийняття Закону про 

Державний бюджет України на черговий рік шляхом установлення 

мінімального й максимального розмірів посадових окладів для кожної 

підгрупи посад державної служби. Надбавка за вислугу років на державній 

службі встановлюється у співвідношенні до мінімальної заробітної плати 

залежно від стажу працюючого на державній службі. Держслужбовцеві 

визначається надбавка за ранг у співвідношенні до мінімальної заробітної 

плати залежно від присвоєного йому рангу. Державним службовцям, до 

посадових обов'язків яких належать правова, фінансово-економічна й 

фахова експертизи та/або розроблення чи редагування пропозицій з 

формування державної політики, проектів нормативно-правових актів 

та/або прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на 

підпис Президентові України, які працюють в його Адміністрації, в 

Апараті Верховної Ради України, Секретаріаті КМУ й міністерствах, до 

повноважень яких належить забезпечення формування й реалізації 

nau://ukr/3723-12|st33/
nau://ukr/3723-12/
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державної правової, фінансової й бюджетної політики, суб'єктом 

призначення встановлюється надбавка у розмірі до 100% посадового 

окладу. Преміювання державних службовців, які займають посади 

державної служби II – V груп, керівником державної служби в державному 

органі, органі влади АРК або їх апараті в межах фонду преміювання, 

утвореного в розмірі не менше 10% посадових окладів та економії фонду 

оплати праці, здійснюється щомісячно: (а) відповідно до їх особистого 

внеску в загальні результати роботи і (б) за результатами оцінювання 

службової діяльності в разі отримання відмінної оцінки. 

На виконання розпоряджень КМУ №452-р «Про підписання Угоди 

про фінансування (Контракт для України з розбудови держави)» від 7 

травня 2014 р. [117] та №847-р «Про імплементацію Угоди про асоціацію 

між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 

сторони» від 17 вересня 2014 р. [118] Нацдержслужбою України 

розроблено проект нового Закону України «Про державну службу». Згідно 

з пояснювальною запискою до цього законопроекту (реєстр. №12490, текст 

від 30 березня 2015 р.) [119] потреба у його прийнятті зумовлена 

принциповими новаціями, якими є:  

– розмежування політичних та адміністративних посад; 

– урегулювання статусу державного службовця й конкурсних 

процедур добору на державну службу; 

– гарантування рівного доступу до державної служби; 

– поєднання системи винагород з оцінюванням роботи 

держслужбовця; 

– надання пріоритету кар’єрній службі; 

– посилення персональної відповідальності за виконання покладених 

на держслужбовця обов’язків; 
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– створення умов прозорої діяльності державних органів і гідної 

оплати праці державних службовців на підставі обґрунтованої моделі з 

мінімальним впливом суб’єктивізму; 

– проходження служби виключно на основі особистих якостей і 

досягнень (заслуг).  

Запровадження вищенаведених новацій матиме наслідком 

централізацію державної служби, посилення ролі спеціально 

уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цієї 

служби, а також його територіальних органів з метою реалізації єдиної 

державної політики й контролю за дотриманням нового законодавства у 

сфері державної служби на всій території України, що узгоджено з 

представниками програми SIGMA/ОЕСР і відповідає міжнародним 

документам. 10 грудня 2015 р. Верховною Радою України прийнято новий 

Закон України «Про державну службу», який набрав чинності з 1 травня 

2016 р. 

Дослідження історико-правової ґенези оплати праці державних 

службовців в Україні дозволило зробити деякі узагальнення. 

1. Сучасний інститут оплати праці державних службовців не можна 

достатньо глибоко осмислити й дослідити поза зв’язком з попередніми 

стадіями його становлення й розвитку. В умовах реформування всієї 

правової системи, появи нових нормативних документів стає цілком 

очевидною потреба в об’єктивному й поглибленому вивченні її історії, в 

аналізі минулого з позицій нових підходів сьогодення. Відповідне 

дослідження сприяє виробленню наукових оцінок щодо сучасного стану 

оплати праці державних службовців і правильному окресленню напрямків 

його реформування. Методологія історичного аналізу сприяє глибшому 

пізнанню суті досліджуваних державно-правових явищ, ґрунтуючись на 

наявних фактах, виявляє, з одного боку, загальне, необхідне й закономірне, 
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з другого – суттєво нове, відмінне. Із принципом історизму пов’язується 

ідея прогресу у праві як кроку від нижчого до вищого, як єдності 

переривчастого й безперервного. Історизм розкриває рух правових норм 

від минувшини до сьогодення й до майбутнього стану, а також надає 

можливості в найзагальніших рисах пояснити й описати цей майбутній 

стан або окремих його складників. 

2. Еволюція правового регулювання оплати праці державних 

службовців в Україні включає відповідні періоди. Розглянемо їх якомога 

детальніше 

1-й етап (до 1917 р.) – до початку ХVIII ст. в Російській імперії, 

значну частину якої складали землі нинішньої України, державна служба 

не мала чітких правових принципів і мала патримоніальний характер, коли 

кожен службовець вважався особистим слугою государя. Грошове 

жалування чиновникам протягом тривалого часу розглядалося як 

доповненням до натуральної оплати. Із введенням 24 січня 1722 р. Табеля 

про ранги воно набуває самостійного значення. У 1832 р. було створено 

Звід Статутів про цивільну службу, що включав: Статут про службу за 

визначенням уряду, Положення про особливі переваги цивільної служби у 

віддалених місцевостях, а також губерніях західних і Царства Польського, 

Статут емеритальних кас цивільного відомства; Статут про пенсії та 

одноразові допомоги. Згідно зі Статутом про службу за визначенням уряду 

особам, які перебувають на цивільній службі, для утримання призначалося 

жалування, гроші столові, квартирні гроші або квартири в натурі. 

Жалування визначалося за чином, за займаною посадою, за особим 

височайшим призначенням або за особим розпорядженням начальства. По 

всіх відомствах, у яких число канцелярських служителів визначено 

штатним розписом, начальству надавалося право мати служителів і в 

меншому проти штатного положення числі, з тим щоб грошові 
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заощадження, що залишаються від цього, на розсуд начальства були 

вживані виключно на допомоги для поліпшення утримання канцелярським 

служителям, які відмітилися здібностями і старанністю до служби. Однак 

така надбавка кожній особі разом з колишнім її утриманням не повинна 

дорівнювати окладу наймолодшого штатного чиновника за тим же місцем 

служби. Нижнім чиновникам оплата призначалася за добровільною з ними 

угодою. Будь-кому, хто справно і старанно прослужив на службових 

посадах без переходу з одного відомства в інше 5 років, оклад 

збільшувався на одну третину, прослужившому 10 років до окладу 

додавалася ще одна третина, а тому, хто прослужив 15 років, призначався 

подвійний оклад. 

Квартири для чиновників відводилися від уряду або від обивателів. 

Ніхто з чиновників після звільнення не мав права залишатися в казенній 

квартирі, як і вдови й діти померлих службовців не могли залишатися у 

квартирах довше 6-ти тижнів після їх смерті.  

Усім службовцям жалування видавалося по закінченні кожного 

місяця. Квартирні і столові кошти виплачувалися наперед: перші – за 

третину місяця, другі – за один місяць. Переплати, що могли мати місце, 

отримані від переміщення, відставки або смерті чиновників, залишалися 

без стягнення і приймалися на рахунок скарбниці. 

Чиновникам, які відряджались у службових справах, призначалися 

допомоги, що складались із грошей прогонних, подорожніх, добових і 

квартирних, з видачі закордонних паспортів, допомог підйомних і на 

дорожні витрати. Казенні відрядження обмежувалися крайньою в тому 

потребою. 

2-й етап (1918–1993 рр.) – цей період характеризується станами, 

становим поділом громадян, становими привілеями, обмеженнями, 

становими організаціями й установами, коли всі цивільні чини були 
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скасовані. У подальшому система посад і чинів поступово замінюється 

партійно-державною номенклатурою, що діяла протягом усієї радянської 

доби. Від спеціального комплексного правового регулювання державної 

служби загалом та оплати праці, зокрема, держава поступово 

відмовляється, оскільки держслужбовці не розглядаються як самостійна 

категорія працівників. Детально регламентувалося лише проходження 

служби у Збройних Силах і в органах внутрішніх справ СРСР. Пріоритет у 

сфері регламентації службово-трудових відносин віддається Єдиній 

номенклатурі посад і нормативним актам, прийнятими на її розвиток. 

Відбувається всестороння централізація як нормування праці державних 

службовців, так і її оплати. Усі зміни, що проходять у цій царині, 

підлягають попередньому погодження або затвердженню у вищестоящих, 

а також у спеціалізованих державних органах. Місцеві органи (щодо як 

свого апарату, так і підвідомчих їм установ) мають право вносити зміни 

тільки в існуючі штатні розписи й у встановлене число окладів певного 

розміру, які, однак, ні загальний фонд оплати праці, ні на розмір такої 

оплати окремого службовця істотно не впливали.  

Активно в цей період підвищується роль профспілок у вирішенні 

питань оплати праці. Скасовується поділ утримання службовців на 

жалування, столові і квартирні кошти шляхом об’єднання останніх в єдине 

грошового забезпечення, а також надане керівникам право за рахунок 

залишків від асигнувань і канцелярських припасів утримувати особовий 

склад установ, видавати нагороди й допомоги підлеглим особам. Для 

службовців установлюються тарифи заробітної плати залежно від групи їх 

посади. Оклади для посад, рівноцінних за обсягом роботи, кваліфікацією й 

відповідальністю, як правило, мають бути однаковими в усіх установах 

однієї й тієї ж місцевості. Зайняття декількох оплачуваних посад 

допускається тільки в разі крайньої необхідності, зумовленої відсутністю 
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незамінних спеціалістів, причому при дотриманні таких умов, як наявність 

мотивованого дозволу керівника за основним місцем роботи і 

неперевищення заробітку за всіма наступними оплачуваними посадами 

певного відсотку окладу за основним місцем роботи. Має місце поступове 

зниження оплати праці службовців у всіх без винятку державних 

установах. Питання про джерело оплати праці не ставиться, позаяк 

державна форма власності є панівною. У перші роки після проголошення 

Україною незалежності залишаються чинними підходи радянських часів у 

царині оплати праці державних службовців. 

3-й етап (1994–2015 рр.) – Законом України «Про державну службу» 

(1993 р.) охоплено діяльність держави щодо створення правових, 

організаційних, економічних і соціальних умов реалізації громадянами 

України права на державну службу, а також визначено загальні засади 

діяльності і статус державних службовців. Фактично, цей законодавчий акт 

прямо стосувався лише служби в органах державної виконавчої влади та в 

їх апараті. Спеціального правового впорядкування зазнає оплата праці 

державних службовців, на яку покладаються завдання: (а) забезпечити 

достатні матеріальні умови для незалежного виконання службових 

обов'язків, (б) сприяти вкомплектуванню апарату державних органів 

компетентними й досвідченими кадрами, а також (в) стимулювати їх 

сумлінну й ініціативну працю. Заробітна плата складається: (а) з 

посадового окладу, що встановлюється залежно від складності й рівня 

відповідальності виконуваних службових обов'язків, (б) із премій, (в) з 

доплати за ранг, (в) з надбавок за вислугу років на державній службі й (г) з 

інших надбавок за високі досягнення у праці й виконання особливо 

важливої роботи, обов'язків тимчасово відсутніх працівників та ін. Уперше 

(а) джерелом формування фонду оплати праці державних службовців 

спочатку визнається Державний бюджет України, а потім і інші джерела, 
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визначені для цієї мети положеннями про органи державної виконавчої 

влади, а також (б) установлюється, що скорочення бюджетних асигнувань 

не може бути підставою для зменшення оплати праці. Постійно 

порушується питання про потребу реформування системи оплати праці 

службовців з метою створення необхідних умов для професійного 

виконання ними покладених на них службових обов'язків, 

укомплектування органів державної влади висококваліфікованими й 

досвідченими спеціалістами, запровадження системи матеріального 

заохочення за сумлінну й ініціативну працю, а також зміни її характеру на 

інноваційний. 

4-й етап (з 2016 р.) – із прийняттям 10 грудня 2015 р. Верховною 

Радою України нового Закону «Про державну службу» (який набрав 

чинності з 1 травня 2016 р.) передбачається поєднання системи винагород 

з оцінкою роботи, наданням пріоритету кар’єрній службі державних 

службовців, посилення їх персональної відповідальності за виконання 

своїх обов’язків, а також створення умов гідної оплати їх праці на основі 

обґрунтованої моделі з мінімальним впливом суб’єктивізму. 

 

 

2.2 Правове регулювання оплати праці державних службовців 

у зарубіжних країнах 

Глибокі й невідворотні демократичні перетворення, що відбуваються 

в Україні, вимагають перебудови і значного підвищення на цій підставі 

рівня ефективності державної служби загалом і якості діяльності 

державних службовців, зокрема. Успішне виконання цих завдань 

неможливе без урахування як попереднього вітчизняного, так і 

сьогоднішнього зарубіжного досвіду. Україна проголосила себе відкритою 

демократичною державою, що прагне інтегрувати до європейського і 
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світового співтовариства. У зв'язку із цим чимало питань внутрішнього 

життя країни вимагають розгляду щодо їх відповідності міжнародним 

стандартам, сучасним вимогам суспільного устрою та уявленням про права 

людини. Євроінтеграційні орієнтири України, посилення соціальної 

спрямованості ринкових перетворень вимагають, щоб соціально-

економічна політика держави й діяльність уряду стосовно її реалізації були 

спрямовані на досягнення європейських стандартів якості життя й 

загальнолюдських цінностей [120, с. 74]. 

Нині правознавство піднімається на більш якісніший рівень задля 

досягнення не критичної, а інтегративної мети. Як переконує К. Цвайгер, 

наука жодної країни не може розвиватися лише на основі інформації, 

отриманої в рамках власної правової системи. Звичайно, деякі вчені-

юристи, які спеціалізуються на питаннях внутрішнього права, ще й 

дотепер продовжують значною мірою задовольнятися так званими 

внутрішньонаціональними дискусіями. Порівняльне ж правознавство 

виводить правову науку з архаїчного стану, що перешкоджає її розвитку, 

на міжнародний рівень [121, с. 26, 27]. Використання порівняльно-

правового методу дозволить виявляти загальне й особливе у правовому 

регулюванні оплати праці державних службовців, пізнати закономірності 

його розвитку в різних правових порядках, розкрити його справжню 

сутність і значущість. 

Проблемі оплати праці чиновників зарубіжне законодавство приділяє 

доволі значну увагу. 

Наприклад, Звід законів США містить главу 53 підчастини D 

«Оплата і надбавки» частини ІІІ «Службовці» титулу «Державні органи і 

службовці», що присвячена системі й розмірам оплати праці службовців 

[122]. Списком щорічних розмірів основної оплати чиновників є загальна 

шкала ставок, що складається з 15 рангів з 10 розмірами оплати для 
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кожного з них. Новопризначені посадовці отримують мінімальні розміри 

оплати відповідного рангу. Як би там не було, а відповідно до постанов, 

виданих Управлінням кадрової служби, що регламентують такі питання, як 

існуюча оплата, надзвичайно висока або унікальна кваліфікація кандидата 

на зайняття посади чи спеціальна потреба держави в його послугах, глава 

агентства на підставі схвалення Управління кадрової служби може 

призначати в кожному окремому випадку ту чи іншу особу на посаду з 

розміром оплати, що є вищим мінімального розміру оплати відповідного 

рангу, який це Управління може дозволити для відповідної мети. Але 

схвалення останнього в кожному окремому випадку непотрібно щодо 

призначення, зробленого завідувачем бібліотеки Конгресу. 

Розмір основної оплати, на яку службовець має право, визначається 

постановами, що видаються Управлінням кадрової служби, якщо він: 

– переводиться з будь-якої посади в законодавчій, судовій або 

виконавчій гілці влади, до якої норми підглави ІІІ «Розміри оплати 

загальної шкали ставок» глави 53 не застосовуються; 

– переводиться з будь-якої посади в законодавчій, судовій або 

виконавчій гілці влади на іншу таку ж посаду, до якої зазначена підглава 

застосовується; 

– понижується на посаду нижчого рангу; 

– відновлюється у правах, поновлюється на посаді або відновлюється 

на службі на посаді після служби на будь-якій посаді в законодавчій, 

судовій або виконавчій гілці влади, до якої вказана підглава 

застосовується; 

– змінює вид своєї посади; 

– свій статус службовця змінює іншим чином; 

– своєю посадою переміщується з одного рангу в інший. 
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Службовець, який призначається або переводиться на посаду в більш 

високий ранг, має право отримувати основну оплату мінімального розміру 

цього рангу, яка перевищує його колишній розмір основної оплати не 

менше ніж на 2 рівні вище того рангу, з якого його призначено або 

переведено. Якщо у випадку призначеного або переведеного в такий спосіб 

службовця, який отримує основну оплату у розмірі, що перевищує 

максимальний розмір оплати його рангу, не існує розміру оплати в цьому 

вищому ранзі, який, як мінімум, перевищує на 2 рівні його колишній 

розмір основної оплати, він має право отримувати або максимальний 

розмір оплати цього більш високого ступеня, або його поточний розмір 

основної оплати, якщо він є більш високим. 

Службовець, який отримує оплату щорічно, займає постійну посаду 

в рамках загальної шкали ставок і який не досяг максимального розміру 

оплати того рангу, до якого належить його посада, повинен бути 

пересунутий у розмірі оплати послідовно на наступний, більш високий 

розмір оплати в рамках цього рангу на початку наступного розрахункового 

періоду, що настає після закінчення: кожних 52 календарних тижнів 

служби – в розмірах оплати 1, 2 і 3; кожних 104 календарних тижнів 

служби – в розмірах оплати 4, 5 і 6; кожних 156 календарних тижнів 

служби – в розмірах оплати 7, 8 і 9 за наявності таких умов: 

а) службовець не отримав еквівалентного збільшення оплати з будь-

якої причини протягом зазначеного періоду; 

б) його робота відповідає рівню компетентності, як це визначено 

главою агентства; 

в) згідно з постановами, виданими Управлінням кадрової служби, 

перевага послідовних збільшень рівня повинна віддаватися службовцям, 

тривалість служби яких переривається у громадських інтересах службою у 
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Збройних Силах країни чи строковою зайнятістю на недержавній 

громадській службі протягом війни або національного лиха. 

У межах ліміту призначених асигнувань і відповідно до постанов, 

виданих зазначеним управлінням, глава кожного агентства вправі надати 

додаткове збільшення рівня оплати праці при визнанні високоякісної 

роботи вище звичайної для того чи іншого виду посади. 

За п. 12 Рекомендації №R(2000) 6 Комітету Міністрів Ради Європи 

державам-членам РЄ про статус публічних службовців у Європі, ухваленої 

24 лютого 2000 р. [123], публічні службовці за свою працю мають 

отримувати належну оплату, що відповідає їх обов’язкам і функціям. Вона 

має розглядатися як засіб досягнення бажаних цілей організації й бути 

достатньою для уникнення загрози корупції або участі службовців у 

діяльності, яка не є сумісною з виконанням ними публічних обов’язків. 

Глава І ч. 10 Закону Республіки Чехія «Про службу державних 

службовців в адміністративних установах і про винагороду державних 

службовців та інших працівників державних установ» від 26 квітня 2002 р. 

[124] присвячена винагороді державних службовців. Зарплата останніх 

становить собою грошову суму, що забезпечується як (а) базова зарплата, 

(б) надбавка за службу, (в) надбавка за управління, (г) надбавка за 

представництво, (ґ) зарплата за надурочну службу, (д) надбавка за нічну 

службу, (е) надбавка за службу у святкові дні, (є) спеціальна надбавка, (ж) 

надбавка за підготовку кандидата, (з) доплата, (и) особиста надбавка, (і) 

премія. 

Зарплата базова – це регулярний щомісячний компонент зарплати, 

що полягає в сумах, виплачуваних щомісячно за встановлені проміжки 

служби. Держслужбовець забезпечується такою зарплатою, встановленою 

для ступеня оплати, що належить до службової посади, на яку його було 

призначено, й розряду оплати, який йому присвоєно. Шкала базових 
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зарплат поділяється на 12 ступенів оплати, кожен з яких складається з 12 

розрядів. Зарплата 12-го ступеня оплати втричі вища за розмір базової 

зарплати першого ступеня оплати, а базова зарплата 12-го розряду оплати 

в півтора рази вища за базову зарплату першого розряду оплати. Ступінь 

оплати визначається для службової посади державного службовця 

відповідно до найбільш трудомісткої діяльності, що вимагається на 

відповідній службовій посаді. Ступені базових зарплат поділяються 

відповідно до професійного досвіду на 12 розрядів оплати, кожен з яких 

включає 3 роки. Здобутий професійний досвід виражається як строк стажу, 

що включає періоди: (а) виконання служби, (б) підготовки кандидата до 

служби, (в) іншого стажу, здобутого після отримання необхідної освіти в 

рамках, установлених службовим органом згідно з можливістю його 

використання на відповідній службовій посаді, а також з відомостями, 

наданими державним службовцем. 

Для відзначення належного виконання служби, вірності Чехії та її 

представництва, ризиків та емоційно-інтелектуального навантаження 

державні службовці, які працюють у міністерствах і центральних 

адміністративних установах, отримують право на надбавку за службу в 

розмірі 40% від їх базової зарплати, а державні службовці, які працюють в 

інших адміністративних установах, – 30% від базової зарплати. Вищі 

посадовці мають також право на надбавку за управління, що виплачується 

у фіксованому розмірі, що встановлюється відповідно до юрисдикції 

адміністративних установ і рівнів управління. 

Держслужбовець, який представляє вищого посадовця в повній мірі 

здійснення управлінських заходів протягом виконання служби 

щонайменше 20 днів підряд, має право на надбавку за представництво в 

розмірі надбавки за управління, встановленої для посади вищого 

посадовця, представництво якого здійснюється, починаючи з першого дня 
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представництва. Якщо вищого посадовця представляє вищий посадовець 

на нижчому рівні управління або державний службовець-керівник, ці 

особи на вказану надбавку права не мають. 

За кожну годину надурочної служби чиновник вправі отримувати 

частину базової зарплати, надбавки за службу, особистої і спеціальної 

надбавок, що припадають на одну годину служби без надурочної служби 

протягом календарного місяця, в якому виконувалась остання, а також на 

надбавку в розмірі 25% від середнього погодинного заробітку, а на дні 

безперервного відпочинку протягом тижня – надбавку в розмірі 50% від 

середнього погодинного заробітку, якщо службова установа не погодить з 

ним забезпечення йому відпустки замість зарплати за надурочну службу.  

Чиновник, якого було призначено керівником підготовки кандидата 

до служби, впродовж періоду такої підготовки отримує надбавку в розмірі 

5% від базової зарплати державного службовця. 

