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Актуальність теми дослідження. Обрання Україною європейського 

вектору розвитку та прийняття на себе зобов’язань щодо адаптації 

національного законодавства до законодавства Європейського Союзу, до 

яких входить і розбудова системи державної служби, яка за своїм 

спрямуванням направлена на надання послуг для задоволення потреб 

громадян, забезпечення ефективної та стабільної діяльності органів 

державної влади відповідно до їх завдань, повноважень, які ґрунтуються на 

конституційних засадах, ставить перед нашою державою ключове завдання 

щодо проведення відповідних реформ в системі державної служби для 

більш ефективного виконання, покладених на неї функцій. Необхідно 

відмітити, що праця державних службовців являє собою досить 

специфічну сферу трудової діяльності, вона направлена на вирішення, 

перш за все, завдань державного значення, які поставлені перед 

конкретним державним органом й визначені відповідними нормативно- 

правовими актами. Сама побудова ефективного механізму організації 

праці будь-якої структури, безпосередньо ґрунтується на застосуванні 

мотивації до працівника. Найбільш ефективним чинником мотивації 

виступає саме заробітна плата, яка основним чином спрямована на 

забезпечення належного матеріального становища особи, в тому числі і 

державного службовця.

На жаль, сучасна система оплати праці державних службовців, 

незважаючи на зміни де " ' ’ ~016 та 2017 році, має низку

забезпечення
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недоліків, які потребують доопрацювання. У такому випадку, визначення 

існуючих особливостей оплати праці державних службовців у сучасних 

умовах та на цій основі окреслення напрямків її удосконалення сприятиме 

більш ефективному регулюванню у цій сфері, а разом з тим, залученню до 

державної служби більш кваліфікованих спеціалістів, що в результаті 

призведе до підвищення авторитетності державної служби.

Наукова новизна рецензованої роботи полягає в тому, що 

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.

Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації забезпечується 

застосуванням раціональної сукупності сучасних загальнонаукових та 

спеціальних методів і прийомів наукового пізнання. Комплексне 

використання основних методів наукового пізнання дозволило всебічно 

розглянути особливості оплати праці державних службовців у сучасних 

умовах та сформулювати пропозиції щодо удосконалення правових норм із 

урахуванням потреб практики застосування чинного законодавства.

Заслуговує на окреме схвалення те, що автор використовує у роботі 

як загальні методи наукового пізнання (узагальнення, порівняння, аналіз, 

синтез, індукція, дедукція, логічний, абстрагування та ін.), так і 

спеціально-правові методи дослідження (історико-правовий, порівняльно- 

правовий, документально-правовий тощо).



Автор виявив належний рівень знань юридичної літератури, 

нормативно-правового матеріалу, знайшов низку дискусійних проблем, що 

підлягають осмисленню і відповідного їх вирішення. Дослідження 

базується на комплексному, системному підході, характеризується 

відповідним рівнем наукових узагальнень. Це значною мірою обумовлено і 

характером дослідницької бази.

Дисертант методологічно правильно сформулювала мету та задачі 

дисертаційного дослідження. їх постановка та послідовність дали 

можливість розкрити основний зміст теми наукового дослідження і 

дозволили сформулювати висновки, яким притаманні всі ознаки наукової 

новизни.

Об’єкт (суспільні відносини, що виникають у процесі реалізації 

державними службовцями конституційного права на оплату праці) і 

предмет (теоретичні та практичні проблеми оплати праці державних 

службовців у сучасних умовах) дисертаційного дослідження визначені у 

відповідності до вимог МОН України.

Зі змісту дисертаційного дослідження видно, що О.А. Соколова 

досягла поставленої мети і відповідно дисертація є самостійною 

завершеною науковою працею. Кожна висвітлена у роботі проблема 

проаналізована та підкріплена відповідними висновками. Сформульовані в 

дисертації положення та наукові результати обґрунтовані на базі 

особистих досліджень і критичного осмислення дисертантом нормативних 

джерел, наукових праць та правозастосовної діяльності.

Автором наводиться низка теоретичних положень, які досі не 

розглядались у наукових працях, ряд наукових проблем розглядаються 

вперше та вирізняються оригінальністю підходів, крім того, запропоновані 

рекомендації щодо подальшого вдосконалення чинного законодавства 

України.

Структура та обсяг дисертації. Структура роботи обумовлена 

метою, об’єктом і предметом дослідження. Дисертаційна робота О.А.



