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Як створити ефективну систему класифікації посад 
державної служби як основу для оплати праці на 
державній службі 
 
Даний документ розроблено експертною групою проекту EU4PAR та Офісу реформ Кабінету 
Міністрів України в рамках спільних рекомендацій з Центром економічної стратегії щодо 
внесення змін до системи оплати праці на державній службі.  
 
Опис поточної ситуації 
 
Поточна система оплати праці та опис кваліфікаційних характеристик посад державної служби 
в Україні має декілька недоліків, на які було вказано експертами програми OECD/SIGMA за 
результатами оцінки стану державного управління в Україні у 2018. Однак певне покращення 
ситуації завдяки внесенню змін до Закону України “Про державну службу”, що набув чинності 
1 травня 2016 року, не вирішило питання повного усунення цих недоліків. Системі оплати праці 
державних службовців та опису кваліфікаційних характеристик посад державної служби в 
Україні й досі бракує послідовності, цілісності, прозорості, а також стабільності та 
передбачуваності заробітної плати. 
 
Проблеми системи оплати праці та опису кваліфікаційних характеристик посад державних 
службовців в Україні полягають головним чином у відсутності системної каталогізації 
посад державної служби та повного опису їх кваліфікаційних характеристик. 
 
Базовий перелік посад державної служби та їх кваліфікаційних характеристик міститься в 
Класифікаторі професій із змінами, затвердженими наказом Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України від 10 серпня 2016 року № 1328, та Довіднику кваліфікаційних 
характеристик працівників (зокрема, у Довідникові типових професійно-кваліфікаційних 
характеристик посад державної служби. Випуск 76.). 
 
Крім цього, Закон “Про державну службу” визначає базове ділення посад державної служби 
на три категорії (“A”, “Б” і “В”) з урахуванням рівня відповідальності на керівних/некерівних 
посадах, а також виокремлює дев'ять груп оплати праці. Також існують ранги державних 
службовців та диференціація оплати праці за вислугою років. З метою встановлення розмірів 
посадових окладів державні органи поділяються за юрисдикцією, яка поширюється: 1) на всю 
територію України; 2) на територію однієї або кількох областей, міста Києва та Севастополя; 
3) на територію одного або кількох районів, міст обласного значення.  
 
Постановою Кабінету Міністрів України №15 від 08.01.2017 року “Питання оплати праці 
працівників державних органів” також встановлені: конкретні схеми посадових окладів на 
посадах державної служби за групами оплати праці з урахуванням юрисдикції державних 
органів у 2019 році (у коефіцієнтах); перелік посад державної служби, що прирівнюються до 
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відповідних груп оплати праці; умови оплати праці працівників патронатних служб в 
державних органах; умови оплати праці працівників державних органів, які виконують функції 
з обслуговування, і працівників Управління адміністративних будинків Господарсько-
фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління 
адміністративними будинками Державного управління справами, Управління 
адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України. 
 
Однак відсутня комплексна й системна каталогізація посад, яка б враховувала не лише 
вертикальний розподіл управлінських функцій, юрисдикцію, стаж на державній службі тощо, 
але й специфіку діяльності, складність чи спрямованість виду діяльності, вимоги до 
компетентності та професіоналізму працівників. Так, наприклад, спостерігається спрямована 
на певну зрівняння диспропорція у співвідношенні посад головних спеціалістів, провідних 
спеціалістів та спеціалістів, коли задля призначення більш високого посадового окладу 
відбувся необґрунтований зсув у визначенні професій виконавців різних державних органів, а 
основною кваліфікаційною вимогою до головних спеціалістів залишається вища освіта. 56% 
всіх лінійних посад державної служби складають головні спеціалісти. 
 
Також існує певна невизначеність у різниці між трьома нижчими рівнями посад державної 
служби (спеціалісти, провідні спеціалісти та головні спеціалісти). 
 