Доплата становить собою грошову суму, що виплачується один раз 

на календарне півріччя. Службовець має на неї право, якщо він: (а) 

виконує службу в календарному півріччі щонайменше протягом 65 днів, 

(б) його службові відносини не припиняються в першому календарному 

півріччі до 31 травня або до 30 червня, (в) набирає необхідну кількість днів 

виконання служби в червні й у другому календарному півріччі до 30 

листопада або 31 грудня; (г) набирає необхідну кількість днів виконання 

служби у грудні. Розмір доплати є грошовою сумою щомісячного розміру 

базової зарплати, надбавки за службу, особистої і спеціальної надбавки, на 

які службовець здобув право або які були востаннє присвоєні йому 

службовою установою. При цьому надбавка за представництво не 

враховується. 

Особиста надбавка є компонентом зарплати, щодо якого не існує 

права вимоги й за допомогою якого може бути відзначено надзвичайний 
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рівень виконання служби або високий рівень виконання більшої кількості 

службових завдань порівняно з іншими державними службовцями. 

Указана надбавка може встановлюватись у розмірі до 20% від базової 

зарплати. 

Премія є окремим компонентом зарплати, щодо якого не існує права 

вимоги й за допомогою якого можуть бути відзначені такі дії: а) виконання 

незвичайного або особливо важливого службового завдання; б) 

добровільна ініціатива щодо виконання негайних службових завдань 

замість відсутнього державного службовця, якщо тільки не виникає права 

на надбавку за представництво; в) виконання служби по досягненні віку 50 

років; г) забезпечення допомоги при попередженні виникнення вогню або 

природних катастроф, їх ліквідації або усунення їх наслідків чи при інших 

надзвичайних подіях, коли виникає загроза державному майну, здоров'ю 

або життю людей. Розмір премії не може перевищувати розміру базової 

зарплати чиновника, суми базової зарплати й надбавки за управління 

вищого посадовця або державного службовця-керівника.  

Відповідно до ст. 78 Закону Республіки Польща «Про цивільну 

службу» від 18 грудня 1998 р. [125] винагорода в цивільній службі 

призначається із застосуванням показників базової суми, величина якої 

встановлюється відповідно до особливих засад, визначених бюджетним 

законом. Існує 9 службових ступенів службовця цивільної служби, яким 

підпорядковані ставки додатку цивільної служби залежно від отриманого 

ступеня. 

Винагорода службовця цивільної служби складається з основної 

винагороди, передбаченої для займаної посади, додатку за багаторічну 

працю в цій службі й додатку цивільної служби у зв’язку з отриманим 

службовим ступенем.  
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Члену корпусу цивільної служби належить додаток за багаторічну 

працю в останній після 5-ти років праці в сумі 5% місячної основної 

винагороди. Цей додаток зростає на 1% за кожен подальший рік праці до 

досягнення 20% місячної основної винагороди. До тривалості праці, яка 

надає право на цей додаток, сумуються всі попередні періоди 

працевлаштування, а також інші підтверджені періоди, якщо на підставі 

окремих правил вони підлягають урахуванню до періоду праці, від якої 

залежать повноваження працівника. Членам корпусу цивільної служби 

належить також додаткова річна винагорода на підставі, визначеній в 

окремих правилах. 

У Грецькій Республіці Кодекс цивільних службовців від 5лютого 

1999 р. [126] у частині С «Права» містить главу В «Зарплата – трудові 

умови». Його ст. 41 визнає за службовцями право на отримання зарплати. 

Цивільному службовцеві призначається щорічна зарплата, яка має 

забезпечити йому гідне життя. Будь-які додаткові виплати або подібні 

винагороди, які одержують чиновники, не можуть перевищувати загальну 

зарплату, яку останні отримують щомісяця за виконання обов’язків на 

своїй передбаченій законом посаді. Право на зарплату виникає в 

цивільного службовця з дати, коли він приступає до виконання своїх 

безпосередніх обов’язків. У випадку його поновлення на службі після її 

тимчасового припинення чи призупинення право на повну зарплату 

починається з дати його поновлення. Право цивільного службовця на 

зарплату припиняється з припиненням дії трудового договору. Однак 

указане положення не перешкоджає видачі зарплат, що пропонуються 

після завершення трудового договору, замість пенсії відповідно до 

пенсійного законодавства.  

Заробіток виплачується кожні 2 тижні на початку кожного. Інший 

час його виплати може бути встановлено спільним рішенням міністра 
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внутрішніх справ, публічної адміністрації й децентралізації та міністра 

фінансів, виданим за погодженням з Вищою адміністрацією Асоціацій 

цивільних службовців і опублікований в офіційному засобі масової 

інформації.  

Зарплата не виплачується, коли цивільний службовець не був 

відповідальним за надання послуг або був відповідальним лише частково. 

Скорочення заробітку в таких випадках здійснюється компетентним 

органом, який відповідає за виплату витрат і який отримує відповідне 

повідомлення від керівника кадрового управління або служби, де цей 

чиновник виконував свої обов’язки. Службовець може оскаржити цей акт, 

про який йому повідомляється під розписку, до Службової ради протягом 

10-ти днів після отримання цього повідомлення. Оскарження не має 

відкладальної дії. Рішення Службової ради є остаточним. 

Стаття 32 Закону Республіки Болгарія «Про державного службовця» 

від 27 серпня 1999 р. [127] визнає, що за виконання державної служби 

державний службовець має право на номінальну заробітну плату, що 

складається з основного заробітку й додаткових винагород. Мінімальні й 

максимальні розміри основної зарплати держслужбовця встановлюються 

актом Ради Міністрів. Орган призначення визначає індивідуальний розмір 

останньої, у якому беруться до уваги займана посада службовця й оцінка 

його індивідуальної успішності за останньою атестацією відповідно до 

умов і в порядку, визначених актом Ради Міністрів. Мінімальний розмір 

основного заробітку передбачено для найнижчої посади державного 

службовця, визначається щорічно згідно із Законом про державний 

бюджет Республіки Болгарія й не може бути нижчим за розмір зарплати, 

виплачуваної в попередньому році. 

Доплати призначаються за (а) вислугу років, (б) роботу у вихідні і 

святкові дні, (в) шкідливу роботу, (г) роботу вночі, (ґ) час на розміщення, 
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(д) досягнуті результати в порядку, встановленому нормативним актом або 

згідно з внутрішніми правилами щодо заробітної плати, (е) інші додаткові 

випадки, передбачені нормативним актом. Розміри й умови отримання 

доплат визначаються актом Ради Міністрів і не можуть бути нижчими за 

встановлені трудовим законодавством. 

За ч. 4 «Заробітна плата» глави 3 «Критерії офіційних посад» Закону 

Японії «Про державні публічні посадові особи», прийнятого 21 жовтня 

1947 р. [128], заробітна плата таких посадовців повинна відповідати їх 

службовим обов'язкам і службовій відповідальності. Заробіток чиновників 

ґрунтується на встановлених законом правилах заробітної плати, не 

допускається не заснована на цьому видача будь-яких інших грошових сум 

або цінних предметів. Палата у справах персоналу зобов'язана провадити 

необхідні вивчення й дослідження, розробляти проекти Правил заробітної 

плати, приведених у відповідність до системи посад і службових рівнів, і 

представляти їх у парламент і Кабінет Міністрів. У цих Правилах на 

державному рівні має бути нормативно визначена шкала заробітної плати, 

при встановленні якої на державному рівні повинні бути враховані витрати 

на життя, заробітна плата у приватному секторі та інші належні обставини 

за рішенням цієї Палати, а також чітко і зрозуміло встановлено розмір 

суми заробітку по кожному розряду і службовому класу. Правила 

заробітної плати, крім шкали останньої, містять також положення про: а) 

критерії підвищення заробітку на державному рівні в межах одного і того 

ж розряду або службового класу; б) заробіток у випадку, коли до певної 

офіційної посади вперше застосовується система посад і службових рівнів; 

в) заробіток при несенні служби за межами встановленого часу, в нічний 

час, у вихідні дні; г) додаткові виплати за несення служби в особливих 

районах, за небезпечні роботи та інші спеціальні види служби; ґ) 

коригування Палатою заробітної плати службовця залежно від чисельності 
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членів його сім'ї, які перебувають на його утриманні, при зайнятті ним 

офіційної посади, яка потребує постійного несення служби, або офіційної 

посади, на якій відомство повністю або частково надає необхідне для 

життя обслуговування, а також від інших особливих умов служби. 

Вищевказані критерії встановлюються з урахуванням строку перебування 

особи на службі, її здібностей до несення останньої та інших умов, 

віднесених до неї. 

Службовцеві виплачується сума заробітної плати на державному 

рівні, що визначається Правилами заробітної плати для відповідного 

службового класу, встановленого для тієї чи іншої офіційної посади в 

системі посад і службових рівнів. Палата у справах персоналу зобов'язана 

постійно провадити необхідний моніторинг Правил заробітної плати й 

тоді, коли вона визнає потребу підвищення або зниження заробітку, 

негайно готувати проект змін з поданням його парламенту й Кабінету 

Міністрів. Особи, які виплачують заробіток службовцям, зобов'язані 

складати реєстр заробітної плати, вказуючи в ньому її одержувачів. Реєстр 

належить зберігати так, щоб службовці Палати в будь-який час могли 

перевірити його. Основні положення щодо реєстру, крім указаних вище, 

встановлюються у правилах Палати. 

За необхідності для забезпечення відповідності заробітної плати 

службовців законодавству, правилам і розпорядженням Палати остання 

вправі здійснювати перевірку реєстру зарплати, а в разі потреби – наказати 

внести до нього ті чи інші зміни (виправлення). Якщо Палата виявить, що 

виплату заробітку проведено з порушенням законодавства, її правил і 

розпоряджень, з питань, що належать до її компетенції, вона повинна 

самостійно вжити належних заходів, а якщо нею визнана така 

необхідність, у залежності від характеру справи доповісти Лічильно-

аудиторській палаті або повідомити прокурора. 
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Відповідно до глави 12 Закону Китайської Народної Республіки 

«Про державну службу» від 27 квітня 2005 р. [129] держава вводить єдину 

систему заробітної плати за посадою і класом держслужби стосовно 

державних службовців. Ця система діє за принципом поділу чиновників за 

видами праці, в чому відбивається різниця щодо рівня їх відповідальності, 

працездатності, досягнутих успіхів у роботі і трудового стажу. 

Підтримується також раціональна різниця в заробітку між різними 

посадами і класами служби. Для державних службовців держава створює 

механізм нормального збільшення заробітної плати. 

Заробітна плата державних службовців включає в себе: (а) основну 

заробітну плату, (б) допомогу, (в) надбавку і (г) преміювання. Чиновникам 

надаються регіональні допомоги у зв'язку з роботою в далеких регіонах з 

тяжкими умовами, за специфічними вахтами, а також допомоги 

матеріальні на проживання й лікування і премія – наприкінці року за 

відмінну якість роботи й відповідність займаній посаді за результатами 

атестації останньої. 

Заробітна плата держслужбовців виплачується своєчасно й без 

вирахувань. Її рівень має відповідати розвитку народного господарства й 

соціального прогресу. Держава здійснює дослідження, регулярно 

провадить зіставлення рівня заробітку чиновників з рівнем заробітку 

відповідних працівників підприємств і приймає результат цих процесів як 

підставу для врегулювання рівня зарплати державних службовців. Будь-які 

органи не мають права самовільно змінювати встановлену державою 

політику зарплат для службовців, самостійно підвищувати або знижувати 

їх рівень. Жодні органи не мають права знижувати або затримувати 

заробітну плату службовців. Витрати по зарплаті включаються в бюджет і 

забезпечуються фінансами. 
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У Республіці Корея заробітна плата державного службовця 

складається з основного окладу, різних надбавок, виплат і премій. Кожна 

категорія чиновників має окрему тарифну сітку. Усього в країні існує 13 

шкал оплати праці, що застосовуються до політичних призначенців, а 

також кар'єрних службовців за такими напрямками, як загальне 

адміністрування, громадська безпека, поліція, судді, пожежна служба, 

військова служба, адвокатура, канцелярська служба, шкільні вчителі, 

викладачі вищої школи. Надбавки й непрямі виплати держслужбовцям 

можна розбити на 2 основні групи. До першої входять виплати всім 

цивільним службовцям без винятку: за тривалу службу, на утримання 

батьків, на підтримку сім'ї, на навчання дітей, на професійну підготовку, за 

тяжку роботу. Другу групу складають виплати, що надаються державним 

посадовцям певного рівня. Це так звані «управлінські гроші». Усі 

чиновники нижчих посад отримують виплати на харчування. Крім того, 

передбачено виплати певним групам державних службовців (наприклад, 

особовому складу корейської армії видаються квартирні гроші) [130, с. 

122, 123]. 

Закон Республіки Литва «Про публічну службу» від 23 квітня 2002 р. 

[131] містить спеціальну главу VІ «Оплата». Оплата праці публічного 

службовця складається з основної заробітної плати, надбавок і додаткових 

виплат. При цьому розмір надбавок і додаткових виплат не може 

перевищувати 70% основної зарплати, яка встановлюється згідно з рангом 

посади і є однаковою для всіх посад певного рангу. Розмір основної 

заробітної плати визначається із застосуванням коефіцієнту останньої, 

одиниця якого відповідає розміру мінімальної місячної заробітної плати, 

затвердженої урядом. Розмір основної зарплати обчислюється збільшенням 

її відповідного коефіцієнту розміром мінімальної місячної заробітної 

плати.  
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Публічному службовцеві виплачуються надбавки: (а) за тривалість 

служби, (б) за кваліфікаційний клас або кваліфікаційну категорію, (в) за 

службовий ранг і (г) за дипломатичний ранг. Додаткові надбавки, що 

виплачуються публічним службовцям, складають 3% основного заробітку 

за 3 роки служби для Республіки Литва. Розмір цієї надбавки не може 

перевищувати 30% основної заробітної плати. 

Надбавка за ІІІ кваліфікаційний клас складає 15%, за ІІ – 30%, за І – 

50%. Указана надбавка гарантується до наступного оцінювання роботи 

чиновника. Надбавка не виплачується публічним службовцям політичної 

(особистої) відданості. 

Надбавки за службовий ранг або кваліфікаційну категорію можуть 

виплачуватися тільки статутним публічним службовцям згідно з 

процедурою, визначеною статутами. Статутним службовцям не 

виплачується надбавка за кваліфікаційний клас, окрім тих, чия служба 

регулюється законодавством про дипломатичну службу. 

Чиновники мають право на додаткові виплати, а саме: а) за роботу у 

вихідні дні, свята і вночі; б) за роботу у шкідливих, дуже шкідливих і 

небезпечних умовах; в) за діяльність, що перевищує звичайне робоче 

навантаження, або за виконання додаткових завдань поза встановлені 

робочі часи. Ці виплати не повинні перевищувати 60% основної заробітної 

плати. 

За §§ 37–39-1 Закону Республіки Естонія «Про публічну службу» від 

25 січня 1995 р. [132] службовець вправі одержувати заробітну плату з дня 

виходу на службу і до дня звільнення з неї. Державним чиновникам 

виплачується надбавка за вислугу років у відповідному порядку при стажі 

служби: не менше 5-ти років – 5% посадового окладу, від 10 до 15 років – 

10% посадового окладу, понад 15 років – 15% посадового окладу. 

Надбавка може не виплачуватися або її розмір може бути зменшено у 
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період дії накладеного на чиновника дисциплінарного стягнення. Виплата 

заробітної плати здійснюється в установленому Законом про заробітну 

плату порядку. 

Державному чиновникові, який має академічний ступінь, 

виплачується надбавка за магістерський ступінь – 10% посадового окладу, 

за докторський чи прирівняний до нього ступінь – 20% посадового окладу. 

Державному службовцеві, який у межах, установлених особою, яка 

призначила його на посаду, чи установою, володіє не менше ніж 3-ма 

іноземними мовами, застосування яких є потрібним на службі, 

виплачується за 3-тю й кожну наступну іноземну мову як надбавка 10% 

посадового окладу, але не більше 30% у цілому. 

За ст. 53 Закону Республіки Казахстан «Про державну службу 

Республіки Казахстан» від 23 листопада 2015 р. [133] оплата праці 

державних службовців повинна забезпечувати достатні матеріальні умови 

для безумовного й вичерпного виконання ними своїх службових 

обов'язків, сприяти укомплектуванню державних органів компетентними й 

досвідченими кадрами, стимулювати їх сумлінну й ініціативну працю. 

Оплата праці встановлюється диференційовано залежно від характеру, 

обсягу й результатів виконуваної чиновником роботи і здійснюється на 

підставі, затвердженої Президентом Казахстану від 17 січня 2004 р., 

№1284 [134] Єдиної системи оплати праці працівників органів Республіки 

Казахстан, які утримуються за рахунок Державного бюджету і кошторису 

(бюджету) Національного банку Казахстану. Для оплати праці 

адміністративних державних службовців за категоріями А-1, А-2, А-3, А-4, 

В-1, С-6, С-О-6, CR-5, D-5, Е-5, ER-5, EG-4 встановлюються 3 рівні оплати 

праці. Для оплати праці адміністративних службовців по категорії В-6 

встановлюються 4 рівні оплати праці. Рівень оплати праці для перелічених 

категорій адміністративних службовців визначається посадовою особою, 



110 

 

 

яка має право призначення на посади державних службовців і звільнення з 

них. Порядок та умови виплати бонусів, надання матеріальної допомоги 

адміністративним держслужбовцям, а також установлення надбавок до 

посадових окладів держслужбовців корпусу «Б» визначаються 

Президентом Казахстану. Оплата праці провадиться за рахунок коштів 

республіканського й місцевих бюджетів, а також коштів Національного 

банку Казахстану. Заробіток та інші виплати адміністративним державним 

службовцям підлягають індексації в установленому законодавством 

порядку. Стаж роботи державних службовців, який дає право на 

встановлення посадового окладу, обчислюється в Порядку, затвердженому 

указом Президента Казахстану від 29 грудня 2015 р., №152 [135]. 

«Оплата праці забезпечує державному службовцеві необхідні умови 

для ефективного виконання службових обов'язків і сприяє 

укомплектуванню органів публічної влади компетентними кадрами. 

Оплата праці державних службовців установлюється відповідно до цього 

Закону й законодавства про оплату праці державних службовців», – 

зазначено у ст. 39 Закону Республіки Молдова «Про державну посаду і 

статус державного службовця» від 4 липня 2008 р. [136]. 

Порядок, умови й розміри оплати праці держслужбовців спеціально 

регламентує Закон Республіки Молдова «Про систему оплати праці 

державних службовців» від 22 березня 2012 р. [137]. Загальна заробітна 

плата чиновника за роботу протягом місяця при нормальній тривалості 

встановленого законом робочого часу й відповідно до завдань та 

обов'язків, передбачених у посадовій інструкції, складається: (а) з 

фіксованої частини, що включає посадовий оклад, надбавку за класний 

чин, спеціальне звання й дипломатичний ранг, і (б) зі змінної частини, що 

охоплює надбавку за колективні досягнення структурного підрозділу 

(органу публічної влади) й річну премію. Сума цих надбавки і премії в 
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місячному обчисленні не повинна перевищувати 30% встановленого 

посадового окладу. Державний службовець має також право на доплати за 

додаткову роботу й на одноразові премії. 

Для встановлення посадових окладів держслужбовцям залежно від 

завдань та обов'язків займаної посади вводяться 23 рівні оплати праці. 

Кожен рівень є елементом системи оплати праці, на підставі якого 

встановлюється посадовий оклад чиновників залежно від їх диференціації 

відповідно до ієрархії посад у відповідних галузях діяльності. 

З метою диференціації посадового окладу державного службовця 

залежно від його індивідуальних професійних досягнень у межах 

встановленого рівня оплати праці вводяться відповідні ступені в такий 

спосіб: а) 5 ступенів для рівнів оплати праці 21–23; б) 9 ступенів для рівнів 

оплати праці 1–20. Зростання посадового окладу від ступеня до ступеня 

становить 7,5% стосовно посадового окладу 1-го ступеня оплати праці для 

державних службовців – керівників вищої ланки і 5% для державних 

службовців – керівників і виконавців. I ступінь оплати праці 

встановлюється для державних службовців-початківців і державних 

службовців – керівників вищої ланки, призначених на посаду за 

конкурсом. Переведення державних службовців на вищий ступінь оплати 

праці здійснюється в межах коштів, передбачених для цього на 

відповідний бюджетний рік. Службовцям, які досягли найвищого ступеня 

оплати праці за відповідним рівнем, у подальшому посадові оклади 

можуть підвищуватися на 5% через кожні 3 роки залежно від 

індивідуальних професійних досягнень, оцінених на «дуже добре» не 

менше 2-х разів за останні 3 роки. 

Надбавка за колективні досягнення структурного підрозділу (органу 

публічної влади) призначається з метою стимулювання чиновників до 

отримання оптимальних результатів на рівні структурного підрозділу, в 
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якому вони працюють. Для її виплати за колективні досягнення щорічно 

виділяються кошти в межах 10% річного фонду заробітної плати, 

обчисленого відповідно до посадових окладів, передбачених у штатних 

розписах органу публічної влади. Порядок організації і здійснення процесу 

планування діяльності, критерії оцінювання колективних досягнень у 

міністерствах, Державній канцелярії, інших центральних адміністративних 

органах, підвідомчих уряду, в організаційних структурах, що входять у 

сферу їх компетенції, інших органах публічного управління, а також в 

органах влади й самоврядування встановлює Положення про оцінювання 

колективних досягнень, затверджене постановою уряду Республіки 

Молдова від 1 лютого 2013 р., №94 [138].  

Планування діяльності становить собою процес визначення завдань і 

дій на рівні органу публічного управління і структурного підрозділу, а 

оцінювання – це процес, за допомогою якого оцінюється рівень виконання 

завдань, заходів і дій, передбачених в річному плані дій на рівнях органу 

публічного управління і структурного підрозділу. Установлення надбавки 

за колективні досягнення окремому держслужбовцеві здійснюється 

диференційовано керівником структурного підрозділу залежно від його 

вкладу в досягнення запланованих результатів. Надбавка не 

встановлюється службовцям, які у звітному періоді здійснювали службову 

діяльність неналежним чином або мали дисциплінарне стягнення. 

За виконання додаткової роботи чиновники мають право на оплату 

годин, відпрацьованих понад нормальну тривалість робочого часу або дні 

у неробочі, святкові або вихідні, здійснюючи діяльність відповідно до 

обов'язків, передбачених у посадовій інструкції, а також на доплати за 

суміщення своїх функціональних обов'язків з обов'язками тимчасово 

вакантної державної посади. Місцеві органи публічної влади можуть 

призначати службовцям річну премію на підставі рішення правомочного 
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місцевого органу влади в розмірі до 3-х місячних заробітних плат. Вона 

виплачується в межах 30% доходів (за винятком трансфертів і грантів), 

отриманих додатково до затвердженого за минулий фінансовий рік, за 

умови недопущення на кінець року кредиторської заборгованості з 

простроченим строком погашення. Співробітники митниці, які сприяли 

надходженню до Державного бюджету доходів унаслідок виявлення 

порушень у результаті митного контролю, здійснюваного мобільними 

бригадами, отримують фінансове заохочення в розмірі до 10% сум 

відповідних надходжень за рахунок бюджету митної служби. 