Соколової викладена українською мовою і складається з переліку умовних 

позначень, вступу, 3-х розділів, що містять 7 підрозділів, висновків і 

списку використаних джерел. Такий підхід до визначення структури і 

змісту дослідження є логічним, а також дає можливість всебічно та повно 

висвітлити значне коло актуальних питань.

Серед положень та висновків, що заслуговують на особливу 

увагу варто відзначити наступні:

Не можна не погодитись із висновком автора, що принципи оплати 

праці державних службовців є об’єктивно зумовлені, науково 

обґрунтовані, безпосередньо закріплені в законодавстві, випливаючі зі 

змісту його норм відправні засади реалізації цими працівниками 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 (с. 46 

дис.).

Автором справедливо наголошено, що 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 (с. 98 дис.).

На підставі відповідних досліджень наукових підходів, дисертантом 

справедливо наголошується на тому, що 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 функцій, оскільки за просто якісне їх виконання він одержує 

посадовий оклад (с. 168 дис.).



Потребує уваги висновок автора про те, що 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 (с. 189 дис.).

Слід погодитися з думкою автора про те, що важливими є умови 

(система й розміри) оплати праці держслужбовців. Процедура зміни їх 

включає такі стадії: (а) повідомлення держслужбовця 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 (с. 191 дис.).

У роботі містяться й інші слушні положення, висновки та пропозиції. 

Проте рецензована робота, як і інші роботи подібного роду, містить низку 

дискусійних положень. Хоча їх не можна розцінювати як помилки, 

оскільки це власне бачення дисертанта тих чи інших проблем, яке інколи 

видається суперечливим.

1. На стор. 46-47 тексту роботи дисертант вказує на те, що принципи 

утворюють певну систему, складники якої тісно пов'язані між собою в 

єдиний нерозривний комплексний правовий інститут оплати праці 

держслужбовців. Від того, як співвідносяться ці 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. При цьому, важко погодитись із думкою 

дисертанта про те, що невиконання або неналежне виконання одного 

принципу тягне за собою порушення інших принципів. Наприклад, яким 

чином порушення принципу «заборони дискримінації в оплаті праці» 

вплине на порушення принцип «установлення мінімального розміру



посадового окладу»? На нашу думку, система принципів оплати праці 

державних службовців дає можливість побудови належної системи захисту 

прав на оплату праці цієї категорії працівників, яка повинна мати чітке 

внутрішнє співвідношення та гарантувати дієвість захисту, як шляхом 

забезпечення цього права, так і відповідних механізмів його захисту та 

охорони. Тим самим, один принцип може доповнювати інший, але разом з 

тим, порушення одного принципу не обов’язково тягне порушення іншого.

2. На стор. 89 дисертації автором зазначається, що сучасний інститут 

оплати праці державних службовців не можна достатньо глибоко 

осмислити й дослідити поза його зв’язком з попередніми стадіями його 

еволюції. Відповідно автор починає своє дослідження із аналізу питань, які 

стосуються становлення й розвитку правового регулювання оплати праці 

державних службовців в Російській імперії. На нашу думку, автору 

доцільно було звернутися до більш ранніх часів, зокрема до моменту 

зародження засад державної служби в Україні, здійснивши їх коротку 

характеристику, адже саме з моменту виникнення самого явища державної 

служби, бере свої витоки й інститут оплати праці державних службовці. 

Дане дослідження, дало б змогу більш точно проаналізувати історико- 

правовий аспект регулювання оплати праці державних службовців.

3. На стор. 100 автором зазначено, що за кожну годину надурочної 

служби чиновник вправі отримувати частину базової зарплати, надбавки за 

службу, особисту і спеціальну надбавку, 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. Втім, на стор. 193 дисертант вказує, що 

надбавки -  це 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. Таким чином, 

позиція автора щодо співвідношення надбавки і виконуваної роботи 

потребує додаткового узгодження.

4. Вважаємо, що окрему увагу у роботі, слід було приділити 

дослідженню судової практики щодо врегулювання спорів про оплату 

праці державних службовців та на цій основі узагальнити особливості 

порядку вирішення трудових спорів у цій сфері. Переконані, що такого 

роду дослідження, неодмінно стало б у нагоді при розробці конкретних 

пропозицій з удосконалення норм трудового права щодо оплати праці 

державних службовців, а також щодо удосконалення порядку розгляду 

трудових спорів у цій сфері.