Діаграма 1.Структура лінійних посад державної служби 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Діаграма 2. Структура посад державної служби в центральному апараті та територіальних 
органах   
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Відсутність поділу посад та професій державних службовців за спрямованістю діяльності 
порушує принципи внутрішньої справедливості в частині більшого визнання за більш складну 
та відповідальну роботу, утруднює порівняння різних професійних груп державних службовців 
з ринком праці у відповідних напрямах діяльності та підбір кваліфікованого персоналу, 
диференціацію підготовки, перепідготовки та професійного навчання для посад із різною 
професійною спрямованістю.  
 
Відсутність повноцінної каталогізації та класифікації посад є одним з критичних зауважень 
експертів програми OECD/SIGMA у висновках про оцінку систему державного управління, 
проведену в 2018 році, на чому також наголошувалося в попередніх політичних ініціативах та 
напрацюваннях проекту технічної допомоги EU4PAR. 
 
 
Пропозиції 
 
Пропонується запровадити Каталог посад державної служби,  беручи за основу чинні 
категорії посад державної служби “А”, “Б” і “В”, як визначено в Законі України “Про державну 
службу”. Каталог посад державної служби рекомендується затвердити постановою Кабінету 
Міністрів України. 
 
Запровадження Каталогу посад  державної служби дозволить насамперед: 
 
1) упорядкувати класифікацію посад державної служби згідно з принципами внутрішньої 

справедливості в частині більшого визнання за більш складну та відповідальну роботу і 
забезпечити більш збалансовану класифікацію посад лінійного персоналу 
(усунувши перекіс у 56% працівників на вищому рівні лінійних посад); 
 

2) забезпечити єдність стандартів в описі посад різної спрямованості та усунути відчуття 
“подвійних стандартів” в описі посад фахівців з питань реформ, а також забезпечити 
підґрунтя для деталізації кваліфікаційних вимог до посад;  
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3) надати можливість порівняння різних професійних груп державних службовців з ринком 
праці у відповідних напрямах діяльності та сприяти більш ефективному підбору 
кваліфікованого персоналу; 
 

4) диференціювати підходи до підготовки, перепідготовки та професійного навчання для 
посад із різною професійною спрямованістю. 

 
Додатково необхідно провести більш детальний аналіз посад різного рівня в різних за 
специфікою та юрисдикцією органах виконавчої влади для специфікації деталізованих 
кваліфікаційних вимог до посад у Каталозі посад. 
 
Описи критеріїв формування каталогу, в разі прийняття проекту, також підлягають уточненню 
на підставі  вищезазначеного  аналізу. 
У разі прийняття, запропонований Каталог посад потребуватиме внесення змін до постанов 
Кабінету Міністрів України №246 та №106 стосовно відбору на посади державної служби та 
системи професійного навчання державних службовців, а також, за необхідності, внесення 
змін до Класифікатора  професій  ДК 003:2010 та/або Довідників кваліфікаційних 
характеристик професій робітників. 
 
 
Каталог посад державної служби 
 
Каталог посад державної служби передбачає матричне формування, виходячи з такого: 
 
1. Вертикальний розподіл посад за характером, обсягом повноважень і 
впливу за такими критеріями: 
 
1.1. Обсяг повноважень, рівень управлінських навичок; 
 
1.2. Рівень експертизи та вирішення задач. 
 
Вертикальний розподіл також має додатковий уточнюючий розподіл за рівнем державних 
органів, що для посад категорій “Б” та “В” відображається додатковими вертикальними 
графами в розподілі. 
 