Державні службовці мають право на річну премію в розмірі 10% 

загальної річної заробітної плати, що виплачується пропорційно фактично 

відпрацьованому у відповідному році часу. Вона може бути зменшена або 

її можуть позбавити службовців, які протягом року, за який здійснюється 

преміювання, мали дисциплінарне стягнення. Службовцям можуть 

призначатись одноразові премії у зв'язку з ювілейними датами, 

професійними святами і з нагоди неробочих святкових днів. Вони 

виплачуються за рахунок економії коштів на оплату праці, виділених на 

відповідний рік. Розмір одноразової премії не повинен перевищувати 

посадового окладу премійованого працівника. 

Посадові оклади можуть періодично підвищуватися залежно від 

конкретних економічних умов і можливостей національного публічного 

бюджету. У разі такого підвищення зберігаються раніше займані ступені 

оплати праці. 

Закон Киргизької Республіки «Про державну цивільну службу і 

муніципальну службу» від 30 травня 2016 р. [139] указує на існування 

нематеріальної й матеріальної мотивації державних і муніципальних 

службовців. Систему першої складають заохочення, мотивація матеріальна 

ґрунтується на єдиній системі оплати праці відповідно до законодавства 
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Республіки. Система оплати праці пов’язана з ієрархією посад, що 

визначається реєстром останніх та оцінкою роботи службовця. Заробітна 

плата включає в себе посадовий оклад і надбавки. Розмір посадового 

окладу обчислюється на підставі застосування єдиної мінімальної базової 

ставки і коефіцієнта, що встановлюється за підсумками оцінювання 

діяльності держслужбовця. Установлюються також надбавки за класний 

чин і вислугу років на державній службі. Законами можуть визначатися й 

інші надбавки для державних службовців. Можуть виплачуватися премії за 

результатами діяльності державного органу з урахуванням оцінки його 

діяльності. Заробітна плата державних службовців підлягає індексації в 

установленому законодавством порядку. 

Стаття 21 Закону Азербайджанської Республіки «Про державну 

службу» від 21 липня 2000 р. [140] гарантує держслужбовцям право на 

державну заробітну плату та інші виплати, що забезпечують гідний рівень 

їх життя. Державна заробітна плата виплачується чиновникові у грошах. 

Його сума залежить від обсягу повноважень держслужбовця, ступеня його 

відповідальності, рівня необхідного професіоналізму і стажу служби на 

посаді. Заробітна плата складається з посадового окладу, премій і надбавок 

до нього (за кваліфікаційний розряд, стаж служби державного службовця 

та ін.). 

Оклад державного службовця по 9-й кваліфікації адміністративних 

посад прирівнюється до мінімального посадового окладу, встановленого 

для адміністративних посад. Оклад по 6-й кваліфікації допоміжних посад 

прирівнюється до мінімального посадового окладу, встановленого для 

посад допоміжних. Посадові оклади визначаються відповідно до 

класифікації посад державної служби. Посадовий оклад кожного 

наступного розряду має бути вищим попереднього в розмірі встановленого 

законодавством відсотка.  
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При призначенні особи на посаду державної служби приймається 

рішення про встановлення їй посадового окладу. У державних органах з 

небезпечними для життя і здоров'я або особливо тяжкими умовами служби 

для посадових окладів діє підвищений коефіцієнт, порядок визначення 

якого, підстава для його призначення і його сума визначаються 

відповідним законом Республіки. Згідно із зазначеним Законом до 

посадових окладів державних службовців можуть встановлюватися також 

місцеві коефіцієнти. Із прийняттям рішення про надання держслужбовцеві 

владних повноважень за їх виконання для нього одночасно встановлюється 

додаткова плата в передбаченому законодавством розмірі. 

Правила визначення доплат за вислугу років державним службовцям 

у державних органах затверджені указом Президента Азербайджану від 28 

січня 2002 р., №665 [141]. Починаючи з 2-го року служби чиновникові 

видається доплата за вислугу років, яка встановлюється у відсотках від 

щомісячного посадового окладу й видається щомісяця. При призначенні 

держслужбовця на більш високу посаду державної служби додаткова плата 

за стаж служби на колишній посаді йому не виплачується. 

Види і правила винагородження державних службовців містить 

спеціальне Положення, затверджене указом Президента Азербайджану від 

24 серпня 2002 р., №774 [142]. За результати роботи чиновники можуть 

заохочуватися колективною або персональною винагородою. 

Колективне нагородження держслужбовців здійснюється: (а) при 

своєчасному і якісному виконанні робіт за основними напрямками 

діяльності державного органу; (б) за своєчасне виконання державним 

органом важливих державних завдань; (в) у зв'язку з установленими 

законодавством днями національних свят та іншими знаменними подіями. 

Колективне нагородження не поширюється на службовця (стажиста) з 

недостатнім стажем роботи (менше одного року). 
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Персональне нагородження держслужбовців має місце: (а) за 

своєчасне і професійне виконання обов'язків, передбачених посадовою 

інструкцією; (б) внесення раціоналізаторських пропозицій; (в) за прояв 

ініціативності, застосування на роботі нових форм і методів; (г) надання 

необхідної допомоги молодим спеціалістам; (д) при своєчасному і 

якісному виконанні доручень керівництва; (е) за підготовку проектів 

нормативно-правових актів і заслуги в їх прийнятті. 

Сума винагороди, що виплачується службовцеві за результатами 

роботи, встановлюється залежно від результатів його діяльності 

керівником органу, де він проходить службу; верхня межа цієї суми не 

обмежується. 

За ст. 48 Закону «Про державну службу в Республіці Бєларусь» від 

14 червня 2003 р. [143] заробітна плата держслужбовців складається з 

посадового окладу, надбавок за клас і вислугу років, премій та інших 

виплат, передбачених законодавством. Заробітна плата чиновників 

виплачується за рахунок коштів відповідно республіканського або 

місцевих бюджетів, якщо інше не встановлено законодавством.  

Депутати Палати представників, члени Ради Республіки 

Національних зборів, які здійснюють свої повноваження на професійних 

засадах, незалежно від займаної посади (за винятком голів палат 

Парламенту Республіки Бєларусь та їх заступників) отримують щомісячну 

грошову винагороду в розмірі заробітної плати міністра. Заробітна плата 

голів палат Парламенту та їх заступників установлюється відповідно до 

законодавства. Члену Ради Республіки Національних зборів Республіки 

Бєларусь, який здійснює свої повноваження не на професійній основі, 

встановлюється доплата до заробітної плати в розмірі різниці між середнім 

заробітком за основним місцем роботи і грошовою винагородою члена 

Ради Республіки, який здійснює свої повноваження на професійних 
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засадах. Розміри посадових окладів заступника Голови Конституційного 

Суду, перших заступників і заступників Голови Верховного Суду й 

Вищого Господарського суду, а також суддів Конституційного Суду, 

Верховного Суду й Вищого Господарського суду встановлюються 

відповідно в розмірі 90 і 85 відсотків розміру посадового окладу Голови 

Конституційного Суду, Голови Верховного Суду й Вищого 

Господарського суду, що визначається Президентом Республіки. Розміри 

посадових окладів суддів загальних і господарських судів установлюються 

згідно із займаними ними посадами в установленому Президентом 

процентному відношенні до посадових окладів відповідно Голови 

Верховного Суду й Голови Вищого Господарського суду. Особливості 

оплати праці суддів військових судів визначаються відповідно до 

законодавства про порядок проходження військової служби. Розміри 

посадових окладів першого заступника Генерального прокурора й 

заступників останнього визначаються відповідно в розмірі 90 і 85 відсотків 

розміру посадового окладу Генерального прокурора, що встановлюється 

Президентом Республіки. Розміри посадових окладів прокурорських 

працівників визначаються згідно із займаними ними посадами в 

установленому Президентом Республіки або уповноваженим ним органом 

порядку. Особливості оплати праці прокурорських працівників військових 

прокуратур визначаються за законодавством про порядок проходження 

військової служби, а працівників митних органів – згідно з митним 

законодавством. 

Посадові оклади державних службовців, які призначаються на 

державні посади Президентом Республіки Бєларусь, призначаються 

останнім або уповноваженим ним органом, інших державних службовців – 

урядом Республіки або уповноваженим ним органом. Розміри надбавок за 
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клас державного службовця та умови їх виплати визначаються 

Президентом. 

Посадовий оклад державного службовця й надбавка за клас 

утворюють його розрахунковий посадовий оклад. 

Державні службовці одержують щомісячну надбавка за вислугу 

років за наявності стажу державної служби: від 0,5 року до 3-х років – у 

розмірі 10% розрахункового посадового окладу, від 3-х до 8-ми років – у 

розмірі 15%; від 8-ми до 15 років – у розмірі 20%; від 15 до 20 років – у 

розмірі 25%; понад 20 років – у розмірі 30% розрахункового посадового 

окладу, якщо інше не встановлено Президентом Республіки Бєларусь. 

Положення про порядок та умови обчислення стажу державної служби 

затверджено постановою Ради Міністрів Республіки Бєларусь від 13 травня 

1997 р., №471 [144]. 

Державні службовці, які мають науковий ступінь, отримують 

щомісячну доплату: за науковий ступінь кандидата наук – у розмірі 5% 

розрахункового посадового окладу, за науковий ступінь доктора наук – у 

розмірі 10% розрахункового посадового окладу. 

Глава 10 Федерального закону РФ «Про державну цивільну службу 

Російської Федерації» від 27 липня 2004 р. присвячена оплаті праці 

цивільних службовців [145]. Оплата праці цивільного службовця 

здійснюється у виді грошового утримання, що є основним засобом його 

матеріального забезпечення і стимулювання професійної службової 

діяльності за займаною посадою цивільної служби. Грошове утримання 

складається з місячного окладу службовця згідно із займаною ним 

посадою, місячного окладу відповідно до присвоєного йому класного чину, 

а також із щомісячних та інших додаткових виплат. 

Розміри посадових окладів і окладів за класний чин федеральних 

державних цивільних службовців установлюються указом Президента РФ 
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за поданням уряду РФ. По окремих посадах цивільної служби указом 

Президента РФ може призначатися грошове утримання у виді єдиної 

грошової винагороди, яка враховує посадовий оклад, оклад за класний чин 

і щомісячні надбавки до посадового окладу за вислугу років, особливі 

умови служби й за роботу з відомостями, що становлять державну 

таємницю, але яка не враховує премій і щомісячного грошового 

заохочення. Розміри посадових окладів та окладів за класний чин 

державних цивільних службовців суб'єкта РФ встановлюються згідно з 

нормативно-правовими актами. Держслужбовці одержують також 

додаткові виплати, до яких належать: 

– щомісячна надбавка до посадового окладу за вислугу років на 

цивільній службі (при стажі до 5-ти років – 10%, від 5-ти до 10-ти років – 

15%, від 10-ти до 15 років – 20%, понад 15 років – 30% до посадового 

окладу); 

– щомісячна надбавка до посадового окладу за особливі умови 

цивільної служби в розмірі до 200% цього окладу; 

– щомісячна відсотткова надбавка до посадового окладу за роботу з 

відомостями, що становлять державну таємницю; 

– премії за виконання особливо важливих і складних завдань, 

порядок виплати яких визначається представником наймача з урахуванням 

забезпечення завдань і функцій державного органу, виконання посадового 

регламенту (максимальний розмір цієї премії не обмежується); 

– щомісячне грошове заохочення; 

– одноразова виплата при наданні щорічної оплачуваної відпустки й 

матеріальна допомога, що виплачуються за рахунок коштів фонду оплати 

праці службовців. 

Цивільні службовці можуть також одержувати інші виплати, 

передбачені відповідними федеральними законами та нормативно-



120 

 

 

правовими актами. У встановлених законодавством РФ випадках у 

грошовому утриманні цивільного службовця діє районний коефіцієнт. 

Розміри щомісячного грошового заохочення, що виплачується 

федеральним цивільним службовцям, призначаються по федеральних 

державних органах диференційовано указами Президента РФ. Порядок 

виплати щомісячної надбавки за особливі умови цивільної служби 

визначає представник наймача. Порядок виплати матеріальної допомоги за 

рахунок коштів фонду оплати праці службовців визначається відповідним 

положенням, що затверджується представником наймача. По окремих 

посадах цивільної служби може встановлюватись особливий порядок 

оплати праці службовців, за якого оплата праці провадиться залежно від 

показників ефективності й результативності професійної службової 

діяльності, визначених у строковому службовому контракті. Узагальнені 

показники ефективності й результативності діяльності державних органів, 

прийняття й виконання управлінських та інших рішень, а також правове, 

організаційне й документаційне забезпечення виконання зазначених 

рішень цими органами й цивільними службовцями, затверджуються 

Президентом та урядом РФ. 

Розміри окладів грошового утримання за посадами федеральної 

цивільної служби щорічно збільшуються (індексуються) згідно з 

федеральним законом про федеральний бюджет на відповідний рік з 

урахуванням рівня інфляції (споживчих цін). Рішення про збільшення 

(індексацію) розмірів окладів грошового утримання приймається 

Президентом за поданням уряду РФ. 

Специфічні показники ефективності і результативності діяльності 

державного органу, прийняття й виконання управлінських та інших 

рішень, а також правове, організаційне й документаційне забезпечення 
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виконання зазначених рішень затверджуються правовим актом державного 

органу відповідно до особливостей його завдань і функцій. 

Фонд оплати праці федеральних цивільних службовців і фонд оплати 

праці працівників, які заміщають посади, що не є посадами федеральної 

цивільної служби, складають фонд оплати праці федеральних цивільних 

службовців і працівників федерального державного органу. При 

формуванні фонду оплати праці федеральних цивільних службовців понад 

суму коштів, що спрямовуються для виплати посадових окладів, 

передбачаються такі кошти для виплати (в розрахунку на рік):  

– оклад за класний чин – у розмірі 4-х посадових окладів;  

– щомісячна надбавка до посадового окладу за вислугу років на 

цивільній службі – в розмірі 3-х посадових окладів;  

– щомісячна надбавка до посадового окладу за особливі умови 

цивільної служби – в розмірі 14 посадових окладів;  

– щомісячна відсоткова надбавка до посадового окладу за роботу з 

відомостями, що становлять державну таємницю, – у розмірі 1,5 посадових 

окладів;  

– премії за виконання особливо важливих і складних завдань – у 

розмірі 2-х окладів грошового утримання;  

– щомісячне грошове заохочення – в розмірі, встановленому для 

федеральних державних органів диференційовано указами Президента РФ;  

– одноразова виплата при наданні щорічної оплачуваної відпустки й 

матеріальної допомоги – в розмірі 3-х окладів грошового утримання. Фонд 

оплати праці федеральних цивільних службовців окремих федеральних 

державних органів формується за рахунок зазначених вище коштів, а 

також коштів на виплату: (а) районного коефіцієнта (коефіцієнта); (б) 

підвищеного грошового утримання, розмір якого встановлюється 
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Президентом РФ; (в) інших виплат, передбачених федеральними законами 

й нормативними правовими актами РФ. 

У державних органах фонд оплати праці цивільних службовців 

формується на підставі показників ефективності й результативності 

діяльності державного органу. Інші умови формування фонду можуть 

визначатися федеральними законами. Порядок формування фонду оплати 

праці федеральних державних цивільних службовців і працівників 

федерального державного органу встановлюється Президентом РФ за 

поданням уряду РФ. 

Згідно зі ст. 37 Закону Республіки Грузія «Про публічну службу» від 

31 жовтня 1997 р. [146] службовець вправі від дня прийому на службу до 

дня звільнення з неї одержувати винагороду за працю. Крім такої 

винагороди, службовцеві виплачується надбавка за вислугу років у такому 

розмірі посадового окладу: а) до 5 років – 10%; б) від 5 до 10 років – 20%; 

в) від 10 до 15 років – 25%; г) 15 і більше років – 30%. Ця надбавка взагалі 

не виплачується або може бути скорочена в період дії щодо чиновника 

дисциплінарного покарання.  

Джерелом формування фонду винагороди за працю службовців є 

відповідний бюджет. Скорочення бюджетних асигнувань не може бути 

підставою для скорочення фінансування посадових окладів, надбавок і 

інших передбачених цим Законом гарантій службовців. 

Прискіпливе, вимогливе опрацювання особливостей нормативно-

правового регулювання оплати праці державних службовців у зарубіжних 

країнах допомогло узагальнити певні висновки. 

1. Глибокі й невідворотні демократичні перетворення, що 

відбуваються в Україні, вимагають перебудови і значного підвищення на 

цій підставі рівня ефективності державної служби загалом і якості 

діяльності державних службовців, зокрема. Успішне виконання 
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поставлених завдань неможливе без урахування зарубіжного досвіду. 

Україна проголосила себе відкритою демократичною державою, що прагне 

активно і всестороннє інтегрувати до європейського і світового 

співтовариства. У зв'язку із цим чимало питань внутрішнього життя країни 

вимагають розгляду щодо їх відповідності кращим міжнародним 

стандартам, сучасним вимогам суспільного устрою й уявленням про права 

й законні інтереси людини. Використання зарубіжного досвіду дозволить 

виявити загальне й особливе у правовому регулюванні оплати праці 

державних службовців, пізнати закономірності й тенденції його розвитку в 

державах різних правових систем, розкрити його справжню сутність і 

значущість. 

2. Згідно з п. 12 Рекомендації №R(2000) 6 Комітету Міністрів Ради 

Європи державам-членам РЄ про статус публічних службовців у Європі, 

ухваленої 24 лютого 2000 р., публічні службовці повинні отримувати за 

свою працю належну оплату, що відповідає їх обов’язкам і функціям. Вона 

має розглядатися як засіб досягнення бажаних цілей організації й бути 

достатньою для уникнення загрози корупції або участі службовців у 

діяльності, яка не є сумісною з виконанням ними публічних обов’язків. 

3. У зарубіжних країнах відносини щодо оплати праці державних 

службовців упорядковуються спеціальним законодавством. Це можуть 

бути як окремі законодавчі акти (наприклад, Закон Республіки Молдова 

«Про систему оплати праці державних службовців» від 22 березня 2012 р.), 

так і спеціальні частини, глави або статті законодавчих актів, присвячених 

публічній службі загалом (Азербайджанська Республіка, Грецька 

Республіка, Китайська Народна Республіка, Республіка Бєларусь, 

Республіка Болгарія, Республіка Естонія, Республіка Литва, Республіка 

Польща, Республіка Чехія, США, Японія та ін.). 
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3. Зарубіжні держави вводять єдину систему заробітної плати 

держслужбовців, яка визначається за принципом поділу останніх за 

працею, в чому відбивається різниця рівня їх відповідальності, 

працездатності, досягнутих успіхів у роботі, трудового стажу тощо. Цією 

системою також підтримується раціональна різниця в заробітку між 

різними посадами і класами держслужби. Заробітна плата чиновників 

виплачується за рахунок коштів державного бюджету, якщо інше не 

встановлено законодавством. Скорочення бюджетних асигнувань не 

визнається підставою для зменшення рівня оплати праці державних 

службовців. 

4. Оплата праці держслужбовців має забезпечувати достатні 

матеріальні умови для безумовного й вичерпного виконання ними 

покладених на них службових обов'язків, сприяти вкомплектуванню 

державних органів компетентними й досвідченими кадрами, стимулювати 

їх сумлінну й ініціативну працю. Держава здійснює дослідження, 

провадить зіставлення рівня заробітку чиновників з рівнем оплати праці 

відповідних працівників інших організацій і користується результатом 

таких досліджень як підставою для врегулювання зарплати 

держслужбовців. Жодні органи не мають права самовільно змінити 

встановлену державою політику зарплат для службовців або самостійно 

підвищувати чи знижувати їх. Заробіток державного службовця 

періодично підвищується залежно від конкретних економічних умов і 

можливостей бюджету. 

5. У зарубіжних країнах заробітна плата чиновника складається в 

основному з посадового окладу, надбавок до нього і премій.  

З метою диференціації посадового окладу держслужбовців залежно 

від їх індивідуальних професійних досягнень у межах установленого рівня 

оплати праці вводяться певні її ступені (щаблі). Поза останніми в кожному 
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конкретному випадку може призначатися спеціальний посадовий оклад 

особам, які відповідають за проведення реформ, упровадження 

інноваційних підходів у тій чи іншій сфері діяльності. 

Надбавки (залежно від країни) встановлюються: (а) за стаж служби, 

(б) за розряд, клас, категорію тощо, (в) за виконання повноваження 

стосовно прийняття управлінських рішень, (г) за представництво, (ґ) за 

надурочну службу, (д) за нічну службу, (е) за шкідливу роботу, (є) за 

службу у вихідні і святкові дні, (ж) як спеціальна особиста надбавка, (з) за 

підготовку кандидата в чиновники, (і) за час на розміщення на новому 

місці роботи, (й) за досягнуті результати, (к) за роботу з відомостями, що 

становлять державну таємницю, (л) як регіональна надбавка та ін. Розміри 

й умови отримання вказаних надбавок – прерогатива спеціального 

законодавства, однак вони не можуть бути нижчими за встановлені 

загальним законодавством про працю. Указані виплати сумарно не можуть 

перевищувати посадовий оклад чиновника або певного його відсотка. 

Премія є складником зарплати, щодо якої не існує права вимоги й за 

допомогою якої можуть бути відзначені такі дії: (а) виконання 

незвичайного або особливо важливого службового завдання; (б) 

добровільна ініціатива стосовно виконання негайних службових завдань; 

(в) виконання служби по досягненні певного віку; (г) забезпечення 

допомоги при попередженні виникнення вогню або природних катастроф, 

їх ліквідації чи усунення їх наслідків або за інших надзвичайних подій, 

коли виникає загроза державному майну, здоров'ю або життю людей. 

Розмір премії не може перевищувати сумарного розміру посадового окладу 

чиновника, доплат до нього чи певного його відсотка. Окремі надбавки і 

премії можуть не виплачуватись або скорочуються протягом строку дії 

щодо певного чиновника відповідного дисциплінарного покарання.  
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6. За результати роботи службовці можуть заохочуватися 

колективною або персональною винагородою. Колективне нагородження 

здійснюється: (а) за своєчасне й якісне виконання робіт за основними 

напрямками діяльності державного органу; (б) за своєчасне виконання 

державним органом важливих державних завдань; (в) у зв'язку з 

установленими законодавством днями національних свят, з іншими 

знаменними подіями тощо. Колективне нагородження не поширюється на 

службовця з нетривалим стажем роботи. Персональне нагородження 

держслужбовців має місце: (а) при своєчасному і професійному виконанні 

обов'язків, (б) у зв’язку із внесенням раціоналізаторських пропозицій, (в) 

за прояв ініціативності, застосування на роботі нових форм і методів, (г) за 

підготовку проектів нормативно-правових актів і за заслуги в їх прийнятті 

тощо. 