5. З огляду на дане дослідження, на наш погляд доречно було б 

розглянути способи та засоби захисту прав і інтересів державних 

службовців на оплату праці. Вважаємо, що дослідження даного питання 

дало змогу більш точно розкрити конкретні правові дії, які можливо було б 

застосувати у відновленні порушеного трудового права, а також усуненні 

перешкод в його реалізації, по відшкодуванні чи компенсації шкоди, 

завданої порушенням права державного службовця на оплату праці.

Висловлені зауваження носять переважно дискусійний характер та не 

здійснюють суттєвого впливу на високий рівень виконаного 

дисертаційного дослідження. Теоретичні результати й наукові положення, 

які містяться в даній дисертації, характеризується єдністю змісту і свідчать 

про особистий вклад дисертанта в науку трудового права.

Дисертація Соколової Олени Анатоліївни «Особливості оплати праці 

державних службовців у сучасних умовах» містить результати проведених 

особисто здобувачем досліджень. Отримані автором дисертації нові 

науково обґрунтовані результати в сукупності розв’язують конкретну 

наукову задачу.



Вищевикладене дає підстави для висновку, що дисертаційне 

дослідження «Особливості оплати праці державних службовців у сучасних 

умовах» відповідає вимогам, що пред’являються до написання 

кандидатських дисертацій та Порядку присудження наукових ступенів, а 

його автор -  Соколова Олена Анатоліївна -  заслуговує на присудження 

наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 -  

трудове право; право соціального забезпечення.
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До спеціалізованої вченої ради Д 26.001.46 
Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка

ВІДГУК
офіційного опонента -  кандидата юридичних наук, старшого наукового

«Особливості оплати праці державних службовців у сучасних умовах» 
поданої на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 -  трудове право;

Існування і розвиток трудового права, як галузі права і правничої науки 

-  закономірний процес. Він свідчить про об’єктивну необхідність та 

зацікавленість держави у правовому регулюванні суспільних відносин у 

сфері трудових відносин. Дослідження проблем формування та розвитку 

галузі трудового права -  одне з головних завдань юридичної науки. Це 

зумовлено тим, що за допомогою норм визначеної галузі відбувається 

реалізація громадянами своїх найважливіших конституційних прав. Розробка 

цих проблем особистого значення набуває в умовах здійснення соціальних 

реформ, удосконалення правового регулювання трудових відносин, особливо 

у сфері оплати праці, які мають відповідати новим соціальним та 

економічним реаліям.

Трудове право України є однією з провідних галузей у системі права, 

яка поряд з іншими галузями перебуває на стадії реформування. На 

сучасному етапі, у період інтенсивної підготовки до вступу України до ЄС, 

окрім внутрішніх факторів, необхідно враховувати вплив зовнішніх обставин 

у вигляді глобалізації економіки та уніфікації трудового законодавства. 

Становлення України як правової держави потребує перегляду попередніх 

підходів до розуміння суті та юридичної природи оплати праці та питань її 

державного регламентування, особливо оплати праці державних службовців

співробітника Вапнярчук Наталії Миколаївни 
на дисертацію Соколової О.А.

право соціального забезпечення

як спеціальної категорії суб’єктів трудового права.

Відділ діловодства та атсіву'
Киівськогр національного унін<а|^ц11ту 

імені Тараса Шевченка^



Незважаючи на існування чималої кількості теоретичних і емпіричних 

напрацювань правознавців у сфері оплати праці, не всі аспекти зазначеної 

проблематики розроблені достатньою мірою. Зокрема, маловивченим 

залишається питання правового регулювання оплати праці державних 

службовців, 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. 

Все це дає підстави говорити про актуальність зазначеного дисертаційного 

дослідження.

Дисертаційна робота Олени Анатоліївни Соколової спрямована на 

розвиток одного із найбільш значимих напрямів науки трудового права -  

державного регламентування оплати праці, особливо оплати праці державних 

службовців як спеціальної категорії суб’єктів трудового права. Адже 

відплатність є однією із характерних ознак праці, на основі якої будуються 

відносини, що складають предмет трудового права.

Теоретичне підґрунтя дослідження склали рукописи таких провідних 

фахівців у галузі трудового права, як В. М. Андріїв, О. С. Арсентьева, В. М. 

Божко, О. В. Валецька, Н. М. Вапнярчук, В. М. Вегера, Ю. М. Верес, О. В. 

Гаєвая, А. О. Гордеюк, М. І. Іншин, Я. В. Красько, І. П. Лаврінчук, Р. 3. 