Рівень державного органу з урахуванням юрисдикції 
Апарат 

(секретаріат) 
вищих органів 

державної влади 
(ВРУ, АПУ, КМУ, 
РНБО, ЦВК…) 

Міністерства, інші 
ЦОВВ, які 

забезпечують 
формування 
державної 
політики 

Інші ЦОВВ, які не 
забезпечують 
формування 
державної 

політики, та інші 
державні органи, 
юрисдикція яких 
поширюється на 
всю територію 

України 

Державні органи, 
юрисдикція яких 
поширюється на 
територію однієї 

або кількох 
областей, міста 

Києва та 
Севастополя 

Державні органи, 
юрисдикція яких 
поширюється на 
територію одного 

або кількох 
районів, районів у 

містах, міст 
обласного 
значення 
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* Перелік органів зі спеціальним статусом: НКВЗ, НКРЕ, НКФП, Фонд Держмайна, 
Антимонопольний комітет, НКРЗІ 

Для посад державної служби категорії “А” відповідно до Закону України “Про 
державну службу” пропонується застосовувати окрему матричну таблицю, що 
враховує виключно вертикальний розподіл та розподіл за рівнем державного органу з 
урахуванням юрисдикції. (див. Таблицю 1) 
 
Таблиця 1. Каталог посад державних службовців категорії А 
 

 

Каталог посад  державних службовців категорії А 
(*на перетині в таблиці вказуються конкретні посади державного органу або групи оплати праці) 

Рівень державного органу із 
юрисдикцією, що поширена на всю 
територію України 

апарат 
(секретаріат) 
вищих органів 
державної 
влади (ВРУ, 
АПУ, КМУ, 
РНБО, ЦВК…) 

міністерства,  

органи зі 
спеціальним 
статусом 

інші державні 
органи, юрисдикція 
яких поширюється на 
всю територію 
України 

Групи посад державних 
службовців за характером та 
обсягом повноважень і впливу 

Коду-
вання 
груп 

 

I 

 

II 

 

III 

Посади: 
керівники органів 

А.1.       

Посади: 

перші заступники, заступники 
керівників органів 

А.2.       

 
Такий вертикальний розподіл вирішує такі суттєві проблеми щодо класифікації посад 
державної служби: 
 
1) Слабко диференційовані  вимоги до лінійного персоналу, дуже загальні  та нечітко окреслені 
критерії відбору, підвищення кваліфікації та кар'єрного просування для некерівного персоналу 
державної служби. 
 
Завдяки чіткому визначенню чотирьох рівнів лінійного персоналу за характером та обсягом 
повноважень і впливу, стає можливим вирівнювання за співвідношенням кількості працівників 
на лінійних посадах різних рівнів.  
 
Прирівняння посад головних спеціалістів державних органів до груп провідних (В.8) або 
старших експертів (В.9) державних органів пропонується визначити через більш детальний 
аналіз та опис зон відповідальності та характеру прийняття рішень для конкретних посад у 
різних державних органах за типом та юрисдикцією.  Наприклад, головні спеціалісти у 
Секретаріаті Кабінету Міністрів України, міністерствах, інших центральних органах виконавчої 



	

	

6	

влади за результатами додаткового аналізу можуть бути прирівняні до провідних експертів, у 
територіальних органах та місцевих адміністраціях – до старших експертів.  
 
Відповідно, такий перерозподіл надасть підґрунтя для вироблення у ході додаткового аналізу  
чітко окреслених кваліфікаційних вимог до різних рівнів лінійних посад, а також дозволить 
розробити  критерії відбору, підвищення кваліфікації та кар'єрного просування для некерівного 
персоналу державної служби. 
 
2) Подвійні стандарти в описі посад фахівців з питань реформ. 
 
Запровадження розподілу за характером та обсягом повноважень і впливу також надає 
можливість виправити ситуацію подвійних стандартів в описі посад фахівців з питань реформ 
як керівного, так і некерівного складу. Таким чином, наприклад, керівники директоратів, 
експертних груп з питань реформ набувають вищого статусу порівняно зі звичайною 
діяльністю державних органів, залишаючись при цьому у тій самій класифікації та не 
створюючи “паралельні” системи вимог та оплати праці для таких посад. 
 