 

 

Висновки до розділу 2 

Дослідження  теоретико-правових засад оплати праці державних 

службовців в Україні в різні періоди її розвитку і держслужбовців у 

зарубіжних державах допомогло зробити відповідні теоретичні висновки і 

сформулювати практичні рекомендації. 

1. Становлення й розвиток правового регулювання оплати праці 

державних службовців в Україні включає нижченаведені основні періоди. 

1-й (до 1917 р.) – до початку ХVIII ст. в Російській імперії, значну 

частину якої складали землі нинішньої України, державна служба не мала 

чітких правових основ і мала патримоніальний характер, коли кожен 

службовець вважався особистим слугою государя. Грошове жалування 

чиновникам протягом тривалого часу розглядалося як доповненням до 

натурального оплати. Із введенням 24 січня 1722 р. Табеля про ранги воно 
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набуває самостійного значення. У 1832 р. було створено Звід Статутів про 

цивільну службу, що включав: Статут про службу за визначенням уряду, 

Положення про особливі переваги цивільної служби у віддалених 

місцевостях, а також у західних губерніях і в Царстві Польському, Статут 

емеритальних кас цивільного відомства і Статут про пенсії та одноразові 

допомоги. Згідно зі Статутом про службу за визначенням уряду особам, які 

перебувають на цивільній службі, для утримання призначалося: 

жалування, гроші столові, квартирні або квартири в натурі. Жалування 

визначалося за чином, за займаною посадою, за особим височайшим 

призначенням або за особим розпорядженням начальства. По всіх 

відомствах, у яких число канцелярських служителів визначено штатним 

положенням, начальству надавалося право мати служителів і в меншому 

порівняно зі штатним положенням числі, з тим щоб грошові заощадження, 

що залишаються від цього, на розсуд начальства були вживані виключно 

на допомоги для поліпшення утримання канцелярським служителям, які 

відмітилися здібностями і старанністю до служби. Однак така надбавка 

кожній особі разом з колишнім її утриманням не повинна дорівнювати 

окладу наймолодшого штатного чиновника за тим же місцем служби. 

Нижнім чиновникам оплата призначалася за добровільною з ними угодою. 

Будь-кому, хто справно й старанно прослужив на службових посадах без 

переходу з одного відомства в інше 5 років, оклад збільшувався на одну 

третину, прослужившому 10 років до окладу додавалася ще одна третина, а 

тому, хто прослужив 15 років, призначався подвійний оклад. 

Квартири для чиновників відводилися від уряду або від обивателів. 

Ніхто з чиновників після звільнення не мав права залишатися в казенній 

квартирі, як і вдови й діти померлих службовців не могли залишатися у 

квартирах довше 6-ти тижнів після їх смерті.  
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Усім службовцям жалування видавалося по закінченні кожного 

місяця. Квартирні і столові кошти виплачувалися наперед: перші – за 

третину місяця, другі – за один місяць. Переплати, що могли мати  місце, 

отримані від переміщення, відставки або смерті чиновників, залишалися 

без стягнення і приймалися на рахунок скарбниці. 

Чиновникам, які відряджались у службових справах, призначалися 

допомоги, що складалися із грошей прогонних, подорожніх, добових і 

квартирних, з видачі закордонних паспортів, допомог підйомних і на 

дорожні витрати. Казенні відрядження обмежувались крайньою в тому 

потребою. 

2-й (1918–1993 рр.) – цей період характеризується станами, становим 

поділом громадян, становими привілеями й обмеженнями, становими 

організаціями й установами, коли всі цивільні чини були скасовані. У 

подальшому система посад і чинів поступово замінюється партійно-

державною номенклатурою, що діяла протягом усієї радянської доби. Від 

спеціального комплексного правового регулювання державної служби 

загалом та оплати праці, зокрема, держава поступово відмовляється, 

оскільки держслужбовці не розглядаються як самостійна категорія 

працівників. Детально регламентувалося лише проходження служби у 

Збройних Силах та органах внутрішніх справ СРСР. Пріоритет у сфері 

регламентації службово-трудових відносин віддається Єдиній 

номенклатурі посад і нормативним актам, прийнятими на її розвиток. 

Відбувається всестороння централізація як нормування праці державних 

службовців, так і її оплати. Усі зміни в цій царині підлягають 

попередньому погодженню або затвердженню у вищестоящих, а також 

спеціалізованих державних органах. Місцеві органи (щодо як свого 

апарату, так і підвідомчих їм установ) мають право вносити зміни тільки в 

існуючі штатні розписи й у встановлене число окладів певного розміру, які 
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ні на загальний фонд оплати праці, ні на розмір оплати праці окремого 

службовця істотно не впливали.  

У ці часи активно підвищується роль профспілок у вирішенні питань 

оплати праці. Скасовується поділ утримання службовців на жалування, 

столові і квартирні кошти, шляхом об’єднання останніх в єдине грошового 

забезпечення, а також надане керівникам право за рахунок залишків від 

асигнувань канцелярських припасів утримувати особовий склад установ і 

видавати нагороди й допомоги підлеглим особам. Для службовців 

установлюються тарифи заробітної плати залежно від групи їх посади. 

Оклади для посад, рівноцінних за обсягом роботи, кваліфікацією й 

відповідальністю, як правило, мають бути однаковими в усіх установах 

однієї й тієї ж місцевості. Зайняття декількох оплачуваних посад 

допускається тільки в разі крайньої необхідності, зумовленої відсутністю 

незамінних спеціалістів, причому при дотриманні таких умов, як наявність 

мотивованого дозволу керівника за основним місцем роботи і 

неперевищення заробітку за всіма наступними оплачуваними посадами 

певного відсотку окладу за основним місцем роботи. Відбувається 

поступове зниження оплати праці службовців у всіх без винятку 

державних установах. Питання про джерело оплати праці не ставиться, 

позаяк державна форма власності є панівною. У перші роки після 

проголошення Україною незалежності залишаються чинними підходи 

радянських часів у царині оплати праці державних службовців. 

3-й (1994–2015 рр.) – Законом України «Про державну службу» 

(1993 р.) охоплена діяльність держави зі створення правових, 

організаційних, економічних і соціальних умов реалізації громадянами 

України права на державну службу, а також визначаються загальні засади 

діяльності і статус державних службовців. Фактично цей законодавчий акт 

прямо стосувався лише служби в органах державної виконавчої влади і в їх 
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апараті. Спеціального правового впорядкування зазнає оплата праці 

державних службовців, на яку покладаються завдання: (а) забезпечити 

достатні матеріальні умови для незалежного виконання ними своїх 

службових обов'язків, (б) сприяти вкомплектуванню апарату державних 

органів компетентними й досвідченими кадрами, а також (в) стимулювати 

їх сумлінну й ініціативну діяльність. Заробітна плата складається: (а) з 

посадового окладу, що встановлюється залежно від складності й рівня 

відповідальності виконуваних службових обов'язків, (б) із премій, (в) з 

доплати за ранг, (в) з надбавок за вислугу років на державній службі й (г) з 

інших надбавок за високі досягнення у праці й виконання особливо 

важливої роботи, обов'язків тимчасово відсутніх працівників та ін. Уперше 

(а) джерелом формування фонду оплати праці державних службовців 

спочатку визнається Державний бюджет України, а потім інші джерела, 

визначені для цієї мети положеннями про органи державної виконавчої 

влади, а також (б) встановлюється, що скорочення бюджетних асигнувань 

не може бути підставою для зменшення оплати праці. Постійно 

порушується питання про потребу реформування системи оплати праці 

службовців з метою створення необхідних умов для професійного 

виконання ними службових обов'язків, укомплектування органів державної 

влади висококваліфікованими й досвідченими спеціалістами, 

запровадження системи матеріального заохочення за сумлінну й 

ініціативну працю, а також зміни її характеру на інноваційний. 

4-й (з 2016 р.) – із прийняттям 10 грудня 2015 р. Верховною Радою 

України нового Закону «Про державну службу» (який набрав чинності з 1 

травня 2016 р.) передбачається поєднання системи винагород з оцінкою 

роботи, наданням пріоритету кар’єрній службі державних службовців, 

посилення їх персональної відповідальності за виконання своїх обов’язків, 
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а також створення умов гідної оплати їх праці на основі обґрунтованої 

моделі з мінімальним впливом суб’єктивізму. 

2. Згідно з п. 12 Рекомендації №R(2000) 6 Комітету Міністрів Ради 

Європи державам-членам РЄ про статус публічних службовців у Європі, 

ухваленої 24 лютого 2000 р., публічні службовці повинні отримувати за 

свою працю належну оплату, що відповідає їх обов’язкам і функціям. Вона 

має розглядатися як засіб досягнення бажаних цілей організації, бути 

достатньою для уникнення загрози корупції або участі службовців у 

діяльності, що не є сумісною з виконанням ними публічних обов’язків. 

3. У зарубіжних країнах відносини щодо оплати праці державних 

службовців упорядковуються спеціальним законодавством. Це можуть 

бути як окремі законодавчі акти (наприклад, Закон Республіки Молдова 

«Про систему оплати праці державних службовців» від 22 березня 2012 р.), 

так і спеціальні частини, глави або статті законодавчих актів, присвячених 

публічній службі загалом (Азербайджанська Республіка, Грецька 

Республіка, Китайська Народна Республіка, Республіка Бєларусь, 

Республіка Болгарія, Республіка Естонія, Республіка Литва, Республіка 

Польща, Республіка Чехія, США, Японія). 

4. Зарубіжні держави вводять єдину систему заробітної плати 

держслужбовців. Ця система визначається за принципом поділу останніх 

за працею, в чому відбивається різниця рівня їх відповідальності, 

працездатності, досягнутих успіхів у роботі, трудового стажу тощо. Цією 

системою також підтримується раціональна різниця в заробітку між 

різними посадами і класами держслужби. Заробітна плата чиновників 

виплачується за рахунок коштів державного бюджету, якщо інше не 

встановлено законодавством. Скорочення бюджетних асигнувань не 

визнається підставою для зменшення рівня оплати праці державних 

службовців. 
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5. Оплата праці держслужбовців має забезпечувати достатні 

матеріальні умови для безумовного й вичерпного виконання ними 

покладених на них службових обов'язків, сприяти вкомплектуванню 

державних органів компетентними й досвідченими кадрами, стимулювати 

їх сумлінну й ініціативну працю. Держава здійснює дослідження, 

провадить зіставлення рівня заробітку чиновників з рівнем оплати праці 

відповідних працівників інших організацій і користується результатами 

досліджень як підставою для врегулювання рівня зарплати 

держслужбовців. Жодні органи не мають права самовільно змінити 

встановлену державою політику зарплат для службовців або самостійно 

підвищувати чи знижувати їх рівень. Заробіток держслужбовця періодично 

підвищується залежно від конкретних економічних умов і можливостей 

бюджету. 

6. У зарубіжних країнах заробітна плата чиновника складається з в 

основному посадового окладу, надбавок до нього і премій.  

З метою диференціації посадового окладу держслужбовців залежно 

від їх індивідуальних професійних досягнень у межах установленого рівня 

оплати праці вводяться певні її ступені (щаблі). Поза останніми в кожному 

конкретному випадку може призначатися спеціальний посадовий оклад 

особам, які відповідають за проведення реформ, упровадження 

інноваційних підходів у тій чи іншій сфері діяльності. 

Надбавки (залежно від країни) встановлюються: (а) за стаж служби, 

(б) за розряд, клас, категорію тощо, (в) за виконання повноваження 

стосовно прийняття управлінських рішень, (г) за представництво, (ґ) за 

надурочну службу, (д) за нічну службу, (е) за шкідливу роботу, (є) за 

службу у вихідні і святкові дні, (ж) як спеціальна особиста надбавка, (з) за 

підготовку кандидата в чиновники, (і) за час на розміщення на новому 

місці роботи, (й) за досягнуті результати, (к) за роботу з відомостями, що 
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становлять державну таємницю, (л) як регіональна надбавка та ін. Розміри 

й умови отримання вказаних надбавок – прерогатива спеціального 

законодавства, однак вони не можуть бути нижчими за встановлені 

загальним законодавством про працю. Указані виплати сумарно не можуть 

перевищувати посадовий оклад чиновника або певного його відсотка. 

Премія є складником зарплати, щодо якої не існує права вимоги й за 

допомогою якої можуть бути відзначені такі дії: (а) виконання 

незвичайного або особливо важливого службового завдання; (б) 

добровільна ініціатива щодо виконання негайних службових завдань; в) 

виконання служби по досягненні певного віку; (г) забезпечення допомоги 

при попередженні виникнення вогню або природних катастроф, їх 

ліквідації чи усунення їх наслідків або за інших надзвичайних подій, коли 

виникає загроза державному майну, здоров'ю або життю людей. Розмір 

премії не може перевищувати сумарного розміру посадового окладу 

чиновника, доплат до нього чи певного його відсотка. Окремі надбавки і 

премії можуть не виплачуватись або скорочуються протягом строку дії 

щодо певного чиновника відповідного дисциплінарного покарання.  
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РОЗДІЛ 3 

СУЧАСНИЙ СТАН ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ  

ОПЛАТИ ПРАЦІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ  

ТА НАПРЯМКИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ 

 

3.1 Умови оплати праці як істотні умови державної служби 

Частиною 2 ст. 1 КЗпП України проголошено, що законодавство про 

працю встановлює високий рівень умов праці і всебічну охорону трудових 

прав працівників. Але ні сам Кодекс, ні інші закони України легальної 

дефініції терміна «умови праці» не містять. Бракує трактування цього 

поняття й у проекті ТК України (реєстраційний №1658, текст 

доопрацьований від 20 травня 2015 р.). У той же час ч. 1 ст. 1 цього 

проекту за мету Кодексу визнає: (а) установлення прав та обов’язків 

суб’єктів трудових правовідносин, (б) забезпечення реалізації 

передбачених Конституцією України трудових прав і гарантій працівників, 

(в) створення належних умов праці, (г) гарантування захисту прав та 

інтересів трудівників і роботодавців. Книга ІІІ проекту ТК йменується 

«Умови праці» й об’єднує 11 глав: характеристики умов праці; робочий 

час; час відпочинку; відпустки; нормування праці; заробітна плата; 

гарантійні й компенсаційні виплати; забезпечення інтересів працівників 

при здійсненні роботодавцем виплат; внутрішній трудовий розпорядок; 

охорона праці; загальнообов’язкове державне соціальне страхування.  

Вибір такого підходу до структуру розглядуваної Книги можна 

пояснити прагненням суб’єкта законотворчості полегшити 

заінтересованим суб’єктами ознайомлення й користування нею. Так, лише 

із значними пересторогами до умов праці може бути віднесено 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування – систему прав, 

обов'язків і гарантій, що передбачає надання соціального захисту, що 
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включає матеріальне забезпечення громадян у разі хвороби, повної, 

часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, 

безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших 

випадках, передбачених законом, за рахунок грошових фондів, які 

формуються шляхом сплати страхових внесків власником або 

уповноваженим ним органом, громадянами, а також бюджетних та інших 

джерел, передбачених законом (ст. 1 Основ законодавства України про 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування від 14 січня 1998 р. 

[147]).  

Заперечуємо схожий підхід і до категорії «охорона праці». 

Останньою за ч. 1 ст. 1 Закону України «Про охорону праці» від 14 жовтня 

1992 р. [148] є система правових, соціально-економічних, організаційно-

технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів і 

засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності 

людини у процесі її трудової діяльності. У різних площинах з умовами 

праці знаходиться і внутрішній трудовий розпорядок.  

Д. С. Підкопай обстоює позицію, що внутрішній трудовий 

розпорядок становить собою сукупність суспільних відносин, які 

виникають між працівниками й роботодавцем у процесі організації праці 

на підприємстві, в установі, організації чи у фізичної особи і які 

впорядковуються нормами трудового права з метою створення належних 

умов для забезпечення підвищення ефективності виробництва і сприяння 

всебічному професійному розвитку працівників. Суттєвими ознаками 

цього явища є:  

– об’єкт – сукупність суспільних відносин з організації праці;  

– предмет – урегульований нормами трудового права порядок 

організації праці на конкретному підприємстві, в установі, організації чи в 

роботодавця – фізичної особи;  
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– мета – створення умов для забезпечення підвищення ефективності 

виробництва і сприяння всесторонньому професійному розвитку 

працівників. При формуванні раціонального внутрішнього трудового 

розпорядку насамперед необхідно вирішити комплекс економічних, 

соціальних і психофізіологічних завдань: (а) домогтися мінімальних витрат 

робочого часу на виконання технологічної операції; (б) забезпечити високу 

якість продукції; (в) досягти оптимального використання обладнання; (г) 

забезпечити безпеку праці; (д) домогтися її максимальної змістовності та 

ін.;  

– суб’єкти – працівники й роботодавець, у якого вони виконують 

обумовлену роботу на підставі трудового договору;  

– зміст – взаємні трудові права й обов’язки трудівників і 

роботодавця, що виникають у зв’язку з організацією праці [149, с. 40, 41].  

Не є умовою праці також і її нормування. З точки зору В. І. 

Прокопенка, останнє є одним з механізмів управління виробництвом, 

методом виявлення резервів зростання продуктивності праці, регулятором 

міри праці робітників і службовців [150, с. 116]. Сучасні методологічні 

основи нормування праці передбачають вирішення таких основних 

завдань, як-от: а) розширення сфери нормування праці; б) забезпечення 

високої якості норм раці та їх максимальне наближення до суспільно 

необхідних її витрат; в) наукове обґрунтування з урахуванням 

організаційно-технічних, соціально-економічних і психофізіологічних 

чинників; г) гуманізація норм праці, що сприяє максимальному 

задоволенню творчих, виробничих і матеріальних вимог працюючих [151, 

с. 235]. 

Глава 1 Книги ІІІ проекту ТК «Характеристики умов праці» включає 

такі статті: шкідливі та небезпечні умови праці; шкідливий виробничий 

фактор; небезпечний виробничий фактор; особливий характер праці; 
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оптимальні та допустимі умови праці, легка праця неповнолітніх; важкість 

праці; напруженість праці; роз’їзний характер праці; польові умови праці. 

Зазначена глава закріплює такі важливі дефініції:  

– шкідливі умови праці, для яких властиві такі рівні шкідливих 

виробничих чинників, які перевищують гігієнічні нормативи і здатні 

несприятливо впливати на організм працівника та/або його нащадків;  

– небезпечні умови праці, що характеризуються такими рівнями 

шкідливих чинників виробничого середовища і трудового процесу, вплив 

яких протягом робочої зміни (чи її частини) створює загрозу для життя або 

високий ризик виникнення гострих професійних уражень;  

– оптимальні умови праці, за яких зберігається не лише здоров’я 

працівників, а й створюються передумови для підтримання високого рівня 

працездатності;  

– допустимі умови праці, для яких притаманними є такі рівні 

чинників виробничого середовища і трудового процесу, які не 

перевищують установлених гігієнічних нормативів, а можливі зміни 

функціонального стану організму відновлюються за час регламентованого 

відпочинку або до початку наступної зміни і які не повинні несприятливо 

впливати на стан здоров’я працівників та їх нащадків у найближчому й 

віддаленому періодах;  

– польові умови праці, що становлять собою виконання робіт у 

пошукових, геологічних і наукових експедиціях або виконання пошуково-

рятувальних робіт, що здійснюються в умовах, не пристосованих для 

щоденного відпочинку, коли трудівникові бракує можливості щоденно 

повертатися до місця постійного чи тимчасового проживання (вахтового 

містечка, готелю, квартири чи іншого комфортного житла).  

Однак, повторимось, що легального трактування поняття «умови 

праці» ні в розглядуваній, ні в інших главах проекту ТК не зустрічаємо. 
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Варто погодитися з О. І. Процевським, який умови праці розглядає 

як сукупність соціальних і виробничих чинників, за наявності яких 

відбувається процес праці. До соціальних він відносить розмір оплати 

праці, тривалість робочого часу, відпустки тощо, до виробничих – 

технічні, санітарні, гігієнічні, виробничо-побутові та інші умови [152, c. 

103]. 

Правова конструкція «істотні умови праці» вперше з’явилась у 

трудовому законодавстві 27 травня 1988 р., коли відповідно до указів 

Президії Верховної Ради СРСР «Про внесення до законодавства Союзу 

РСР про працю змін і доповнень, пов'язаних з перебудовою управління 

економікою» від 4 лютого 1988 р. [153] і «Про внесення змін і доповнень 

до деяких законодавчих актів СРСР про працю» від 29 березня 1988 р. 

[154] Президія Верховної Ради Української РСР постановила викласти ст. 

32 КЗпП України в новій редакції й передбачити у її частинах 3 і 4 таке: 

«У зв'язку із змінами в організації виробництва і праці допускається 

зміна істотних умов праці при продовженні роботи за тією ж 

спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Про зміну істотних умов праці – 

систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або 

скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і 

найменування посад та інших – працівник повинен бути повідомлений не 

пізніше ніж за два місяці.  

Якщо колишні істотні умови праці не можна зберегти, а працівник не 

згоден на продовження роботи в нових умовах, то трудовий договір 

припиняється за пунктом 6 статті 36 цього Кодексу» [155]. 

До речі, розглядуваний проект ТК України у главі 3 Книги ІІ 

«Виникнення та припинення трудових відносин. Трудовий договір» коло 

підстав зміни умов трудового договору обмежує переміщенням і 

переведенням працівника на іншу роботу. У ч. 1 ст. 65 цього проекту ТК і 
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фіксується така норма: «Роботодавець має право без згоди працівника, 

якщо інше не передбачено трудовим договором, перемістити його на інше 

робоче місце, в інший структурний підрозділ у тій самій місцевості, 

доручити роботу на іншому обладнанні в межах його трудової функції та 

кваліфікації, якщо це не протипоказано за станом здоров’я, без зміни 

істотних умов трудового договору». Але ні тут, ні надалі відповіді на 

запитання, що мав на увазі суб’єкт законодавчої ініціативи під правовою 

конструкцією «істотні умови трудового договору» ми не отримуємо. 

Як пропонує А. О. Мовчан, при реформуванні чинного трудового 

законодавства варто закріпити тлумачення поняття «істотні умови праці» 

як умови, визначені між працівником і власником підприємства, установи, 

організації або уповноваженим ним органом (особою), окреслені у 

трудовому договорі, встановлені законодавством, у тому числі 

колективним договором та іншими локальними актами, на день укладення 

останнього [156, с. 129]. Указана позиція надто розпливчастий має вигляд, 

адже, керуючись нею, до таких можна віднести будь-яку умову праці, що 

знайшла відбиття на рівні нормативного чи індивідуального правового 

регулятора. Більше схиляємося до думки М. Й. Бару, який ще в 1984 р. 