Лівшиц, А. Ю. Пашерстник, О. І. Процевський, В. Г. Руденко, Н. В. Сазанова, 

І. Ю. Сафронов, Я. В. Сімутіна, К. Є. Шевелев, Г. І. Чанишева, В. І. Щербина, 

О. М. Ярошенко та ін.

Дисертанткою чітко поставлені наукові задачі, що відображають 

комплексність і цілісність проведеного нею дослідження: 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
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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; 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. Аналізуючи зміст дисертаційної роботи, можна стверджувати, 

що з поставленими задачами авторка успішно впоралася.

Об’єкт (суспільні відносини, що виникають у процесі реалізації 

державними службовцями конституційного права на оплату праці) і предмет 

(система правових норм, що впорядковують оплату праці державних 

службовців у сучасних умовах) дослідження сформульовані відповідно до 

встановлених вимог.

О. А. Соколова достатньою мірою володіє методологією наукового 

пошуку. Для одержання достовірних наукових результатів у дисертації 

застосовувалася система 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.

Привертають увагу емпірична база дослідження та її практична 

спрямованість. Для підтвердження своїх наукових висновків дисертантка 

наводить узагальнення правозастосовної практики, послідовно й наполегливо 

аналізує чинні нормативні правові акти у царині оплати праці. У результаті



таких наукових роздумів з ’являються слушні пропозиції щодо вдосконалення 

чинного та проектованого законодавства.

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 й критично вивченні особливості реалізації конституційного права 

на оплату праці державних службовців як спеціальної категорії суб’єктів 

трудового права, а також визначені й окреслені інноваційні шляхи 

реформування правової регламентації у відповідній царині.

Виходячи зі змісту рукопису, можна стверджувати, що дисертація 

виконана на високому професійному рівні, а тема вивчена повно. Зумовлена 

метою й задачами дослідження робота має послідовну й логічну структуру. 

Вона складається з переліку умовних скорочень, вступу, 3-х розділів, що 

об’єднують 7 підрозділів, з висновків і списку використаних джерел.

Список використаних джерел із 209 найменувань дає підстави вважати, 

що здобувачка здійснила великий обсяг роботи щодо аналізу сучасної 

наукової літератури не тільки з трудового права, а й із загальної теорії права 

та споріднених галузей. Ключові практичні й теоретичні положення 

дисертаційного дослідження знайшли відбиття у 11 публікаціях, з яких 7 

статей у фахових наукових журналах і збірниках наукових праць, у тому 

числі 1 в іноземному, а також 4 у тезах доповідей і повідомлень на науково- 

практичних конференціях.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони 

можуть бути використані (а) у науково-дослідницькій роботі -  для загальних 

і спеціальних теоретико-прикладних досліджень конституційного права на 

оплату праці; (б) 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 

літератури, а також при проведенні лекцій, семінарських і практичних занять; 

(в) 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; (г) у правозастосуванні -  у практичній діяльності 

Нацдержслужби України, державних органів та їх керівників, керівників 

державної служби в державному органі, профспілок, суддів та ін..

У результаті проведеного дослідження особливостей оплати праці 

державних службовців у сучасних умовах, аналізу поглядів на неї науковців і 

положень чинного трудового законодавства, а також на підставі вивчення 

наукового доробку різних галузей права й норм національних, зарубіжних і 

міжнародних правових актів сформульовано низку висновків і пропозицій, 

спрямованих на досягнення поставленої мети -  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.

Зокрема, було з ’ясовано й охарактеризовано 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 порядку, розмірах і 

на умовах, установлених законодавством; ґ) здійснюється за службову 

діяльність державних службовців; д) має місце у формі регулярної грошової 

виплати.

Заслуговує на позитивну оцінку пропозицію щодо долучення до 

оцінювання результатів службової діяльності державного службовця
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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. Інф ормацію  щ одо граф іка проведення 

оцінювання у структурних підрозділах державного органу належить 

заздалегідь оприлюднювати в місцевих засобах масової інформації

Позитивним доробком стала проведена періодизація становлення і 

розвитку правового регулювання оплати праці державних службовців в 

Україні: 1-й (до 1917 p.); 2-й (1918-1993 pp.); 3-й (1994-2015 pp.); 4-й (з 2016 

p.). Установлені й зазнали критичного аналізу тенденції й характерні 

особливості кожного із цих періодів.

На переконання автора, основними стадіями процедури зміни істотних 

умов держслужби є: 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 його 

незгоди на продовження проходження держслужби; ґ) виплата йому вихідної 

допомоги у випадку звільнення з держслужби.