Розшифровка вертикального розподілу додається у таблиці 2.  

 
Таблиця 2. Вертикальний розподіл для посад категорій “Б” і “В”  
 
Вертикальні групи посад 
державних службовців 

Код 

групи 

Характер та обсяг повноважень і впливу 

Посади: 

керівників директоратів у 
Секретаріаті Кабінету Міністрів 
України, міністерствах, інших 
центральних органах виконавчої 
влади; директорів генеральних 
департаментів, генеральних 
директорів (приклад: Генерального 
директора Урядового офісу 
координації європейської та 
євроатлантичної інтеграції). 

Підгрупи за рівнем державного 
органу: 

• у апараті (секретаріаті) 
вищих органів державної 
влади 
(ВРУ, АПУ, КМУ, РНБО, 
ЦВК…) 

• у міністерствах, органах зі 
спеціальним статусом* 

• у інших державних органах, 
юрисдикція яких 
поширюється на всю 
територію України 

Б.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б.3.1. 

 

 

Б.3.2. 

 

 

Б.3.3. 

 

1.1. Обсяг 
повноважень, рівень 
управлінських 
навичок; 

 

Високий (управління 
різноспрямованими або 
однорідними за цілями та 
змістом та ключовими 
функціями),  юрисдикція - 
вся Україна 

Висока відповідальність та 
повноваження у реалізації 
ключових реформ.  

 

 

1.2. Рівень експертизи 
та вирішення задач. 

 

 

Операційна чи 
концептуальна інтеграція 
функцій та/або процесів, 
різнорідних за змістом та 
цілями або ключових. 
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Посади: 

керівників департаментів, головних 
управлінь, служб, апаратів ;  

Підгрупи за рівнем державного 
органу: 

• у апараті (секретаріаті) 
вищих органів державної 
влади 
(ВРУ, АПУ, КМУ, РНБО, 
ЦВК…) 

• у міністерствах, органах зі 
спеціальним статусом* 

• у інших державних органах, 
юрисдикція яких 
поширюється на всю 
територію України 

• у державних органах, 
юрисдикція яких 
поширюється на територію 
однієї або кількох областей, 
міста Києва або Севастополя 

• у державних органах, 
юрисдикція яких 
поширюється на територію 
одного або кількох районів, 
районів у містах, міст 
обласного значення 

Б.4 

 

 

 

 

Б.4.1. 

 

 

 

Б.4.2. 

 

Б.4.3. 

 

 

 

 

Б.4.4. 

 

 

 

Б.4.5. 

1.1. Обсяг 
повноважень, рівень 
управлінських 
навичок; 

Високий (управління 
різноспрямованими або 
однорідними за цілями та 
змістом функціями) 

1.2. Рівень експертизи 
та вирішення задач. 

 Операційна чи 
концептуальна інтеграція 
функцій та/або процесів, 
однорідних за змістом та 
цілями. 

Посади: 

Заступників керівників 
департаментів, головних управлінь, 
служб, апаратів;  

Підгрупи за рівнем державного 
органу: 

• у апараті (секретаріаті) 
вищих органів державної 
влади 
(ВРУ, АПУ, КМУ, РНБО, 
ЦВК…) 

Б.5 

 

 

 

 

 

Б.5.1. 

 

 

 

1.1. Обсяг 
повноважень, рівень 
управлінських 
навичок; 

Високий (управління 
різноспрямованими або 
однорідними за цілями та 
змістом функціями).  
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• у міністерствах, органах зі 
спеціальним статусом* 

• у інших державних органах, 
юрисдикція яких 
поширюється на всю 
територію України 

• у державних органах, 
юрисдикція яких 
поширюється на територію 
однієї або кількох областей, 
міста Києва або Севастополя 

• у державних органах, 
юрисдикція яких 
поширюється на територію 
одного або кількох районів, 
районів у містах, міст 
обласного значення 

Б.5.2. 