назвав істотними умови, що позначаються на правовому, матеріальному й 

моральному становищі трудівника. При цьому вчений підкреслював, що 

саме тому зміна цих умов потребує згоди працівника [157, с. 71].  

Учені-трудовики категорію «істотні умови праці» відносять до 

оціночних понять. Як вважає А. М. Юшко, питання віднесення тих чи 

інших умов праці до істотних чи неістотних постає, коли у власника 

виникає потреба їх змінити. Тому в подібних випадках власникові або 

уповноваженому ним органу потрібно узгодити це питання з кожним 

працівником, оскільки одна й та ж умова праці для одного з них може бути 

істотною, а для іншого – ні [158, с. 40]. 
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Внутрішнім моментом будь-якої людської діяльності завжди 

виступає оціночна свідомість, що виявляє особливі функції у процесі 

суспільної практики. Через оцінювання відображається існуючий 

предметний світ (його властивості, зв’язки, відносини) у згорнутому 

ідеальному вигляді й усвідомлюються цінності (значення) здобутих для 

людини результатів. Інакше кажучи, будь-яка діяльність за своєю 

природою є ціннісним відображенням реальності. Як розмірковує В. В. 

Лазарєв, формулюючи норму з оціночними ознаками, законодавець, тим 

самим бажає, щоб вона зазнала впливу певної групи суспільних відносин, 

але в силу різноманіття відповідних випадків він не в змозі дати їм точного 

опису [159, с. 11]. С. М. Прилипко й О. М. Ярошенко сутність оціночних 

понять бачать у тому, що нормотворчі органи свідомо надають 

правозастосувачеві можливість вільно оцінювати ситуацію з огляду на 

конкретні обставини справи. Передаючи вирішення певного питання на 

розсуд органу, що застосовує нормативно-правовий акт про працю, 

нормотворець у такий спосіб виражає також і свою волю. Присутність у 

текстах трудоправових нормативних актів оціночних понять є неминучою, 

однак це не свідчить про наявність прогалин у трудовому праві, оскільки 

не завжди можна дати належне юридичне визначення того чи іншого 

явища, що вимагає правового регулювання [160, с. 380]. На думку 

науковців, оціночне поняття у трудовому праві – це специфічний спосіб 

оформлення волі нормотворця, що становить собою закріплене в тексті 

нормативно-правового акта положення, яке потребує конкретизації й 

уточнення в тій чи іншій ситуації суб’єктом трудового права у процесі 

застосування норм останнього [160, с. 380]. О. А. Степанова вирізняє 

логічні, лінгвістичні і юридичні особливості оціночних понять у трудовому 

праві. До останніх вона відносить: а) як правило, це поняття не 

конкретизовано в нормативному акті, що містить норми трудового права; 
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б) його конкретизація здійснюється у процесі правозастосування, 

правотворчості, а також може стати підсумком наукових досліджень; в) 

воно надає суб'єктові правоконкретизуючої діяльності можливості 

самостійно оцінити фактичні обставини справи при обов'язковому 

дотриманні функціонального призначення нормативного припису [161, с. 

40-57]. 

Наявність примірного, а тим більше вичерпного переліку ознак чи 

складників оціночної категорії, безсумнівно, може нейтралізувати 

небажані наслідки суб’єктивного підходу до її розуміння суб’єктом 

правозастосування. За ч. 3 ст. 32 КЗпП України до істотних умов праці 

належать система й розмір оплати останньої, пільги, режим роботи, 

встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення 

професій, зміна розрядів і найменувань посад працівників та ін. Як бачимо, 

цей перелік не є вичерпним. Більш продуктивним шляхом формулювання 

вичерпного переліку пішли, на нашу думку, розробники нового Закону 

України «Про державну службу». 

Якщо Закон України «Про державну службу» (1993 р.) у ч. 1 ст. 11 

обмежується тільки закріпленням за держслужбовцями права на здорові, 

безпечні й належні для високопродуктивної роботи умови праці, то Закон 

«Про державну службу» (2011 р.) змінам істотних умов служби присвячує 

спеціальну ст. 34, відповідно до якої ними вважаються зміни: (а) 

належності посади державної служби до іншої групи посад, (б) посадових 

обов'язків, (в) вимог до освітньо-кваліфікаційного рівня, напрямку 

підготовки (спеціальності) та/або досвіду роботи, (г) умов оплати праці або 

соціально-побутового забезпечення, (ґ) режиму служби, встановлення або 

скасування неповного робочого часу, (д) місця розташування державного 

органу, органу влади АРК або їх апарату. При цьому нормотворець не 
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відповідає на запитання, що саме могло послужити підставами для змін 

істотних умов державної служби.  

Новий Закону України «Про державну службу» (2015 р.), 

конкретизуючи положення попередника, змінами істотних умов державної 

служби називає зміни:  

– належності посади державної служби до певної категорії посад 

(раніше було – до іншої групи посад);  

– основних посадових обов'язків (раніше йшлося про всі посадові 

обов’язки);  

– умов (системи й розмірів) оплати праці або соціально-побутового 

забезпечення (законодавець уточнив що під умовами оплати праці 

розуміються система й розміри її оплати); 

– режиму служби, встановлення або скасування неповного робочого 

часу;  

– місця розташування державного органу (в разі його переміщення 

до іншого населеного пункту) (нині зміною істотних умов служби є зміна 

місця розташування державного органу тільки в разі його переміщення до 

іншого населеного пункту).  

Зміна ж вимог до освітньо-кваліфікаційного рівня, напрямку 

підготовки (спеціальності) та/або досвіду роботи взагалі перестала 

вважатися зміною істотних умов державної служби. 

Зазвичай істотні умови праці службовців визначаються чинним 

законодавством, тобто законодавчими актами про державну службу. Так, 

відповідно до ч. 3 ст. 56 Закону України «Про державну службу» за згодою 

керівника державної служби для державного службовця може 

встановлюватися неповний робочий день або неповний робочий тиждень. 

На прохання вагітної жінки, одинокого державного службовця, який має 

дитину віком до 14 років або дитину-інваліда, в тому числі яка перебуває 
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під його опікою, або який доглядає за хворим членом сім'ї відповідно до 

медичного висновку, керівник державної служби зобов'язаний установити 

для них неповний робочий день або неповний робочий тиждень. У частині 

ж відносин, не врегульованих цим Законом, на державних службовців 

поширюється дія норм законодавства про працю.  

Звернімося до прикладу з практики. Так, варто погодитися з 

Чернівецьким окружним адміністративним судом, який у адміністративній 

справі за позовом ОСОБИ_1 до Чернівецької митниці Державної 

фіскальної служби про поновлення на роботі і стягнення заробітної плати 

за час вимушеного прогулу та моральної шкоди, відмітив, що «… при 

вирішенні публічного спору пріоритетними є норми спеціального закону, а 

норми трудового законодавства підлягають застосуванню лише у 

випадках, якщо нормами спеціальних законів не врегульовано спірних 

відносин і коли про можливість такого застосування прямо зазначено у 

спеціальному законі» [162]. Із цього принципового положення виходять і 

Типові правила внутрішнього службового розпорядку, затверджені 

наказом Нацдержслужби України від 3 березня 2016 р., №50 [163]. Пункт 2 

розд. ІІІ цих Правил закріплює, що в державних органах, як правило, 

встановлюється п'ятиденний робочий тиждень із тривалістю роботи по 

днях: понеділок, вівторок, середа, четвер – по 8 годин 15 хвилин, п'ятниця 

– 7 годин; вихідні дні – субота й неділя. У зв'язку зі службовою 

необхідністю, зумовленою специфікою роботи, у відповідному органі 

державної влади (його структурному підрозділі) може встановлюватись 

інший режим роботи відповідно до законодавства про працю. 

Істотні умови праці можуть бути визначені і в акті про призначення 

на посаду, який може бути прийнятий у виді указу, постанови, наказу 

(розпорядження) чи рішення залежно від категорії посади, відповідно до 

законодавства. У ньому зазначаються: а) прізвище, ім'я, по батькові особи, 
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яка призначається на посаду державної служби; б) займана посада 

державної служби із зазначенням структурного підрозділу державного 

органу; в) дата початку виконання посадових обов'язків; г) умови оплати 

праці. Однак, такий акт може містити також певні умови й зобов'язання, а 

саме: а) строк призначення на посаду (у разі строкового призначення); б) 

строк випробування на ній (у разі призначення з випробувальним 

строком); в) обов'язок державного органу забезпечити державному 

службовцеві можливість проходження необхідного йому професійного 

навчання для виконання своїх посадових обов'язків. 

Істотні умовами державної служби – це передбачені законодавством 

та актом про призначення на посаду умови службової діяльності 

державного службовця, які значною мірою позначаються на його 

правовому, організаційно-управлінському й матеріальному становищі.  

Закон України «Про державну службу» в ч. 1 ст. 43 підставами для 

зміни істотних умов державної служби визнає: а) ліквідацію або 

реорганізацію державного органу; б) зменшення фонду оплати праці цього 

органу; в) скорочення чисельності або штату працівників у зв'язку з 

оптимізацією системи державних органів чи структури окремого 

державного органу. 

Якщо з першою і третьою позицію все зрозуміло і вони не 

викликають заперечення, то щодо такої підстави, як зменшення фонду 

оплати праці державного органу, виникають певні вагомі застереження.  

КЗпП України у ч. 3 ст. 32 загальною підставою зміни істотних умов 

праці називає зміни в організації виробництва і праці. Інакше кажучи, 

зміна істотних умов праці може бути визнана законною, тільки якщо буде 

доведено наявність змін в організації виробництва і праці. Вищий 

спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ у 

листі «Про практику застосування судами при розгляді справ окремих 
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норм трудового права» від 27 вересня 2012 р., № 10-1389/0/4-12 [164] 

уточнив, що зміна істотних умов праці, зокрема, зменшення заробітної 

плати, може бути визнана законною тільки в тому випадку, якщо буде 

доведена наявність змін в організації виробництва і праці, а не лише 

повідомлення працівника в установлений законом строк. 

За п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗпП України зміни в організації виробництва і 

праці є також підставою для розірвання трудового договору з ініціативи 

власника або уповноваженого ним органу. Указана норма містить і 

приклади таких змін; це ліквідація підприємства, установи чи організації, 

реорганізація, банкрутство, перепрофілювання, скорочення чисельності 

або штату працівників. Перелік змін в організації виробництва і праці 

наводиться також у п. 10 постанови Пленуму Верховного Суду України 

«Про практику розгляду судами трудових спорів» від 6 листопада 1992 р., 

№9 [165]; це раціоналізація робочих місць, введення нових форм 

організації праці, в тому числі перехід на бригадну форму і, навпаки, 

впровадженням передових методів, технологій тощо.  

Свої пояснення щодо трактування означеної категорії й розуміння її 

змістовного наповнення наводять і науковці. Так, як переконують Л. Ю. 

Величко, С. М. Прилипко й О. М. Ярошенко, організація виробництва – це 

процес і функція управління виробничою системою для досягнення її цілей 

і завдань, до яких належать:  

– поглиблення спеціалізації;  

– удосконалення форм організації виробництва;  

– швидка (гнучка) переорієнтація виробництва на інші види 

продукції;  

– забезпечення безперервності й ритмічності виробничого процесу;  

– вдосконалення виробництва в просторі й часі;  

– створення логістичної системи;  
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– скорочення тривалості виробничого циклу;  

– безперебійне забезпечення сировиною, матеріалами при зменшенні 

їх запасів, а також готової продукції.  

Натомість організація праці, на думку науковців, містить такі 

елементи:  

– робота з кадрами – добір, підготовка, перепідготовка й підвищення 

кваліфікації працівників;  

– поділ праці – розміщення працівників по робочих місцях і 

закріплення за ними відповідних обов'язків;  

– кооперація праці – встановлення системи виробничого 

взаємозв'язку між трудівниками;  

– організація робочих місць;  

– організація їх обслуговування;  

– розроблення раціональних прийомів і методів праці;  

– установлення обґрунтованих норм останньої;  

– створення безпечних і здорових умов праці;  

– організація її оплати й матеріального стимулювання працюючих;  

– планування й облік праці;  

– виховання трудової дисципліни [Див. детальніше: 166, с. 106-138; 

167, с. 82-109]. 

З точки зору С. Ю. Головіної й М. В. Молодцова, зміни в організації 

виробництва і праці – одна з важливих оціночних категорій у трудовому 

праві, під якою слід розуміти будь-які виробничі ситуації [168, с. 157, 158]. 

А. М. Юшко зміни в організації виробництва і праці трактує як об’єктивно 

необхідні дії власника або уповноваженого ним органу, зумовлені (за 

загальним правилом) впровадженням нової техніки, нових технологій, 

удосконаленням структури підприємства, установи чи організації, режиму 

робочого часу, управлінської діяльності, що спрямовані на підвищення 
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продуктивності праці, поліпшення її економічних і соціальних показників, 

запобігання банкрутству й масовому вивільненню працівників і 

збереження кадрового потенціалу в період тимчасових зупинок у роботі і 

приватизації, створення безпечних умов праці, поліпшення її санітарно-

гігієнічних умов [169, с. 18]. 

О. В. Прудивус наполягає на тому, що конструкція «зміни в 

організації виробництва і праці» – це правове поняття у трудовому праві, 

що, по-перше, характеризується ознаками щодо визначеної категорії у 

трудоправовій доктрині, по-друге, передбачає об’єктивно необхідні дії 

роботодавця, зумовлені:  

– ліквідацією або реорганізацією, санацією, банкрутством, 

процедурою реструктуризації, включаючи проведення організаційно-

господарських, фінансово-економічних заходів, а також заходів, 

спрямованих на реорганізацію підприємства з метою його збереження і 

відновлення платоспроможності;  

– тривалим простоєм чи перепрофілюванням підприємства, установи 

чи організації, що призвели до скорочення чисельності або штату 

працівників;  

– упровадженням нової техніки, нових технологій, з удосконаленням 

структури підприємства, установи чи організації, режиму робочого часу, 

управлінської діяльності, що спрямовані на підвищення продуктивності 

праці, поліпшення економічних і соціальних показників, запобігання 

банкрутству й масовому вивільненню працівників, збереженню кадрового 

потенціалу в період тимчасових зупинок у роботі і приватизації, створення 

безпечних умов праці, поліпшення санітарно-гігієнічних її умов та іншими 

організаційно-правовими чинниками [170, с. 127]. 

С. М. Глазько обстоює думку, що перелік обставин, які складають 

зміни в організації виробництва і праці, не може бути вичерпним. Право не 
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може «надіти» свою форму на всі суспільні відносини. Життя набагато 

багатше й різнобічніше від права і правової форми. Тому не можна 

передбачити в нормі права всіх обставин, які слід характеризувати як зміни 

в організації виробництва і праці. Гадаємо, до таких слід також віднести і 

(а) впровадження контрактної форми трудового договору для випадків, 

коли остання є обов’язковою, (б) вдосконалення систем заробітної плати 

чи нормування праці, (в) ліквідацію шкідливих робіт, (г) раціоналізацію 

робочих місць, (д) установлення або скасування неповного робочого часу, 

(е) зміну розрядів і найменування посад [171, с. 83]. 

Як бачимо, ні у трудоправовій науці, ні в законодавстві про працю 

позиція, за якої зменшення фонду оплати праці підприємства, установи чи 

організації є підставою для зміни істотних умов праці, не знайшла свого 

відбиття. І це, безперечно, видається правильним. Адже така підстава 

потенційно створює підґрунтя для зловживань з боку роботодавця, який 

отримує у своє повне й беззастережне розпорядження таку підставу 

припинення трудового договору, як відмова працівника від продовження 

роботи у зв'язку зі зміною істотних умов праці (п. 6 ч. 1 ст. 36 КЗпП 

України). Звільнення з роботи за цією підставою має місце за умови, що 

трудівника було попереджено про зміну істотних умов праці не пізніше 

ніж за 2 місяці, а також за наявності його письмової заяви про відмову від 

роботи в разі такої зміни, причому, якщо той відмовився написати заяву, 

складається відповідний акт. Працівникові виплачується також вихідна 

допомога в розмірі не менше середнього місячного заробітку. Попередня 

згода виборного органу первинної профспілкової організації 

(профспілкового представника) в такому випадку непотрібна. Саме ж 

питання зміни фонду оплати праці повністю віднесено до відома 

компетентних служб відповідних державних органів. Зокрема, згідно з 

Типовим положенням про преміювання державних службовців органів 
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державної влади, інших державних органів, їх апаратів (секретаріатів), 

затвердженим наказом Мінсоцполітики України від 13 червня 2016 р., 

№646, фонд преміювання державного органу встановлюється в розмірі 

20% загального фонду посадових окладів за рік та економії фонду оплати 

праці. Бухгалтерська служба відповідного державного органу щомісяця 

або щокварталу розраховує фонд його преміювання в розрізі кожного 

самостійного структурного підрозділу залежно від його штатної 

чисельності й доводить зазначену інформацію до відома їх керівників.  

Закон України «Про державну службу», не змінюючи загалом 

указаної процедури, додає до неї такі уточнення: (1) у разі незгоди 

службовця на продовження проходження державної служби у зв'язку зі 

зміною її істотних умов він подає керівникові заяву про звільнення за 

відповідною підставою або заяву про переведення на іншу запропоновану 

йому посаду; (2) якщо протягом 60 календарних днів з дня ознайомлення 

державного службовця з повідомленням про зміну істотних умов служби 

від нього не надійшло вказаної заяви, він вважається таким, що погодився 

на продовження проходження державної служби. 

Коли ж ідеться про такі підстави для зміни істотних умов державної 

служби, як (а) ліквідація або реорганізація державного органу і (б) 

скорочення чисельності або штату працівників у зв'язку з оптимізацією 

системи державних органів чи структури окремого державного органу, 

акцентуємо увагу на тому, що обидві ці підстави пов’язані з потребою 

дотримання доволі складної процедури, а також з достатньо тривалим у 

часі їх проведення. Це, у свою чергу, створює додаткові умови для захисту 

трудових прав і законних інтересів державних службовців. 

Враховуючи вищевказане, для уникнення зловживань з боку 

керівництва державного органу в питанні припинення державної служби в 

разі незгоди державного службовця на її проходження у зв'язку зі зміною 
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істотних умов праці (п. 6 ч. 1 ст. 83 Закону України «Про державну 

службу»), а також з метою забезпечення всестороннього захисту трудових 

прав і законних інтересів цих службовців, дотримуємось думки щодо 

усунення з кола підстав для зміни істотних умов державної служби, 

передбачених ч. 1 ст. 43 цього Закону, зменшення фонду оплати праці 

державного органу як процедури, що належить до виключної й 

беззастережної компетенції відповідних державних органів і провадиться 

без участі представників держслужбовців. Ця позиція відповідає вимогам 

ч. 2 ст. 55 Бюджетного кодексу України, за якою оплата праці працівників 

бюджетних установ і нарахування на заробітну плату належать до 

захищених видатків бюджету – видатків загального фонду бюджету, обсяг 

яких не може змінюватися при здійсненні скорочення затверджених 

бюджетних призначень, а також ч. 5 ст. 50 указаного Закону, за якою 

скорочення бюджетних асигнувань не може бути підставою для 

зменшення посадових окладів і надбавок до них. 

Зміна умов оплати праці чиновників держслужби є істотною тільки в 

частині зміни її розмірів і системи. Як відомо, розмір заробітної плати 

залежить від складності й умов виконуваної роботи, професійно-ділових 

якостей працюючого, результатів його праці й діяльності підприємства, 

установи чи організації. Забороняється будь-яке зниження розмірів оплати 

праці залежно від походження трудівника, його соціального й майнового 

стану, расової й національної належності, статі, мови, політичних поглядів, 

релігійних переконань, членства у професійній спілці чи в іншому 

об'єднанні громадян, роду й характеру занять, місця проживання. Згідно з 

п. 1.3 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом 

Держкому статистики України від 13 січня 2004 р., №5, для оцінки розміру 

заробітної плати працівників застосовується показник фонду оплати праці.  
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Розмір заробітку державного службовця встановлюється з 

урахуванням відповідних приписів статей 50–52 Закону України «Про 

державну службу» й нормативно-правових актів, прийнятих на їх 

розвиток. Зокрема, ч. 1 ст. 51 вказаного Закону з метою визначення 

розмірів посадових окладів держслужбові посади поділяє на 9 груп оплати 

праці. За ч. 2 цієї ж статті для встановлення розмірів посадових окладів 

державні органи поділяються за юрисдикцією, яка поширюється: (а) на 

всю територію України, (б) на територію однієї або кількох областей, міст 

Києва й Севастополя, (в) на територію одного або декількох районів і міст 

обласного значення. Так, за Схемою посадових окладів на посадах 

державної служби за групами оплати праці з урахуванням юрисдикції 

державних органів, затвердженою постановою КМУ від 18 січня 2017 р., 

№15 [172], посадовий оклад керівника державного органу (група оплати 1), 

юрисдикція якого поширюється на всю територію України, становить 

13000 грн, першого заступника цього керівника (група оплати 2) – 12000 

грн. Посадовий оклад керівника державного органу, юрисдикція якого 

поширюється на територію однієї або декількох областей, міст Києва й 

Севастополя, складає 11000 грн, а керівника того державного органу, 

юрисдикція якого поширюється на територію одного або декількох районів 

і міст обласного значення, – 9115 грн. Розмір надбавок до посадових 

окладів за ранги державних службовців затверджено тією ж урядовою 

постановою. Приміром, за 1-й ранг державного службовця надбавка 

становить 1000 грн, за 2-й – 900 грн. Надбавка за вислугу років на 

державній службі встановлюється на рівні 3% посадового окладу 

державного службовця за кожен календарний рік стажу державної служби, 

але не більше 50% посадового окладу. Фонд преміювання державного 

органу встановлюється в розмірі 20% загального фонду посадових окладів 

за рік та економії фонду оплати праці. 
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Основою організації оплати праці на держслужбі є тарифна система, 

що включає тарифні сітки і ставки, схеми посадових окладів і тарифно-

кваліфікаційні характеристики (довідники). Вона є підґрунтям формування 

й диференціації розмірів заробітної плати чиновників. 

