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ЗМІСТ

1. Система оплати праці: базові принципи та ключові параметри

2. Структура оплати праці: чи достатньо прозорості?

3. Конкурентність оплати праці на державній службі

4. Що потрібно зробити?
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ХТО ПРАЦЮЄ В ДЕРЖАВНИХ ОРГАНАХ?

Народні 
депутати

Державні 
службовці

центральні апарати (ЦА)
– міністерства, ЦОВВ;

обласний та
районний рівні – тер. 
органи міністерств та 

ЦОВВ, ОДА та РДА

Патронатні 
служби

Політичні 
посадовці

(міністри, їх 
заступники голови 
спец. органів тощо) 

Помічники 
депутатів

Апарати 
органів 

місцевого 
самоврядува

ння

Працівники 
функцій 

обслуговува
ння

Органи 
місцевого 

самоврядуван
ня

Судді
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ДЕРЖАВНА СЛУЖБА: БАЗОВІ ПРИНЦИПИ ОПЛАТИ ПРАЦІ  

Однакова оплата за однакову роботу в однакових умовах

Диференціація залежно від кваліфікації, навантаження та меж відповідальності 

Співставність з оплатою праці у приватному секторі

Регулярний перегляд рівнів оплати

Прозорість та зрозумілість для громадськості
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КЛЮЧОВІ ПАРАМЕТРИ СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ 

Фіксовані компоненти:

Посадовий оклад - основна 
змінна для задач 
вироблення політики оплати 
праці
Надбавка за вислугу років 
(від 3% до 50%) 
Надбавка за ранг 
державного службовця (від 
200 до 1000 грн на міс) 
Грошова допомога (на 
оздоровлення/відпустку) (1 
середньомісячна зарплата)

Посадовий 
оклад

Надбавки за 
вислугу/ранг

Стимулювальні
надбавки

Премії

Матеріальна 
допомога

Негарантовані компоненти:

Стимулювальні надбавки – (1) за 
додаткове навантаження (у зв’язку 
з тимчасовою відсутністю та/або 
вакантною посадою), (2) надбавка 
за особливо важливу роботу, (3)
надбавка за інтенсивність праці для 
фахівців з питань реформ;
Премії (щомісячні/щоквартальні до 
30% фонду ПО на рік та річні премії 
за результатами оцінювання 
персоналу); 
Матеріальна допомога на 
вирішення соціально-побутових 
питань (1 середньомісячна 
зарплата)

Рівень компресії 
посадових окладів 

на державній 
службі 1:7 



СТРУКТУРА ОПЛАТИ ПРАЦІ: 

ЧИ ДОСТАТНЬО ПРОЗОРОСТІ?
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Цільовий показник реформи 
державного управління - досягти 
співвідношення гарантованих та 
стимулюючих компонетів оплати 
70:30 

Середня частка гарантованих 
виплат зросла з 40% у 2015 році 
до близько 60% у 2018 році

ГАРАНТОВАНА ЧАСТКА ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ ВСЕ ЩЕ 
ЗАНИЗЬКА, ПОПРИ ПОЗИТИВНІ ЗМІНИ

Джерело: розрахунки ЦЕС га основі даних НАДС, ОФЕА (2015 – для центральних апаратів міністерств 
та ЦОВВ)
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ФІКСОВАНА СКЛАДОВА ФОП ВАРІЮЄ У ШИРОКОМУ ДІАПАЗОНІ У РІЗНИХ 
КАТЕГОРІЯХ ДЕРЖОРГАНІВ

88%

54%

63%

56%

62%

60%

77%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Фахівці з питань реформ 
(всього)

Міністерства -
центральний апарат

Міністерства -
територіальні органи

ЦОВВ - центральний 
апарат

ЦОВВ - територіальні 
органи

ОДА

РДА

Середня фіксована частка оплати, %

• Фіксована частка оплати перевищує 70% 
загальної виплати лише у 11% Міністерств, 
10% ЦОВВ і ОДА, але у 100% РДА

• Менше 50% фіксованих виплат у 19% 
Міністерств, 16% ЦОВВ та 5% ОДА

• Фахівці з питань реформ (ФПР) мають 
високу фіксовану частку оплати, бо 
надбавка за особливо важливу роботу (40-
60% від сукупної оплати) вважається 
гарантованим компонентом оплати



КОНКУРЕНТНІСТЬ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА 
ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ
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ЗАРПЛАТИ ВИЩОГО КЕРІВНИЦТВА НА ДЕРЖСЛУЖБІ НИЖЧІ, НІЖ У ПРИВАТНОМУ 
СЕКТОРІ, А В ДИРЕКТОРАТАХ (ФПР) — КОНКУРЕНТНІ
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• Вище керівництво на державній службі більш, ніж 
вдвічі нижчі рівні оплати порівняно з медіанним 
рівнем у приватному секторі

• Середні рівні оплати, які отримують  державні 
службовці середньої та вищої керівної ланки 
близькі до заробітних плат рівня нижнього 
дециля у приватному секторі

• На середньому та нижньому керівному рівні 
заробітні плати ФПР співставні з приватним 
сектором

* Дані по заробітних платах у приватному секторі за 2018 наведено виходячи з результатів обстеження ринку праці Ернст енд Янг (EY) для компаній, які базуються в Києві 
як середньозважені показники для шести різних галузей, які є близькими за компетенціями до державної служби, середньомісячні зарплати для державних службовців на 
2018 рік розраховано шляхом ділення ФОП на середньооблікову чисельність працівників
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ЗАРПЛАТИ СПЕЦІАЛІСТІВ У МІНІСТЕРСТВАХ БЛИЗЬКІ ДО РІВНІВ ОПЛАТИ У
ПРИВАТНОМУ СЕКТОРІ
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• Cпеціалісти центрального апарату 
міністерств в середньому мають 
співмірні рівні оплати з нижнім 
децилем заробітних плат у
приватному секторі

• ФПР  - на 15-20% вищі, ніж на 
еквівалентних рівнях у приватному 
секторі

* Дані по заробітних платах у приватному секторі за 2018 наведено виходячи з результатів обстеження ринку праці Ернст енд Янг (EY) для компаній, які базуються в 
Києві як середньозважені показники для шести різних галузей, які є близькими за компетенціями до державної служби, середньомісячні зарплати для державних 
службовців на 2018 рік розраховано шляхом ділення ФОП на середньооблікову чисельність працівників



ЩО ПОТРІБНО ЗРОБИТИ?
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Рухатися далі до прозорості та конкурентності

ЩО ПОТРІБНО ЗРОБИТИ?

Збільшити посадові оклади, зокрема, для керівної ланки вдвічі 

(1) скасування стимулюючих надбавок та обмеження премій на рівні 30% 
посадового окладу

(2) зменшення максимального розміру надбавки за вислугу (до 30%)

(3) оптимізації граничної чисельності працівників (зокрема, на рівні 
райдержадміністрацій) 

Удосконалити схему посадових окладів. Додати класифікацію посад державної
служби за функціональними напрямками та спрямуванням діяльності (за
рекомендаціями EU4PAR)

Запустити інтегровану інформаційну систему кадрового управління (HRMIS) та 
регулярно проводити аналіз зібраних даних



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

office@ces.org.ua
www.ces.org.ua