У результаті ретельного наукового дослідження запропоновані важливі 

визначення категорій: (1) «оплата праці державних службовців» -  це 

урегульовані законодавством системи суспільних відносин, пов'язаних з 

установленням і здійсненням за рахунок коштів Державного бюджету 

регулярних грошових виплат цим працівникам за їх службову діяльність; (б) 

«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; (в) «надбавки» -  

це не пов'язані з виконуваною роботою систематичні постійні грошові 

виплати, які встановлюються держслужбовцеві співрозмірно його
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посадовому окладу і які покликані відобразити відмінності у його 

професійно-ділових якостях у межах займаної ним посади; (г) «доплати» -  це 

тимчасові грошові виплати, що встановлюються державному службовцеві 

понад його посадового окладу у зв’язку з додатковим навантаженням. З цими 

дефініціями слід погодитися.

До вагомих досягнень проведеного дослідження слід віднести й 

проведену систематизацію й розкриття основних закономірностей правового 

впорядкування оплати праці державних службовців у зарубіжних країнах.

Особливо важливими є запропоновані автором конкретні пропозиції, 

зокрема, 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 

всестороннього захисту трудових прав і законних інтересів держслужбовців 

внесено пропозицію 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 

бюджетних асигнувань не може бути підставою для зменшення посадових 

окладів і надбавок до них.

Роботу прикрашує те, що здобувач аналізує законодавство та наводить 

переконливі аргументи щодо його вдосконалення на підставі ретельного 

узагальнення судової та іншої правозастосовної практики.



Дисертація містить й інші положення, яким притаманна новизна і 

практична значущість.

0 . А. Соколова добре володіє засобами ведення наукової дискусії; до 

наукових думок попередників ставиться з належною повагою. До того ж, 

власні наукові здобутки вона не перебільшує, хоча принципово відстоює. 

Роботу виконано досконалою українською мовою, висновки та пропозиції 

мають чітку лаконічну форму.

Разом із тим рецензована робота має низку недоліків: у ній містяться 

недостатньо аргументовані та суперечливі твердження, а також висновки, що 

вимагають додаткових пояснень:

1. Значна увага в дисертації приділена тлумаченню конструкцій 

“заробітна плата”, “оплата праці” в тих актах, де вирішуються ті чи інші 

проблеми винагороди. Деякі науковці вважають ці терміни синонімами. Але 

окремі фахівці дотримуються позиції, що поняття “оплата праці” й “заробітна 

плата” суттєво різняться між собою. Деякі переконують, що перше поняття є 

ширшим і його цільове призначення спрямовано на організацію оплати праці, 

на регламентацію її окремих елементів і всієї системи правових засобів у цій 

сфері, тоді як друге -  означає право працівника у трудових відносинах на 

отримання грошової винагороди. Позиція видатного вітчизняного науковця 

О. І. Процевського полягає у ствердженні, що розуміння понять “оплата 

праці” й “заробітна плата” можна порівняти з категоріями “можливість” і 

“дійсність”.

Науковий інтерес викликає відповідь на запитання, який саме термін 

«заробітна плата» чи «оплата праці» доцільно у подальшому застосувати у 

чинному трудовому законодавстві?

2. Важливою проблемою державного регулювання оплати праці є її 

диференціація. Переконана, що вона не суперечить ідеї соціальної рівності 

людей, оскільки встановлення відмінностей розміру оплати праці має своєю 

метою не створення привілеїв окремим працівникам чи їх групам, а 

досягнення більшої відповідності розміру оплати праці особливостям



трудових правовідносин, що мають індивідуальну природу. Диференціація 

дозволяє досягти більш реальної рівності у порівнянні з тією, що 

встановлюється загальним трудовим законодавством. Більш того, сама 

диференціація оплати праці виправдана саме тому, що вона спрямована на 

встановлення такого рівня соціальної рівності, який є вищим за рівень, 

визначений принципом рівноправ’я.

Назвіть основні фактори диференціації розміру оплати праці.

3. У результаті дослідження проведеного у підрозділі 2.2. «Правове 

регулювання оплати праці державних службовців у зарубіжних країнах» 

робиться висновок, що в більшості зарубіжних країн запроваджено загальні 

системи оплати праці всіх держслужбовців. Відповідна система визначається 

за принципом поділу чиновників за працею, в чому відбивається різниця за 

рівнем їх відповідальності, працездатності, досягнутих успіхів у роботі, 

трудового стажу тощо. Нею також підтримується раціональна відмінність у 

заробітку між різними посадами і класами служби. Установлено, що в 

зарубіжних країнах заробітна плата чиновника складається з посадового 

окладу, надбавок до нього і премій.