Процедура зміни істотних умов держслужби включає відповідні 

стадії, а саме: 

1) письмове повідомлення державного службовця про зміну істотних 

умов праці керівником державної служби не пізніш як за 60 календарних 

днів до зміни таких умов праці; 

2) погодження службовця на подальше проходження державної 

служби шляхом його конклюдентних дій. Якщо протягом 60 календарних 

днів з дня ознайомлення державного службовця з повідомленням про зміну 

істотних умов служби від нього не надійшло заяв про переведення на інші 

посаду або про звільнення з держслужби, службовець вважається таким, 

що погодився на продовження проходження держслужби; 

3) оскарження державним службовцем рішення про зміну істотних 

умов держслужби. У разі порушення наданих прав або виникнення 

перешкод у їх реалізації держслужбовець у місячний строк з дня, коли він 

дізнався або повинен був дізнатися про це, може подати керівникові 

державної служби скаргу із зазначенням фактів порушення його прав або 

перешкод у їх реалізації. Керівник зобов'язаний не пізніше спливу 20 

календарних днів з дня отримання скарги надати державному службовцеві 

обґрунтовану письмову відповідь (рішення). У разі неотримання останньої 

в установлений строк або незгоди з відповіддю керівника держслужби цей 

службовець може звернутися з відповідною скаргою до центрального 

органу виконавчої влади, що забезпечує формування й реалізує державну 

політику у сфері державної служби. За результатами розгляду скарги 

вказаний центральний орган надає державному службовцеві вмотивовану 
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відповідь не пізніше спливу 20 календарних днів з дня надходження скарги 

й у разі встановлення факту порушення його прав направляє відповідному 

державному органу обов'язкову для виконання вимогу про усунення 

вказаних порушень. Порушені права державного службовця підлягають 

безумовному поновленню, а перешкоди в їх реалізації негайному 

усуненню. Заявник має також право оскаржити до суду рішення, дії чи 

бездіяльність державних органів та їх посадовців, які перешкоджають 

реалізації його прав; 

4) переведення на іншу посаду або звільнення з державної служби в 

разі незгоди держслужбовця на продовження проходження державної 

служби. Державний службовець з урахуванням його професійної 

підготовки і професійної компетентності може бути переведений без 

обов'язкового проведення конкурсу: а) на іншу рівнозначну або нижчу 

вакантну посаду в тому самому державному органі, в тому числі в іншій 

місцевості (в іншому населеному пункті), – за рішенням керівника 

держслужби; б) на рівнозначну або нижчу вакантну посаду в іншому 

державному органі, в тому числі в іншій місцевості (в іншому населеному 

пункті), – за рішенням керівника державної служби в державному органі, з 

якого переводиться держслужбовець, і керівника державної служби в 

державному органі, до якого той переводиться. Переведення здійснюється 

виключно за згодою державного службовця; 

5) виплата вихідної допомоги держслужбовцеві у випадку звільнення 

з державної служби. У разі звільнення з державної служби з підстави 

незгоди державного службовця на подальше проходження служби у зв'язку 

зі зміною її істотних умов, йому виплачується вихідна допомога в розмірі 

середньої місячної заробітної плати. 

Інакше кажучи, у разі незгоди службовця на зміну істотних умов 

держслужби процедура обмежується тільки першими 2-ма стадіями. 
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Указана процедура не застосовується до випадків підвищення заробітної 

плати службовцеві, однак вона поширюється на випадки зменшення 

заробітку і зміни системи оплати праці. 

Результатом опрацювання умов оплати праці як істотних умов 

державної служби послужили відповідні теоретичні і прикладні висновки. 

1. Істотні умови державної служби – це передбачені законодавством 

та актом про призначення на посаду умови службової діяльності 

державного службовця, що значною мірою позначаються на його 

правовому, організаційно-управлінському й матеріальному становищі. 

Однією з них є умова (система й розміри) оплати праці держслужбовців. 

2. Для уникнення зловживань з боку керівництва державного органу 

в питанні припинення державної служби в разі незгоди державних 

службовців на її проходження у зв'язку зі зміною істотних умов праці (п. 6 

ч. 1 ст. 83 Закону України «Про державну службу»), а також з метою 

забезпечення всестороннього захисту трудових прав і законних інтересів 

цих службовців дотримуємося думки про усунення з кола підстав для 

зміни істотних умов державної служби, передбачених ч. 1 ст. 43 цього 

Закону, зменшення фонду оплати праці державного органу як процедури, 

що належить до виключної й беззастережної компетенції відповідних 

державних органів і провадиться без участі представників 

держслужбовців. Ця позиція відповідає вимогам ч. 2 ст. 55 Бюджетного 

кодексу України, за якою оплата праці працівників бюджетних установ і 

нарахування на їх заробітну плату належать до захищених видатків 

бюджету – видатків загального фонду бюджету, обсяг яких не може 

змінюватися при здійсненні скорочення затверджених бюджетних 

призначень, а також ч. 5 ст. 50 указаного Закону, за якою скорочення 

бюджетних асигнувань не може бути підставою для зменшення посадових 

окладів та надбавок до них. 
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3. Процедура зміни істотних умов держслужби включає певні стадії: 

(а) повідомлення держслужбовця про зміну істотних умов праці; (б) 

погодження службовця на подальше проходження державної служби 

шляхом його конклюдентних дій; (в) оскарження держслужбовцем 

рішення про зміну істотних умов держслужби; (г) переведення на інші 

посаду або звільнення з державної служби в разі незгоди держслужбовця 

на продовження проходження держслужби; (ґ) виплата вихідної допомоги 

у випадку звільнення з держслужби. 

Отже, якщо службовець погоджується на зміну істотних умов 

держслужби процедура обмежується тільки першими 2-ма стадіями. 

Указана процедура не застосовується до випадків підвищення заробітної 

плати службовцеві, але вона поширюється на випадки зменшення його 

заробітку і зміни системи оплати праці. 

 

 

3.2. Структура заробітної плати державного службовця 

За ст. 2 Закону України «Про оплату праці» заробітна плата 

складається з основного (винагорода за виконану роботу відповідно до 

встановлених норм праці), додаткового (винагорода за працю понад 

установлені норми, за трудові успіхи й винахідливість, за особливі умови 

праці) її складників та інших заохочувальних і компенсаційних виплат. 

Визначення конкретних видів виплат, що стосується тієї чи іншої частини 

заробітку, здійснюється за Інструкцією зі статистики заробітної плати, 

затвердженою наказом Держкому статистики України від 13 січня 2004 р., 

№5. 

Дещо спрощує структуру заробітної плати зазначений проект ТК 

України, за ст. 206 якого заробіток складається з його основного й 

додаткового складників. Основна заробітна плата становить собою оплату 

nau://ukr/108/95-ВР|st1/
nau://ukr/z0114-04/
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за виконану роботу згідно зі встановленими нормами праці, що 

визначаються у виді тарифних ставок (окладів), відрядних розцінок і 

посадових окладів (ставок заробітної плати). Додаткова зарплата 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. Цікаво, що 

А. Ю. Пашерстник ще в 1949 р. обстоював саме таку структуру заробітку. 

Правознавець 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. [173, c. 166-170]. О. І. Процевський у 1975 

р. навів таке пояснення поділу заробітної плати на частини з огляду на 

наявність фонду матеріального заохочення: «Одна частина заробітної 

плати, яку прийнято називати основною, або постійною, гарантується 

загальнонародним фондом споживання, формується в залежності 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» [174, c. 90]. 

Заробітна плата державних службовців не є й ніколи не була 

однорідною. Ще Закон України «Про державну службу» (1993 р.) в 

частинах 2 і 5 ст. 33 закріпив, 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 
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відсутніх працівників та інші надбавки й доплати. Більшу визначеність у 

розглядуване питання вніс Закон України «Про державну службу» (2011 

р.), відповідно до ч. 1 ст. 46 якого 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. 

Новий Закону України «Про державну службу» (2015 р.) у ч. 2 ст. 50 

фіксує таку структуру заробітної плати державного службовця: (а) 

посадовий оклад; (б) надбавки: (а) за вислугу років і (б) за ранг державного 

службовця; (в) доплати: (а) виплата за додаткове навантаження у зв'язку з 

виконанням обов'язків тимчасово відсутнього державного службовця; (б) 

виплата за додаткове навантаження у зв'язку з виконанням обов'язків за 

вакантною посадою державної служби; (г) премії: (а) за результатами 

щорічного оцінювання службової діяльності; (б) місячна або квартальна 

відповідно до особистого внеску державного службовця в загальний 

результат роботи державного органу. 

Посадовий оклад – це норма оплати праці керівників, спеціалістів і 

службовців за місяць [175, c. 103]. Погоджуємося з Я. В. Красько, яка 

запевняє, 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, 
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основним чи допоміжним є дане виробництво тощо, а також кваліфікації 

працівника [176, c. 40]. Саме посадовий оклад є головним (базовим) 

складником заробітної плати державного службовця. Це зумовлено тим, 

що (а) вона є постійним складником, (б) найбільшою за розміром і (в) інші 

виплати, що входять до її структури (окрім надбавки за ранг), тією чи 

іншою мірою співвідносяться з нею й нараховуються на неї. Розмір цих 

виплат прямо залежить від розміру посадового окладу.  

Так, якщо посадовий оклад спеціаліста державного органу (9-та 

група оплати праці) залежно від юрисдикції останнього становить від 1723, 

2412 або 3618 грн, розмір надбавки до цього окладу за ранг державного 

службовця є єдиним і складає 200 грн. Надбавка за вислугу років 

установлюється на рівні 3% посадового окладу держслужбовця за кожен 

календарний рік стажу державної служби, але не більше 50% посадового 

окладу. Виплата за додаткове навантаження у зв'язку з виконанням 

обов'язків тимчасово відсутнього службовця визначається в розмірі 50% 

посадового окладу останнього. Виплата за додаткове навантаження у 

зв'язку з виконанням обов'язків за вакантною посадою встановлюється за 

рахунок економії фонду посадового окладу за відповідною посадою. 

Премії виплачуються в межах фонду преміювання, який, у свою чергу, 

визначається в розмірі 20% загального фонду посадових окладів за рік та 

економії фонду оплати праці. 

Стратегія реформування державного управління України на 2016–

2020 роки, схвалена розпорядженням КМУ від 24 червня 2016 р., №474-р, 

критерієм, за яким провадиться оцінювання прозорості і справедливості 

оплати праці, називає співвідношення між посадовим окладом і розміром 

премії в середній заробітній платі державного службовця. Частка 

посадового окладу у 2019 р. повинна становити не менше 70 %, премії – не 

більше 30 %. На думку урядовців, зменшення частки доплат і премій 
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сприятиме запобіганню визначенню роботодавцем розміру заробітної 

плати на власний розсуд, а також зниженню ризику політизації державних 

службовців. Передбачається, що додаткові тимчасові стимулюючі виплати 

мають бути поступово знижені й повністю скасовані до 1 травня 2018 р. 

Посадовий оклад має твердий розмір і відображає відмінності у 

складності праці держслужбовців залежно від посади державної служби (9 

груп оплати праці), а також юрисдикції державного органу, в якому вони 

працюють (3 види юрисдикції). При цьому в державних органах 

відповідної юрисдикції забезпечується наявність усіх груп оплати праці. 

Посадовий оклад передбачає наростання оплати від однієї групи посад до 

іншої й залежить від широти юрисдикції державного органу. 

Прирівняння посад державної служби провадиться КМУ під час 

затвердження схеми посадових окладів держслужбовців за поданням 

Мінсоцполітики України, погодженим з Нацдержслужбою України. 

Зокрема, група 8 «Посади провідних спеціалістів державних органів» 

включає такі прирівняні посади: (а) провідні спеціалісти (старші 

консультанти, старші державні виконавці, старші державні ревізори-

інспектори, старші державні інспектори, старші інспектори, провідні 

державні інспектори, державні соціальні інспектори, провідні казначеї); (б) 

старший судовий розпорядник; (в) старший секретар суду; (г) консультант 

суду; (ґ) секретар судового засідання, крім тих, умови оплати праці яких 

визначені окремими Законами України; (д) другий секретар і віце-консул 

дипломатичної служби; (е) старший слідчий. 

Схему посадових окладів на посадах державної служби щороку 

визначає КМУ під час підготовки проекту закону про Державний бюджет 

України на наступний рік. Згідно зі ст. 37 Бюджетного кодексу України 

проект такого закону на розгляд КМУ подає Міністерство фінансів 

України. Уряд, у свою чергу, приймає постанову про схвалення цього 

nau://ukr/292-2016-п/
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проекту й подає його разом з відповідними матеріалами у Верховну Раду і 

Президентові України не пізніше 15 вересня року, що передує плановому. 

Законодавчо гарантованими, тобто нормативно зумовленими 

постановами КМУ, угодами, договорами тощо додатковими виплатами 

працівникам, пов'язаними з особливостями й умовами праці, а також 

особистими якостями цих працівників, є надбавки й доплати. Надбавки до 

посадового окладу державного службовця безпосередньо не пов'язані з 

виконуваною ним роботою. Указаний зв'язок має опосередкований 

характер, адже право на надбавку особа отримує як винагороду за працю 

певної якості і тривалості. Надбавки покликані віддзеркалити відмінності у 

професійно-ділових якостях державних службовців у межах займаної ними 

посади. Отже, надбавки – це не пов'язані з виконуваною роботою 

систематичні постійні грошові виплати, які встановлюються державним 

службовцям співрозмірно їх посадовому окладу, і які покликані 

відобразити відмінності у професійно-ділових якостях цих службовців у 

межах займаної ними посади. 

Закон України «Про державну службу» передбачає надбавки за 

вислугу років і надбавки за ранг державного службовця. Вислуга років є 

різновидом трудового стажу і становить собою тривалий час зайняття 

працівника певним видом професійної діяльності. Цікавою видиться 

еволюція підходів законодавця до питання такої надбавки. За Законом 

України «Про державну службу» (1993 р.) надбавка за вислугу років 

виплачується державним службовцям щомісячно у відсотках до 

посадового окладу з урахуванням доплати за ранг і залежно від стажу 

державної служби в 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% цього окладу. Закон України «Про державну службу» 

(2011 р.) це питання впорядковував наступним чином: «Надбавка за 
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вислугу років на державній службі встановлюється у співвідношенні до 

мінімальної заробітної плати залежно від стажу державної служби в таких 

розмірах: понад 1-го року – 0,2%; понад 5 років – 0,4%; понад 10 років – 

0,6%; понад 15 років – 0,8%; понад 20 років – 1,0%. Як бачимо, вказаний 

законодавчий акт започаткував одну принципову новацію: розглядувана 

надбавка обчислювалась не у співвідношенні з посадовим окладом 

державного службовця, який її отримував, а визначалась у співвідношенні 

з мінімальною заробітною платою. А тому безвідносно від займаної посади 

всі особи, які мали однаковий стаж державної служби, отримували 

надбавку в одному й тому ж розмірі. 

За ч. 1 ст. 52 Закону України «Про державну службу» (2015 р.) 

надбавка за вислугу років на державній службі встановлюється на рівні 3% 

посадового окладу держслужбовця за кожен календарний рік стажу 

служби, але не більше 50% посадового окладу. У цьому випадку 

нормотворець повернувся до формули, за якою надбавка є співрозмірною з 

посадовим окладом. Однак для обчислення в даному разі береться вже 

чистий посадовий оклад без урахування доплати за ранг. Звертає на себе 

увагу і збільшення граничного розміру надбавки до 50% посадового 

окладу. Має місце відмова від ступеневої формули обрахунку надбавки, 

що передбачала її збільшення кожні 5 років на користь формули, коли 

кожен календарний рік стажу оцінюється у 3% посадового окладу. 

До стажу державної служби зараховується час перебування:  

– на посаді державної служби;  

– на посаді народного депутата України;  

– на посадах працівників дипломатичної служби;  

– на посадах в органах місцевого самоврядування;  

– на посадах суддів;  

– на посадах прокурорів;  
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– на посадах, на яких присвоюються військові і спеціальні звання;  

– професійного навчання державного службовця з відривом від 

служби, якщо не пізніше 75 днів по його завершенні така особа 

повернулась на державну службу, крім випадків, установлених законом;  

– коли державний службовець не працював з поважних причин, але 

залишався у трудових відносинах з державним органом;  

– державного службовця у відпустці по догляду за дитиною до 

досягнення нею 3-річного віку, а якщо дитина потребує домашнього 

догляду, у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю, 

визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення 

дитиною 6-річного віку;  

– на посадах радників, помічників, уповноважених і прес-секретаря 

Президента України, працівників секретаріатів Голови Верховної Ради 

України, його Першого заступника й заступника, працівників патронатних 

служб Прем'єр-міністра України та інших членів КМУ, помічників-

консультантів народних депутатів України, помічників і наукових 

консультантів суддів Конституційного Суду України, помічників суддів, а 

також на посадах патронатних служб в інших державних органах.  

Механізм обчислення стажу державної служби визначає спеціальний 

Порядок, затверджений постановою КМУ від 25 березня 2016 р., №229 

[177]. Документами для визначення стажу є трудова книжка, копія 

послужного списку, військовий квиток та інші документи, що згідно із 

законодавством підтверджують цей стаж: довідки, виписки з наказів, 

відомості, наявні в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру 

загальнообов'язкового державного соціального страхування, тощо. За 

відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній стаж державної 

служби обчислюється на підставі інших документів, виданих за місцем 

роботи (служби), а також архівними установами. 
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Одним з важливих чинників службової кар’єри чиновника є ранг. В. 

Р. Кравець називає ранг спеціальним званням, що дає право його 

власникові-державному службовцеві займати одну з посад певної низки 

відповідних посад [178, с. 50]. Він виступає певним зв’язком між 

службовцем і державою протягом усієї його професійної діяльності. І. П. 

Лаврінчук заявляє: «Персональна класифікація державних службовців за 

рангами, згідно з якими вони здійснюють службову кар’єру, є об’єктивною 

гарантією визначення належного правового становища працівника» [41, с. 

194].  

В Україні встановлено 9 рангів державних службовців: посади 

державної служби категорії «А», – 1–3-й ранги, категорії «Б» – 3–6-й 

ранги; категорії «В» – 6–9-й ранги. Ю. І. Мостовий суть так званого 

принципу рангування посад вбачає у відборі належного виконавця 

передбачених посадою функцій, а не у встановленні посад для певних 

державних службовців [179, с. 97]. Ранги державним службовцям 

присвоює суб'єкт призначення, які під час прийняття державних 

службовців на державну службу та її проходження визначаються 

Порядком присвоєння рангів державних службовців, затвердженим 

постановою КМУ від 20 квітня 2016 р., №306 [180]. Державний 

службовець може бути позбавлений рангу лише за рішенням суду. 

Розмір надбавки за ранг, яка встановлюється з дня його присвоєння 

державному службовцеві, визначається КМУ у затвердженій ним схемі 

посадових окладів на посадах державної служби. Діапазон цих надбавок 

становить від 200 до 1000 грн залежно від рангу чиновника. Державному 

службовцеві, зайнятому на службі неповний робочий день (тиждень), 

надбавка за ранг виплачується пропорційно відпрацьованому часу. Особі, 

призначеній на посаду державної служби з випробуванням, який має ранг, 

nau://ukr/306-2016-п/
nau://ukr/292-2016-п/
nau://ukr/292-2016-п/
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присвоєний за попереднім місцем роботи, надбавка за ранг у період 

випробування виплачується відповідно до цього рангу.  

Доплати становлять собою тимчасові грошові виплати, що 

призначаються державному службовцеві понад його посадового окладу, у 

зв’язку з додатковим навантаженням.  

Виплата за додаткове навантаження у зв'язку з виконанням обов'язків 

тимчасово відсутнього державного службовця встановлюється в розмірі 

50% посадового окладу останнього. Виконання цих обов’язків має місце, 

коли інший чиновник разом зі своєю основною роботою, зумовленою 

трудовим договором, виконує обов’язки іншого, тимчасово відсутнього. Н. 

Журавльова відзначає 2 відмінних моменти цього способу виконання 

працівником додаткових обов'язків: (а) працівник не звільняється від своєї 

основної роботи, а на додаток до неї на нього покладаються ще й функції 

тимчасово відсутнього службовця і (б) виконання функцій останнього не 

входить до переліку трудових обов'язків працівника за основною роботою 

[181, с. 17]. Розвиваючи такий підхід, О. Пономаренко і виокремлює 3 

характерні особливості: (а) працівник виконує покладені на нього 

додаткові функції без звільнення від основної роботи, передбаченої 

трудовим договором, (б) виконання додаткових обов'язків відбувається 

протягом робочого дня (зміни) з урахуванням нормальної тривалості 

робочого часу і (в) виконання додаткових обов'язків припускає заміну 

працівника, тимчасово відсутнього через хворобу, відпустку, відрядження 

чи з інших причин, коли за ним зберігається місце роботи (посада) [182]. 

Доплата державному службовцеві за виконання обов’язків тимчасово 

відсутнього встановлюється керівником державної служби за поданням 

його безпосереднього керівника. 

Виплата за додаткове навантаження у зв'язку з виконанням обов'язків 

за вакантною посадою державної служби призначається державним 
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службовцям, між якими розподілені обов'язки за цією посадою. Ця доплата 

здійснюється пропорційно додатковому їх навантаженню за рахунок 

економії фонду посадового окладу за вакантною посадою. 

КЗпП України визначення поняття «вакантна посада» не містить, ця 

категорія зустрічається тільки в його ч. 3 ст. 26, де нормотворець до числа 

категорій осіб, при прийнятті на роботу яких не встановлюється 

випробування, відносить переможців конкурсного відбору на заміщення 

вакантної посади. При цьому зауважимо, що зміна щодо цієї категорії 

працівників була внесена до цього Кодексу недавно – 17 травня 2016 р. 

[183]. 

Разом із тим Закон України «Про зайнятість населення» від 5 липня 

2012 р. [184] термін «вакансія» трактує як вільну посаду (робоче місце), на 

яку може бути працевлаштована особа. Легальне тлумачення 

розглядуваного нами словосполучення наводиться в п. 2 Порядку 

проведення конкурсу на заміщення вакантних посад художнього та 

артистичного персоналу закладів культури, затвердженого наказом 

Міністерства культури України від 6 вересня 2013 р., №851 [185]: 

«…Вакантна посада – наявна у штатному розписі закладу культури вільна 

посада, на яку не укладено трудовий договір». Отже, вакантною слід 

вважати посаду, яка вказана у штатному розкладі організації, яка не 

зайнята жодним працівником і трудовий договір на заміщення якої ні з ким 

не укладено. Вакантною є посада, яка юридично і фактично ніким не 

зайнята, тобто за якою у штатному розписі ніхто не числиться). Не є 

вакантною посада, на якій державний службовець зазначений у штатному 

розписі, але тимчасово не працює й може повернутися через певний 

проміжок часу. Так, відпустка є тимчасовим вивільненням працівника від 

виконання трудових обов’язків, яке обчислюється в календарних днях, 

умови й порядок надання якого передбачено законодавством, угодою, 



166 

 

 

колективним або трудовим договором [186, с. 59]. Закон України «Про 

відпустки» від 15 листопада 1996 р., № 504/96-ВР [187] у ч. 2 ст. 2 

закріплює, що це право забезпечується гарантованим наданням відпустки 

відповідної тривалості зі збереженням на її період місця роботи (посади).  

Виплата держслужбовцеві за додаткове навантаження у зв'язку з 

виконанням обов'язків за вакантною посадою призначається керівником 

державної служби за поданням безпосереднього керівника 

держслужбовців, між якими здійснено розподіл обов'язків за цією 

посадою. 

Структура заробітної плати держслужбовців включає також премії. 

Р. З. Лівшиць їх справедливо вважав найбільш оперативним, 

найрухомішим елементом заробітку. Учений пояснював це тим, що 

тарифна система визначає диференціацію заробітної плати на більш-менш 

тривалий час і за своєю природою не в змозі часто і швидко 

пристосовуватися до зміни умов виробництва, тоді як премії здатні 

забезпечити необхідну швидку реакцію. За їх допомогою, не змінюючи 

тарифну систему як основу заробітної плати, можна забезпечити 

підвищену матеріальну заінтересованість працюючих у розвитку певних 

виробництв, стимулювати досягнення в праці [55, с. 138]. 

Правові акти пропонують такі тлумачення терміна «премія»: 

– основний вид додаткової, понад основну заробітну плату, 

винагорода, що виплачується працівникам за результатами їх трудової 

діяльності та виробництва в цілому за визначеними підприємством 

показниками й умовами оцінювання цих результатів (Методичні 

рекомендації щодо організації матеріального стимулювання праці 

працівників підприємств і організацій, схвалені наказом Мінсоцполітики 

України від 29 січня 2003 р., №23 [188]); 
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– основний, найбільш ефективний стимулюючий виробничу, 

підприємницьку, торговельну або комерційну діяльність вид додаткової 

(понад основну) заробітної плати, що виплачується за поліпшення 

основних показників колективної й індивідуальної праці працівників, а 

також кінцевих загальних результатів виробничої, підприємницької, 

торговельної або комерційної діяльності (Методичні рекомендації щодо 

оплати праці працівників малих підприємств, схвалені наказом 

Мінсоцполітики України від 13 серпня 2004 р., №186 [189]). 

А. О. Гордеюк так формулює термін «премія»: це грошове 

(матеріальне) заохочення, що виплачується за успіхи в роботі працівникам 

або трудовим колективам [190, с. 103]. Він виділяє певні ознаки цього 

явища: (а) це додаткова винагорода, (б) заохочувальна виплата, (в) 

виплачується за особливі досягнення у праці, (г) має грошову (матеріальну 

форму), (д) виплачується окремим працівникам і трудовим колективам 

[190, с. 106]. Правознавець, провівши дослідження проблеми 

співвідношення понять «премія» і «преміювання» робить відповідні 

висновки: (1) преміювання – це процес, спрямований на виплату премії 

окремим працівникам і трудовим колективам як винагороди за досягнення 

у праці, тобто належним чином організований процес, а премія – це 

виплата, яку працівники отримують у результаті організації цього процесу; 

(2) преміювання – це субінститут, який є сукупністю норм, що регулюють 

заохочувальні правовідносини щодо виплати премій окремим працівникам 

або трудовим колективам [190, с. 120]. 

І. Ю. Сафронов доводить, що за своїм цільовим призначенням премії 

служать засобом матеріального стимулювання виробничих досягнень 

окремих працівників і трудових колективів. За правовою природою це 

виплата за досягнення заздалегідь установлених виробничих показників, 

що характеризують успішну трудову діяльність окремого працівника або 
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трудового колективу. За допомогою основної заробітної плати, тарифних 

ставок, окладів, доплат беруться до уваги основні показники витрат праці. 

За допомогою премій враховуються додаткові показники праці, головним 

чином її результати. Основна заробітна плата характеризує об'єктивну 

сторону праці й не враховує суб'єктивного ставлення працівника до своєї 

трудової діяльності. Преміюванню ж підлягає праця не будь-якого, а 

тільки гарного змісту, що допомогла досягти заздалегідь установлених 

виробничих показників. Право на премію виникає не після будь-якого 

відрізка часу роботи, а лише після періоду, з яким пов'язується досягнення 

налічених показників [191, с. 108, 109]. Отже, якщо основна заробітна 

плата виплачується всім працівникам, то преміюються лише ті, хто досягає 

відповідних показників. 

Таким чином, у контексті здійснюваного нами дослідження премія – 

це систематична або разова грошова виплата, що призначається 

державному службовцеві за сумлінне, повне й успішне виконання ним 

своїх службових обов'язків. Преміювання державного службовця має на 

меті посилення стимулюючої функції оплати праці за вирішення завдань, 

що стоять перед ним, зокрема, й державним органом загалом. Соціальна 

функція преміювання реалізується шляхом диференціації розміру премій з 

урахуванням трудового вкладу кожного службовця, що виходить за рамки 

звичайного виконання ними своїх посадових обов'язків, оскільки за просто 

якісне їх виконання він отримує посадовий оклад. Премія 

держслужбовцеві надається за результатами щорічного оцінювання його 

службової діяльності, а також місячна або квартальна премія відповідно до 

особистого його внеску в загальний результат роботи державного органу.  

Порядок визначення розмірів, нарахування й виплати премій 

державним службовцям, які займають посади державної служби категорій 

«Б» і «В», встановлюється Типовим положенням про преміювання 
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державних службовців органів державної влади, інших державних органів, 

їхніх апаратів (секретаріатів), затверджене наказом Мінсоцполітики 

України від 13 червня 2016 р., №646. На його підставі державні органи 

затверджують власні Положення про преміювання. Приміром, з метою 

стимулювання висококваліфікованої й ініціативної праці службовців 

апарату Полтавської обласної державної адміністрації розпорядженням її 

голови №489 від 31 жовтня 2016 р. затверджено Положення про 

преміювання працівників апарату [192]. 

Оцінювання результатів службової діяльності має місце на підставі 

показників результативності, ефективності і якості, визначених з 

урахуванням посадових обов'язків державного службовця, а також 

дотримання ним правил етичної поведінки й вимог законодавства у сфері 

запобігання корупції. Оцінювання результатів службової діяльності 

державних службовців, які займають посади державної служби категорій 

«Б» і «В», здійснюється безпосереднім керівником державного службовця 

й керівником самостійного структурного підрозділу. Оцінювання 

результатів службової діяльності державних службовців, які займають 

посади державної служби категорії «А», провадиться суб'єктом 

призначення.  

Загалом позитивно ставлячись до ідеї оцінювання результатів 

службової діяльності, займаємо позицію, що в сучасному своєму виді вона 

становить собою систему грошових виплат за особисту відданість 

чиновника своєму керівникові. А це, у свою чергу, є вагомою причиною 

суб’єктивізму в такому оцінюванні, явно підвищує рівень корупціогенних 

ризиків у діяльності того чи іншого підрозділу. Одним з виходів із цієї 

ситуації є долучення до проведення оцінювання керівників інших 

структурних підрозділів державного органу, в якому працює службовець, а 

також представників громадськості. При цьому, якщо думка перших має 

nau://ukr/889-19/
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характер рекомендації, то позиція других повинна бути обов’язковою для 

врахування. Інформацію щодо графіка проведення оцінювання у 

структурних підрозділів державного органу належить заздалегідь 

оприлюднювати в місцевих засобах масової інформації. 

Із результатами оцінювання службової діяльності держслужбовця 

ознайомлюють протягом 3-х календарних днів після його проведення. 

Висновок щодо них затверджується наказом (розпорядженням) суб'єкта 

призначення. Отримання державним службовцем відмінної оцінки за цими 

результатами є підставою для його преміювання. Розмір премії 

призначається в однакових відсотках до посадового окладу для державних 

службовців відповідного державного органу. Премія виплачується разом з 

виплатою заробітної плати за місяць, у якому затверджено висновок щодо 

результатів оцінювання службової діяльності, але не пізніше грудня місяця 

року, в якому провадиться оцінювання. 

Фонд преміювання за результатами щорічного оцінювання 

службової діяльності визначається відповідним державним органом 

самостійно в межах його фонду преміювання. Розмір місячної або 

квартальної премії державного службовця залежить від його особистого 

внеску в загальний результат роботи державного органу з урахуванням 

таких критеріїв:  

– ініціативність у роботі;  

– 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 й безпосереднього керівника;  

– терміновість виконання завдань;  

– виконання додаткового обсягу завдань (участь у впровадженні 

національних реформ, роботі комісій, робочих груп тощо).  
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Загальний розмір зазначених премій, які може отримати 

держслужбовець за рік, не може перевищувати 30% фонду його 

посадового окладу за рік. Розмір премії визначається керівником 

державної служби в державному органі шляхом видання відповідного 

наказу (розпорядження). Фонд преміювання державного органу 

встановлюється в розмірі 20% від загального фонду посадових окладів за 

рік та економії фонду оплати праці. 

Наостанок зауважимо, що керівники державної служби протягом 2-х 

років з дня набрання чинності Законом України «Про державну службу» (1 

травня 2016 р.) у межах економії фонду оплати праці мають право 

встановлювати державним службовцям додаткові стимулюючі виплати 

відповідно до Положення про застосування стимулюючих виплат 

державним службовцям, затвердженого постановою КМКУ від 6 квітня 

2016 р., №289 [193]. Додатково до них державним службовцям належать 

надбавки за інтенсивність праці й за виконання особливо важливої роботи. 

Поглиблене дослідження структури заробітної плати державного 

службовця дозволило отримати певні теоретичні і прикладні висновки. 

1. Закон України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 р. в ч. 2 

ст. 50 фіксує структуру заробітної плати державного службовця, а саме: (1) 

посадовий оклад; (2) надбавки: (а) за вислугу років і (б) за ранг державного 

службовця); (3) доплати за додаткове навантаження у зв'язку з виконанням 

обов'язків: (а) тимчасово відсутнього державного службовця і (б) за 

вакантною посадою державної служби; (4) премії: (а) за результатами 

щорічного оцінювання службової діяльності і (б) місячна або квартальна 

відповідно до особистого внеску державного службовця в загальний 

результат роботи державного органу. 

2. Посадовий оклад – це головний (базовий) складник заробітної 

плати державного службовця; це зумовлено тим, що він є: (а) постійним 
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складником, найбільшим за розміром, а (в) інші виплати, що входять до 

його структури (окрім надбавки за ранг), тією чи іншою мірою 

співвідносяться з ним і нараховуються на нього. Розмір цих виплат прямо 

залежить від розміру посадового окладу. Посадовий оклад установлюється 

у твердому розмірі й відображає відмінності у складності праці 

держслужбовців залежно від посади державної служби (9 груп оплати 

праці), а також від юрисдикції державного органу, в якому вони працюють 

(3 види юрисдикції). 

3. Надбавки становлять собою не пов'язані з виконаною роботою 

систематичні постійні грошові виплати, які призначаються державному 

службовцеві співрозмірно його посадовому окладу і які покликані 

відобразити відмінності у його професійно-ділових якостях у межах 

займаної ним посади. 

4. Доплати – це тимчасові грошові виплати, що встановлюється 

державному службовцеві понад його посадового окладу, у зв’язку з 

додатковим навантаженням.  

5. Премія – це систематична або разова грошова виплата, що 

визначається державному службовцеві за сумлінне, повне й успішне 

виконання ним покладених на нього службових обов'язків. Преміювання 

має на меті посилення стимулюючої функції оплати праці державних 

службовців за вирішення завдань, що стоять перед окремим службовцем і 

державним органом загалом. Соціальна функція преміювання реалізується 

шляхом диференціації розміру премій з урахуванням трудового вкладу 

кожного службовця, що виходить за рамки звичайного виконання ним 

своїх посадових обов'язків, оскільки за просто якісне їх виконання він 

одержує посадовий оклад. 

6. Загалом позитивно ставлячись до ідеї оцінювання результатів 

службової діяльності чиновників, займаємо позицію, що в сучасному 
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своєму виді вона становить собою систему грошових виплат за особисту їх 

відданість своєму керівникові. А це, у свою чергу, є вагомою причиною 

суб’єктивізму в такому оцінюванні, явно підвищує рівень корупціогенних 

ризиків у діяльності держслужбовців. Одним з виходів із цієї ситуації є 

долучення до проведення оцінювання керівників інших структурних 

підрозділів державного органу, в якому працює службовець, а також 

представників громадськості. При цьому якщо думка перших має характер 

рекомендації, то позиція других повинна бути обов’язковою для 

врахування. Інформацію щодо графіка проведення оцінювання у 

структурних підрозділів державного органу належить заздалегідь 

оприлюднювати у місцевих засобах масової інформації. 

 

 

3.3 Мінімальний розмір посадового окладу як соціальна гарантія 

оплати праці державних службовців 

В умовах євроінтеграції особливої вагомості набуває питання 

цілеспрямованого забезпечення рівня і якості життєвих стандартів, 

адекватних стандартам ЄС. Вирішення цього завдання пов'язано з 

досягненням Україною стабільного економічного розвитку, підвищенням 

конкурентоспроможності, утвердженням її як високотехнологічної 

держави. Водночас у процесі законотворчої діяльності слід уникати 

помилок сліпої рецепції тих чи інших моделей, адже «… механічна 

трансляція будь-якої теорії на непідготовлений для цього ґрунт, у якісно 

інші соціально-економічні умови неминуче призводить … або до 

відтворення суспільством чужої для нього теорії, або до її насильницького 

впровадження «згори»» [194, с. 13]. Складність сучасної ситуації в Україні 

посилюється тим, що в ній наклалися 2 різні й суперечливі процеси: з 

одного боку, це перехід до стану самостійної держави, з другого – спроби 
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затвердити на політико-правовому й державно-суспільному рівні нову 

модель суспільного розвитку, основними рисами якої повинні стати 

змішана економіка, політичний плюралізм, громадянське суспільство й 

соціальна, правова держава.  

«Основні державні соціальні стандарти та гарантії є тими засобами 

соціального захисту, за допомогою яких реалізується соціальна політика 

держави, а також оцінюється її соціальний розвиток. Зобов’язання держави 

полягають у створенні умов для забезпечення рівного доступу до 

задоволення основних потреб громадян, підвищення рівня та якості життя 

населення, розвитку соціальної сфери та стабільних відносин у 

суспільстві», – приходить до справедливого висновку Т. В. Новосільська 

[195, с. 175].  

За ст. 1 Закону України «Про державні соціальні стандарти та 

державні соціальні гарантії» такими гарантіями є встановлені законами 

мінімальні розміри оплати праці, доходів громадян, пенсійного 

забезпечення, соціальної допомоги, розміри інших видів соціальних 

виплат, закріплені в законах та в інших нормативно-правових актах, що 

забезпечують рівень життя не нижчий від прожиткового мінімуму.  

Система соціальних гарантій охоплює всі фази процесу виробництва, 

а саме: 

– у сфері виробництва встановлюються гарантії зайнятості й 

забезпечення нормального виробничого процесу. Держава виступає 

гарантом дотримання законодавства про працю і всі учасники трудових 

відносин роблять свій внесок у фінансування реалізації державних 

соціальних гарантій і несуть відповідальність; 

– у сфері розподілу надаються гарантії з оплати праці й соціального 

забезпечення непрацездатного населення. Основне їх призначення – 

стимулювати підвищення заробітної плати, забезпечувати своєчасну її 
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виплату, обмежувати надмірну диференціацію в оплаті праці, 

встановлювати мінімальну заробітну плату пенсію на рівні прожиткового 

мінімуму тощо; 

– у сфері обміну необхідними є гарантії товарного забезпечення 

грошей і рівного доступу до ринків товарів та послуг; 

– у сфері споживання – це гарантії задоволення соціально-

пріоритетних потреб, пов’язаних зі зниженням працездатності населення 

(охорона здоров’я, освіта), досягнення мінімального рівня споживання 

предметів першої необхідності та якості благ і послуг, що надаються. 

Указані гарантії полягають у необхідності формування, підтримки й 

розвитку здібностей індивіда [196, с. 408-411]. 

Основні державні соціальні гарантії закріплюються в законах з 

метою забезпечення проголошеного у ст. 48 Конституції України права 

громадян на достатній життєвий рівень. Указаний конституційний припис 

відповідає положенню ст. 25 Загальної декларації прав людини від 10 

грудня 1948 р. [197]: «Кожна людина має право на такий життєвий рівень, 

включаючи їжу, одяг, житло, медичний догляд та необхідне соціальне 

обслуговування, який є необхідним для підтримання здоров'я і добробуту її 

самої та її сім'ї, і право на забезпечення в разі безробіття, хвороби, 

інвалідності, вдівства, старості чи іншого випадку втрати засобів до 

існування через незалежні від неї обставини». Як переконує Ж. М. 

Пустовіт, сутністю цього права «… є можливість достатнього харчування, 

одягу, житла з метою забезпечення, досягнення певного життєвого рівня. 

Змістом є право на соціальне благо як гарантія існування і прояву 

можливостей особи. Формою є право на певні умови життя» [198, с. 266]. 

С. М. Прилипко й О. М. Ярошенко доводять, що достатній життєвий 

рівень не є усталеною величиною, тому що вона змінюється залежно від 

соціально-економічних та інших чинників. Завдання держави полягає у 
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створенні належних умов для людини, щоб вона могла своєю працею 

забезпечити гідну матеріальну базу для себе і своєї сім’ї. Рівень життя – 

багатогранна і складна категорія, що характеризує сукупність реальних 

соціально-економічних умов життєдіяльності людей насамперед у сфері 

споживання, а тому є найважливішою характеристикою соціального 

процесу [199, с. 209]. 

До основних державних соціальних гарантій входять: (а) 

мінімальний розмір заробітної плати; (б) мінімальний розмір пенсії за 

віком; (в) неоподатковуваний мінімум доходів громадян; (г) розміри 

державної соціальної допомоги та інших соціальних виплат. 

У частинах 1 та 2 ст. 1 Конвенції МОП №131 «Про встановлення 

мінімальної заробітної плати з особливим урахуванням країн, що 

розвиваються» 1970 р., № 131 [200] (ратифікована Україною 19 жовтня 

2005 р. [201]) йдеться, що кожен член МОП – ратифікант зобов'язується 

створити систему встановлення мінімальної заробітної плати, яка 

охоплювала б усі групи найманих працівників, умови праці яких 

відповідали б доцільності цього процесу. Компетентний орган влади 

кожної країни за погодженням або після широких консультацій з 

представницькими організаціями заінтересованих роботодавців і 

працівників (де є такі організації) визначає групи найманих працівників. За 

ст. 2 Конвенції мінімальна заробітна плата має силу закону й не підлягає 

зниженню, а нехтування цим положенням спричиняє застосування 

належних кримінальних або інших санкцій щодо відповідної особи (чи 

осіб). Частиною 1 ст. 4 цього міжнародно-правового документа 

передбачено, що кожен член МОП створює і/або зберігає процедуру, 

пристосовану до умов і потреб держави, згідно з якою можна час від часу 

закріплювати й регулювати мінімальні ставки для груп найманих 

працівників, охоплених виконанням ст. 1 цієї Конвенції. 

nau://ukr/993_149|st1/
nau://ukr/993_149|st2/
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Частина 1 ст. 95 КЗпП України й ч. 1 ст. 3 Закону України «Про 

оплату праці» наводять дефініцію розглядуваної категорії, яка кореспондує 

наведеним міжнародним стандартам: мінімальна заробітна плата – це 

законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту 

некваліфіковану працю, нижче якого не може бути оплата за виконану 

працівником місячну або погодинну норму праці (обсяг робіт). При цьому 

до неї не включаються доплати, надбавки, заохочувальні й компенсаційні 

виплати. 

З точки зору Д. Л. Кузнєцова, Ю. П. Орловського й Д. В. Черняєвої, 

інститут мінімальної заробітної плати за своєю конституційно-правовою 

природою призначений для встановлення розміру грошових коштів, який 

має бути гарантований працівникові як винагорода за виконання своїх 

трудових обов’язків з урахуванням прожиткового мінімуму. Основним 

призначенням мінімального розміру заробітної плати в системі правового 

регулювання є забезпечення місячного доходу трудівника, який 

відпрацював норму робочого часу на рівні, достатньому для відновлення 

своєї працездатності й задоволення основних життєвих потреб [202, с. 

209]. 

З метою підвищення престижності праці державного службовця, 

Закон України «Про державну службу» у ч. 3 ст. 51 фіксує мінімальний 

розмір посадового окладу найнижчої групи чиновників (повторимось, що 

група 9 у державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію 

одного або декількох районів і міст обласного значення). Цей розмір не 

може бути менше 2-х прожиткових мінімумів для працездатних осіб, 

встановлених законом. Усвідомлюючи проблему дефіциту державних 

фінансів, нормотворець у п. 14 розд. ХІ «Прикінцеві та перехідні 

положення» вказаного Закону передбачає поетапне наближення до 

вказаного нормативу й закріплює:  
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з 1 січня 2017 року – 1,25 розміру прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року; 

з 1 січня 2018 року – 1,5 розміру прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року; 

з 1 липня 2018 року – 1,75 розміру прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року. 

Приклади подібного вирішення питань оплати праці працівників 

державних органів не є поодинокими. Приміром, за ч. 3 ст. 81 Закону 

України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 р. [203] посадовий оклад 

прокурора місцевої прокуратури з 1 січня 2017 р. становить 12 

прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено 

на 1 січня календарного року. 

Згідно з ч. 4 ст. 23 Закону України «Про Національне 

антикорупційне бюро України» від 14 жовтня 2014 р. [204] працівникам 

Національного антикорупційне бюро України відповідно до розміру 

прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня 

календарного року, установлюються такі посадові оклади: Директор 

Нацбюро – 50; перший його заступник і заступник – 40; директор 

центрального або територіального управління Нацбюро, керівник 

управління внутрішнього контролю центрального управління Нацбюро, 

керівник підрозділу детективів – 30; заступник директора центрального 

або територіального управління Нацбюро, заступник керівника управління 

внутрішнього контролю центрального управління Нацбюро, заступник 

керівника підрозділу детективів – 28; керівник управління центрального 

управління Нацбюро, керівник відділу внутрішнього контролю 

територіального управління Нацбюро – 22; заступник керівника 

управління центрального управління Нацбюро, заступник керівника 

відділу внутрішнього контролю територіального управління Нацбюро – 21; 
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начальник відділу центрального управління Нацбюро – 20; його заступник 

– 19; начальник відділу територіального управління Нацбюро – 18; його 

заступник – 17; старший детектив Нацбюро – 22; детектив Нацбюро – 19; 

інші працівники Нацбюро – сума, що дорівнює 3-м розмірам посадового 

окладу, встановленого КМУ для працівників, які обіймають відповідні 

посади в центральних органах виконавчої влади. 

Закон України «Про запобігання корупції» в ч. 2 ст. 16 фіксує, що 

посадовий оклад члена Національного агентства з питань запобігання 

корупції становить 19,5 прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 

встановленого на 1 січня календарного року. Посадовий оклад Голови 

Нацагентства встановлюється пропорційно до посадового окладу члена 

Нацагентства з коефіцієнтом 1,3. Посадовий оклад службовця цього 

апарату встановлюється на рівні відповідних категорій посад Секретаріату 

КМУ. 