Втім у дисертації необхідно було б дати чітку відповідь щодо 

практичного використання зарубіжного досвіду в Україні.

4. На сторінці 187 дисертаційної роботи авторкою внесено пропозицію 

про опрацювання і прийняття Закону України «Про оплату праці посадових 

осіб державних органів», якому належить закріпити порядок, умови й 

розміри оплати праці всіх посадовців, які здійснюють службову діяльність на 

підставі укладених трудових договорів (контрактів) у різних державних 

органах. Запропоновано структуру і змістовне наповнення цього 

законодавчого акта:

-  Розділ І. «Загальні положення» має об’єднати такі статті: «Визначення 

основних термінів»; «Мета й основні завдання Закону України “Про оплату 

праці посадових осіб державних органів”»; «Сфера дії Закону України “Про 

оплату праці посадових осіб державних органів”»; «Правове регулювання



оплати праці посадових осіб державних органів»; «Особливості набрання 

чинності законами та іншими нормативними актами з питань оплати праці 

посадових осіб державних органів»; «Джерела формування фонду оплати 

праці посадових осіб державних органів»; «Міжнародне співробітництво»;

-  Розділ II. «Структура заробітної плати посадових осіб державних 

органів» об’єднає статті: «Посадовий оклад»; «Групи оплати праці»; «Схема 

посадових окладів»; «Надбавка за вислугу років»; «Надбавка за ранг»; 

«Надбавка за інтенсивність праці»; «Інші надбавки»; «Доплати»; «Премія за 

результатами щорічного оцінювання службової діяльності»; «Премія за 

особистий внесок у загальні результати роботи»; «Інші норми і гарантії в 

оплаті праці»;

-  Розділ III. «Реалізація і захист права посадових осіб державних органів 

на оплату праці» має об’єднати такі статті: «Порядок установлення 

посадових окладів»; «Перегляд посадових окладів»; «Умови і порядок 

встановлення надбавок»; «Умови і порядок установлення доплат»; «Умови і 

порядок преміювання»; «Строки, періодичність і місце виплати заробітної 

плати»;

-  Розділ IV. «Прикінцеві та перехідні положення».

З цього приводу хотілося б почути думку дисертантки чому це питання 

повинно вирішуватися спеціальним законом, а не може бути внормоване, 

приміром, у Законі України «Про оплату праці».

5. Вважаємо також під час написання дисертаційної роботи більше 

уваги потрібно було б звернути на дослідження міжнародних стандартів 

правової регламентації оплати праці державних службовців. Це, у свою 

чергу, сприяло б формулюванню корисних пропозицій по вдосконаленню 

чинного та проектованого трудового законодавства з розглядуваного 

питання. Однак це скоріше рекомендація, яка може бути взята дисертанткою 

для подальших наукових пошуків.



Однак, висловлені зауваження і побажання не впливають на загальну 

високу позитивну оцінку дисертації і мають на меті запросити здобувачку до 

наукової дискусії та сприяти подальшому науковому пошуку.

Таким чином, ознайомлення з наукової роботою О. А. Соколової дає 

підстави для висновку, що її цілі загалом досягнуті, дисертація є самостійним 

і завершеним науковим дослідженням, в якому отримані нові науково- 

обґрунтовані результати, що в сукупності мають істотне значення для 

розвитку науки трудового права та вдосконалення законодавства про працю. 

Дисертація виконана на належному науковому і професійному рівнях, тема 

досліджена повно. Авторка показала глибокі знання обраної теми, вміння 

самостійно узагальнювати й аналізувати нормативні матеріали, спеціальну 

літературу, робити аргументовані висновки, формулювати визначення 

правових понять. Її пропозиції спрямовані на покращення як чинного, так і 

перспективного законодавства.

Автореферат за змістом відповідає дисертаційній роботі, достатньою 

мірою відображає її суть й основні положення.

Вищевказане засвідчує, що рукопис на тему «Особливості оплати праці 

державних службовців у сучасних умовах» відповідає всім вимогам Порядку 

присудження наукових ступенів та присвоєння вченого звання старшого 

наукового співробітника, а Соколова Олена Анатоліївна заслуговує на 

присудження наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 

12.00.05 -  трудове право; право соціального забезпечення.
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