Відповідно до ч. 2 ст. 13 Закону України «Про Національне агентство 

України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними 

від корупційних та інших злочинів» від 10 листопада 2015 р. [205] 

посадовий оклад працівників цього Національного агентства визначається 

за певною схемою стосовно мінімальної заробітної плати: Голова – 12; 

його заступник – 11; директор департаменту – 10; начальник самостійного 

управління – 9; начальник самостійного відділу – 9; начальник відділу у 

складі управління – 7; радник голови Нацагентства – 7; завідувач сектора – 

7; головний спеціаліст – 7; помічник Голови – 7; провідний спеціаліст – 5; 

спеціаліст першої категорії – 5 мінімальних заробітних плат. 

Частиною 4 ст. 20 Закону України «Про Державне бюро 

розслідувань» від 12 листопада 2015 р. [206] фіксується, що посадові 

оклади працівників Держбюро розслідувань відповідно до розміру 

прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня 
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календарного року, складають: Директор Держбюро розслідувань – 30; 

перший його заступник і заступник – 28; керівник територіального 

управління, керівник управління центрального апарату Держбюро – 26; 

начальник відділу центрального апарату Держбюро – 24; начальник 

відділу територіального управління Держбюро – 22; слідчий органу 

Держбюро – 20; інші працівники Держбюро – суму, що дорівнює 3-м 

розмірам посадового окладу, встановленого КМУ для працівників, які 

обіймають відповідні посади в центральних органах виконавчої влади. 

Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016 р. 

[207] у ч. 3 ст. 135 закріпив, що базовий розмір посадового окладу судді 

становить: (1) судді місцевого суду – 30 прожиткових мінімумів для 

працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року; 

(2) судді апеляційного суду, вищого спеціалізованого суду – 50 

прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено 

на 1 січня календарного року; (3) судді Верховного Суду – 75 прожиткових 

мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня 

календарного року. 

Відповідно до п. 24 розд. ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» 

цього Закону розмір посадового окладу судді становить: 

– з 1 січня 2017 року: (а) для судді місцевого суду – 15 прожиткових 

мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня 

календарного року; (б) для судді апеляційного суду та вищого 

спеціалізованого суду – 25 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, 

розмір якого встановлено на 1 січня календарного року; (в) для судді 

Верховного Суду – 75 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, 

розмір якого встановлено на 1 січня календарного року; 

– з 1 січня 2018 року: (а) для судді місцевого суду – 20 прожиткових 

мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня 
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календарного року; (б) для судді апеляційного суду та вищого 

спеціалізованого суду – 30 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, 

розмір якого встановлено на 1 січня календарного року; 

– з 1 січня 2019 року: (а) для судді місцевого суду – 25 прожиткових 

мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня 

календарного року; (б) для судді апеляційного суду та вищого 

спеціалізованого суду – 40 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, 

розмір якого встановлено на 1 січня календарного року; (4) з 1 січня 2020 

року: (а) для судді місцевого суду – 30 прожиткових мінімумів для 

працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року; 

(б) для судді апеляційного суду та вищого спеціалізованого суду – 50 

прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено 

на 1 січня календарного року. 

Відповідно до п. 7 розд. XI «Прикінцеві та перехідні положення» 

Закону України «Про державну службу» КМУ постановою №304 від 20 

квітня 2016 р. впорядкував умови оплати праці посадових осіб, керівників і 

керівних працівників окремих державних органів, на яких не поширюється 

дія Закону України «Про державну службу» [208]. Приміром, посадовий 

оклад Президента України затверджено на рівні 28 тис. грн, Прем’єр-

міністра – 20 тис. грн, першого віце-прем’єра – 18 тис. грн, віце-прем’єра – 

17 тис. грн.; міністра – 16 тис. грн, першого заступника міністра – 15 тис. 

грн, заступника міністра – 14 тис. грн.  

Структура й розмір оплати праці службовців Національного банку 

взагалі законодавчо не впорядковуються, а визначаються Правлінням 

Нацбанку (ч. 8 ст. 64 Закону України «Про Національний банк України» 

від 20 травня 1999 р. [209]). 

Як бачимо, в сучасних умовах спостерігаються неузгодженість і 

розбалансованість законодавчої регламентації як оплати праці загалом, так 
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і розмірів посадових окладів зокрема, посадовців різних державних 

органів. Приміром, керівник державного органу має посадовий оклад 

значно нижчий порівняно із суддею місцевого суду. При цьому обсяг 

посадових повноважень перших є набагато ширшим порівняно з другими. 

На противагу другим перші несуть відповідальність не тільки за себе, а й 

за діяльність всього державного органу, який вони очолюють. Виходом із 

цієї ситуації є розроблення і прийняття Закону України «Про оплату праці 

посадових осіб державних органів», яким належить закріпити порядок, 

умови й розміри оплати праці всіх посадових осіб, які здійснюють 

службову діяльність на підставі укладених трудових договорів (контрактів) 

у різних державних органах.  

Пропонуємо структуру і змістовне наповнення цього законодавчого 

акта. 

Розділ І. Загальні положення 

Стаття 1. Визначення основних термінів 
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Стаття 3. Сфера дії Закону України «Про оплату праці посадових 

осіб державних органів» 

Стаття 4. Правове регулювання оплати праці посадових осіб 

державних органів 

Стаття 5. Особливості набрання чинності законами та іншими 

нормативними актами з питань оплати праці посадових осіб державних 

органів 

Стаття 6. Джерела формування фонду оплати праці посадових осіб 

державних органів 

Стаття 7. Міжнародне співробітництво 



183 

 

 

Розділ ІІ. Структура заробітної плати посадових осіб державних 

органів 

Стаття 8. Посадовий оклад 

Стаття 9. Групи оплати праці 

Стаття 10. Схема посадових окладів 

Стаття 11. Надбавка за вислугу років 

Стаття 12. Надбавка за ранг 

Стаття 13. Надбавка за інтенсивність праці 

Стаття 14. Інші надбавки 

Стаття 15. Доплати 

Стаття 16. Премія за результатами щорічного оцінювання службової 

діяльності 

Стаття 17. Премія за особистий внесок у загальні результати роботи 

Стаття 18. Інші норми і гарантії в оплаті праці 

Розділ ІІІ. Реалізація і захист права посадових осіб державних 

органів на оплату праці 

Стаття 19. Порядок установлення посадових окладів 

Стаття 20. Перегляд посадових окладів 

Стаття 21. Умови і порядок установлення надбавок 

Стаття 22. Умови і порядок установлення доплат 

Стаття 23. Умови і порядок преміювання 
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Висновки до розділу 3 

Вивчення сучасного стану правового регулювання оплати праці 

державних службовців і напрямків його вдосконалення дозволило зробити 

відповідні теоретичні висновки і сформулювати практичні рекомендації: 

1. Істотні умови державної служби – це передбачені законодавством 

та актом про призначення на посаду умови службової діяльності 

державного службовця, що значною мірою позначаються на його 

правовому, організаційно-управлінському й матеріальному становищі. 

Однією з них є умова (система й розміри) оплати праці держслужбовців. 

2. Для уникнення зловживань з боку керівництва державного органу 

в питанні припинення державної служби в разі незгоди державних 

службовців на її проходження у зв'язку зі зміною істотних умов праці (п. 6 

ч. 1 ст. 83 Закону України «Про державну службу»), а також з метою 

забезпечення всестороннього захисту трудових прав і законних інтересів 

цих службовців дотримуємося думки про усунення з кола підстав для 

зміни передбачених ч. 1 ст. 43 цього Закону істотних умов державної 

служби зменшення фонду оплати праці державного органу як процедури, 

що належить до виключної й беззастережної компетенції відповідних 

державних органів і провадиться без участі представників 

держслужбовців. Ця позиція відповідає вимогам ч. 2 ст. 55 Бюджетного 

кодексу України, за якою оплата праці працівників бюджетних установ і 

нарахування на їх заробітну плату належать до захищених видатків 

бюджету – видатків загального фонду бюджету, обсяг яких не може 

змінюватися при здійсненні скорочення затверджених бюджетних 

призначень, а також ч. 5 ст. 50 указаного Закону, за якою скорочення 

бюджетних асигнувань не може бути підставою для зменшення посадових 

окладів та надбавок до них. 



185 

 

 

3. Процедура зміни істотних умов держслужби включає відповідні 

стадії, а саме: (а) повідомлення держслужбовця про зміну істотних умов 

праці; (б) погодження службовця на подальше проходження державної 

служби шляхом його конклюдентних дій; (в) оскарження державним 

службовцем рішення про зміну істотних умов держслужби; (г) переведення 

на інші посаду або звільнення з державної служби в разі незгоди 

держслужбовця на продовження проходження держслужби; (ґ) виплата 

вихідної допомоги у випадку звільнення з служби. 

Отже, якщо службовець згоден на зміну істотних умов держслужби 

процедура обмежується тільки першими 2-ма стадіями. Указана процедура 

не застосовується до випадків підвищення держслужбовцеві заробітної 

плати, однак вона поширюється на випадки зменшення його заробітку і 

зміни системи оплати праці. 

4. Посадовий оклад становить собою головний (базовий) складник 

заробітної плати державного службовця. Це зумовлено тим, що він є: (а) 

постійним складником, (б) найбільшим за розміром, а (в) інші виплати, що 

входять до його структури (окрім надбавки за ранг), тією чи іншою мірою 

співвідносяться з ним і нараховуються на нього. Розмір цих виплат прямо 

залежить від розміру посадового окладу. Посадовий оклад установлюється 

у твердому розмірі й відображає відмінності у складності праці 

держслужбовців залежно від посади державної служби (9 груп оплати 

праці), а також від юрисдикції державного органу, в якому вони працюють 

(3 види юрисдикції). 

5. Надбавки – це не пов'язані з виконуваною роботою систематичні 

постійні грошові виплати, які призначаються державному службовцеві 

співрозмірно його посадовому окладу і які покликані відобразити 

відмінності у його професійно-ділових якостях у межах займаної ним 

посади. 
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6. Доплати становлять собою тимчасові грошові виплати, що 

встановлюється державному службовцеві понад його посадового окладу, у 

зв’язку з додатковим навантаженням.  

7. Премія – це систематична або разова грошова виплата, що 

призначається державному службовцеві за сумлінне, повне й успішне 

виконання покладених на нього службових обов'язків. Преміювання має на 

меті посилення стимулюючої функції оплати праці державних службовців 

за вирішення завдань, що стоять перед окремим службовцем зокрема і 

державним органом загалом. Соціальна функція преміювання реалізується 

шляхом диференціації розміру премій з урахуванням трудового вкладу 

кожного службовця, що виходить за рамки звичайного виконання ним  

своїх посадових функцій, оскільки за просто якісне їх виконання він 

одержує посадовий оклад. 

8. Загалом позитивно ставлячись до ідеї оцінювання результатів 

службової діяльності чиновника, займаємо позицію, що в сучасному 

своєму виді вона становить собою систему грошових виплат за особисту 

його відданість своєму керівникові. Це, у свою чергу, є вагомою причиною 

суб’єктивізму в такому оцінюванні, явно підвищує рівень корупціогенних 

ризиків у діяльності держслужбовців. Одним з виходів із цієї ситуації є 

долучення до проведення оцінювання керівників інших структурних 

підрозділів державного органу, в якому працює службовець, а також 

представників громадськості. При цьому, якщо думка перших має характер 

рекомендації, то позиція других повинна бути обов’язковою для 

врахування. Інформацію щодо графіка проведення оцінювання у 

структурних підрозділів державного органу належить заздалегідь 

оприлюднювати в місцевих засобах масової інформації. 

9. У сучасних умовах спостерігаються серйозна неузгодженість і 

критична розбалансованість законодавчої регламентації оплати праці 
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посадових осіб, які працюють у різних державних органах. В окремих 

випадках розмір посадового окладу однієї категорії посадовців може у 5, а 

то й у 10 разів перевищувати оклад посадовця іншої категорії. При цьому 

повноваження посадових осіб можуть суттєво не відрізнятись. Наслідком 

цього є висока плинність кадрів на державній службі. 

Вихід із цієї ситуації вбачаємо в розробленні і прийняття Закону 

України «Про оплату праці посадових осіб державних органів», яким 

належить закріпити порядок, умови й розміри оплати праці всіх посадових 

осіб, які 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 й 

урегулювати бюджетні асигнування на оплату праці. 

Пропонуємо структуру і змістовне наповнення цього законодавчого 

акта. 

Розділ І. Загальні положення 

Стаття 1. Визначення основних термінів 
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Стаття 4. Правове регулювання оплати праці посадових осіб 

державних органів 

Стаття 5. Особливості набрання чинності законами та іншими 

нормативними актами з питань оплати праці посадових осіб державних 

органів 

Стаття 6. Джерела формування фонду оплати праці посадових осіб 

державних органів 

Стаття 7. Міжнародне співробітництво 
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ВИСНОВКИ 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення й нове вирішення 

наукового завдання, яке полягало в тому, щоб на підставі вивчення 

науково-теоретичного доробку вчених-правознавців, загальновизнаних 

міжнародно-правових стандартів, чинного національного й зарубіжного 

законодавства і практики їх застосування з’ясувати природу й розкрити 

сутність оплати праці державних службовців, охарактеризувати порядок 

реалізації ними відповідного конституційного права, установити й 

опрацювати гарантії його дотримання, а також розробити пропозиції й 

рекомендації, що сприятимуть удосконаленню правового забезпечення у 

відповідній царині. За результатами проведеного наукового дослідження 

сформульовано нижченаведені основні висновки: 

1. Оплата праці державних службовців – це врегульована 

законодавством система суспільних відносин, пов’язаних з 

установленням і здійсненням за рахунок коштів Державного бюджету 

регулярних грошових виплат державним службовцям за їх службову 

діяльність. Суттєвими ознаками правової конструкції «оплата праці 

державних службовців» є: (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. 

2. Маючи на меті створення системи всебічного захисту трудових 

прав державних службовців, а також забезпечення гідних умов їх 

службової діяльності, вважаємо, що Кабінету Міністрів України після 

консультування із всеукраїнськими профспілками та їх об’єднаннями, а 
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також із всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців 

необхідно розробити і внести на розгляд Верховної Ради України проект 

Закону України «Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації 

праці №151 «Про захист права на організацію та процедури визначення 

умов зайнятості на державній службі». Цей крок засвідчить прихильність 

України до соціальної політики, що веде до визнання і стимулювання всіх 

форм і видів продуктивної й вільно обраної зайнятості населення. 

3. Систему принципів оплати праці державних службовців 

утворюють принципи: (а) достатності рівня оплати праці; (б) 

гарантованості виплати заробітної плати; (в) заборони дискримінації в 

оплаті праці; (г) диференціації оплати праці; (ґ) установлення 

мінімального розміру посадового окладу. 

4. Становлення й розвиток правового регулювання оплати праці 

державних службовців в Україні включає певні періоди, а саме: 1-й (до 

1917 р.); 2-й (1918–1993 рр.); 3-й (1994–2015 рр.); 4-й (з 2016 р.). Усі ці 

етапи регламентації зазнали критичного аналізу щодо тенденцій і 

характерних особливостей кожного з них. 

5. Згідно з п. 12 Рекомендації №R(2000) 6 Комітету Міністрів Ради 

Європи Державам-членам РЄ про статус публічних службовців у Європі, 

ухваленої 24 лютого 2000 р., публічні службовці за свою працю мають 

отримувати належну оплату, що відповідає покладеним на них обов’язкам 

і функціям. Останню належить розглядати як засіб досягнення бажаних 

цілей організації, вона повинна бути достатньою, щоб уникнути загрози 

корупції або участі службовців у діяльності, яка не є сумісною з 

виконанням ними публічних обов’язків. 

У зарубіжних країнах відносини щодо оплати праці державних 

службовців упорядковуються спеціальним законодавством. Це можуть 

бути як окремі законодавчі акти (наприклад, Закон Республіки Молдова 
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«Про систему оплати праці державних службовців» від 22 березня 2012 р.), 

так і спеціальні частини, глави або статті законодавчих актів, присвячених 

публічній службі загалом (Азербайджанська Республіка, Грецька 

Республіка, Китайська Народна Республіка, Республіка Білорусь, 

Республіка Болгарія, Республіка Естонія, Республіка Литва, Республіка 

Польща, Республіка Чехія, США, Японія та ін.). 

Заробітна плата чиновників виплачується за рахунок коштів 

державного бюджету, якщо інше не встановлено законодавством. 

Скорочення бюджетних асигнувань не визнається підставою для 

зменшення рівня оплати праці державних службовців. Оплата праці 

держслужбовців має забезпечувати достатні матеріальні умови для 

безумовного й вичерпного виконання ними покладених на них службових 

обов’язків, сприяти вкомплектуванню державних органів компетентними й 

досвідченими кадрами, стимулювати їх сумлінну й ініціативну працю. 

Держава здійснює дослідження, провадить зіставлення рівня 

заробітку чиновників з рівнем оплати праці відповідних працівників інших 

організацій і користується результатами досліджень як підставою для 

врегулювання заробітної плати держслужбовців. Жодні органи не мають 

права самовільно змінити встановлену державою політику зарплат для 

службовців або самостійно підвищувати чи знижувати їх. Заробіток 

держслужбовця періодично підвищується залежно від конкретних 

економічних умов і можливостей бюджету. 

6. Істотними у сфері державної служби є передбачені законодавством 

та актом про призначення на посаду умови службової діяльності 

державного службовця, що значною мірою позначаються на його 

правовому, організаційно-управлінському й матеріальному становищі. 

Важливими є умови (система й розміри) оплати праці держслужбовців. 

Процедура зміни їх включає такі стадії: (а) повідомлення держслужбовця 
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про зміну істотних умов праці на держслужбі; (б) погодження службовця 

на подальше проходження останньої шляхом його конклюдентних дій; (в) 

оскарження державним службовцем рішення про зміну істотних умов 

держслужби; (г) переведення на інші посаду або звільнення з державної 

служби в разі незгоди держслужбовця на продовження проходження 

держслужби; (ґ) виплата вихідної допомоги у випадку звільнення зі 

служби. 

Отже, якщо службовець згоден на зміну істотних умов держслужби, 

процедура обмежується тільки першими 2-ма стадіями. Указана процедура 

не застосовується до випадків підвищення держслужбовцеві заробітної 

плати, однак вона поширюється на випадки зменшення його заробітку і 

зміни системи оплати праці. 

7. Для уникнення зловживань з боку керівництва державного органу 

в питанні припинення державної служби в разі незгоди державного 

службовця на її проходження у зв’язку зі зміною істотних умов (п. 6 ч. 1 

ст. 83 Закону України «Про державну службу»), а також з метою 

забезпечення всебічного захисту трудових прав і законних інтересів 

держслужбовців дотримуємося думки про усунення з кола підстав для 

зміни передбачених ч. 1 ст. 43 Закону України «Про державну службу»  

істотних умов державної служби зменшення фонду оплати праці 

державного органу як процедури, що належить до виключної й 

беззастережної компетенції відповідних державних органів і провадиться 

без участі представників держслужбовців. Ця позиція відповідає вимогам 

ч. 2 ст. 55 Бюджетного кодексу України, за якою оплата праці працівників 

бюджетних установ і нарахування на заробітну плату належать до 

захищених видатків бюджету – видатків його загального фонду, обсяг 

яких не може змінюватися при скороченні затверджених бюджетних 

призначень, а також ч. 5 ст. 50 указаного Закону, за якою скорочення 
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бюджетних асигнувань не може бути підставою для зменшення 

посадових окладів і надбавок до них. 

8. Структуру заробітної плати державного службовця утворюють 

нижченаведені складники, а саме: 

– посадовий оклад – головний (базовий) складник заробітної плати 

державного службовця. Це зумовлено тим, що він є: (а) постійним 

складником, (б) найбільшим за розміром, а (в) інші виплати, що входять 

до його структури (окрім надбавки за ранг), тією чи іншою мірою 

співвідносяться з ним і нараховуються на нього. Посадовий оклад 

установлюється у твердому розмірі й відображає відмінності у 

складності праці держслужбовців залежно від посади державної служби 

(9 груп оплати праці), а також від юрисдикції державного органу, в 

якому вони працюють (3 види юрисдикції); 

– надбавки – не пов’язані з виконуваною роботою систематичні 

постійні грошові виплати, які призначаються держслужбовцеві 

співрозмірно його посадовому окладу і які покликані відобразити 

відмінності у його професійно-ділових якостях у межах займаної ним 

посади; 

– доплати – тимчасові грошові виплати, що встановлюються 

державному службовцеві понад його посадового окладу, у зв’язку з 

додатковим навантаженням; 

– премії – систематичні або разові грошові виплати, що 

визначаються держслужбовцеві за сумлінне, повне й успішне виконання 

покладених на нього службових обов’язків. 

9. Преміювання має на меті посилення стимулюючої функції оплати 

праці державних службовців за вирішення завдань, що стоять перед 

окремим службовцем і державним органом загалом. Соціальна функція 

преміювання реалізується шляхом диференціації розміру премій з 
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урахуванням трудового вкладу кожного службовця, що виходить за рамки 

звичайного виконання ним своїх посадових функцій, оскільки за просто 

якісне їх виконання він одержує посадовий оклад. 

10. Загалом позитивно ставлячись до ідеї оцінювання результатів 

службової діяльності чиновника, займаємо позицію, що в сучасному 

своєму виді вона становить собою систему грошових виплат за особисту 

його відданість своєму керівникові. Це, у свою чергу, є вагомою 

причиною суб’єктивізму в такому оцінюванні, явно підвищує рівень 

корупціогенних ризиків у діяльності держслужбовців. Виходом із цієї 

ситуації є долучення до проведення оцінювання керівників інших 

структурних підрозділів державного органу, в якому працює службовець, 

а також представників громадськості. При цьому, якщо думка перших має 

характер рекомендації, то позиція других повинна бути обов’язковою для 

врахування. Інформацію щодо графіка проведення оцінювання у 

структурних підрозділів державного органу належить заздалегідь 

оприлюднювати в місцевих засобах масової інформації. 

11. У сучасних умовах спостерігаються серйозна неузгодженість і 

критична розбалансованість законодавчої регламентації оплати праці 

посадових осіб, які працюють у різних державних органах. В окремих 

випадках розмір посадового окладу посадовця однієї категорії може у 5, а 

то й у 10 разів перевищувати оклад посадовця іншої категорії. При цьому 

повноваження посадових осіб можуть суттєво й не відрізнятись. Наслідком 

цього є висока плинність кадрів на державній службі. 

Виходом із цієї ситуації є розроблення і прийняття Закону України 

«Про оплату праці посадових осіб державних органів», яким належить 

закріпити порядок, умови й розміри оплати праці всіх посадових осіб, які 

здійснюють службову діяльність на підставі укладених трудових договорів 

(контрактів) у різних державних органах. Це дозволить не тільки усунути 
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суперечності у їх правовому забезпеченні, а й зменшити і врегламентувати 

бюджетні асигнування на оплату праці. Окреслено структуру і 

сформульовано пропозиції щодо змістовного наповнення цього 

законодавчого акта. 
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