 

Б.5.3. 

 

 

 

 

Б.5.4. 

 

 

 

Б.5.5. 

1.2. Рівень експертизи 
та вирішення задач. 

 

 Операційна інтеграція 
функцій та/або процесів, 
однорідних за змістом та 
цілями. Здатність 
заміщувати керівника. 

Посади: 

Керівників управлінь, головних 
управлінь у складі директорату, 
самостійних управлінь; керівників 
експертних груп у складі 
директорату, генерального 
департаменту, Урядового офісу 
координації європейської та 
євроатлантичної інтеграції. 

Підгрупи за рівнем державного 
органу: 

• у апараті (секретаріаті) 
вищих органів державної 
влади 
(ВРУ, АПУ, КМУ, РНБО, 
ЦВК…) 

• у міністерствах, органах зі 
спеціальним статусом* 

• у інших державних органах, 
юрисдикція яких 
поширюється на всю 
територію України 

• у державних органах, 
юрисдикція яких 
поширюється на територію 
однієї або кількох областей, 
міста Києва або Севастополя 

• у державних органах, 
юрисдикція яких 
поширюється на територію 

Б.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б.6.1. 

 

 

 

Б.6.2. 

 

Б.6.3. 

 

 

 

 

Б.6.4. 

 

 

Б.6.5. 

1.1. Обсяг 
повноважень, рівень 
управлінських 
навичок; 

Значний (управління 
однорідними за цілями та 
змістом функціями) 

1.2. Рівень експертизи 
та вирішення задач. 

 

Координація з іншими 
функціями та розуміння 
взаємозв'язків. Операційне 
управління однорідними 
функціями. Керівництво 
одним чи декількома 
процесами, що подібні за 
цілями та змістом робіт. 
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одного або кількох районів, 
районів у містах, міст 
обласного значення 

Посади: 

Заступників керівників управлінь, 
головних управлінь у складі 
директорату, самостійних 
управлінь;  

Керівників експертної підгрупи у 
складі експертної групи 
директорату, Урядового офісу 
координації європейської та 
євроатлантичної інтеграції 

Підгрупи за рівнем державного 
органу: 

• у апараті (секретаріаті) 
вищих органів державної 
влади 
(ВРУ, АПУ, КМУ, РНБО, 
ЦВК…) 

• у міністерствах, органах зі 
спеціальним статусом* 

• у інших державних органах, 
юрисдикція яких 
поширюється на всю 
територію України 

• у державних органах, 
юрисдикція яких 
поширюється на територію 
однієї або кількох областей, 
міста Києва або Севастополя 

• у державних органах, 
юрисдикція яких 
поширюється на територію 
одного або кількох районів, 

Б.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б.7.1. 

 

 

 

Б.7.2. 

 

Б.7.3. 

 

 

 

 

Б.7.4. 

 

 

 

Б.7.5. 

1.1. Обсяг 
повноважень, рівень 
управлінських 
навичок; 

Значний (управління 
однорідними за цілями та 
змістом функціями) 

1.2. Рівень експертизи 
та вирішення задач. 

 

Координація з іншими 
функціями та розуміння 
взаємозв'язків. Операційне 
управління однорідними 
функціями. Керівництво 
одним чи декількома 
процесами, що подібні за 
цілями та змістом робіт. 

Здатність заміщувати 
керівника. 
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районів у містах, міст 
обласного значення 

Посади: 

Керівників самостійних відділів та 
відділів у складі департаменту, 
головного управління, служби, 
самостійного управління.  

Підгрупи за рівнем державного 
органу: 

• у апараті (секретаріаті) 
вищих органів державної 
влади 
(ВРУ, АПУ, КМУ, РНБО, 
ЦВК…) 

• у міністерствах, органах зі 
спеціальним статусом* 

• у інших державних органах, 
юрисдикція яких 
поширюється на всю 
територію України 

• у державних органах, 
юрисдикція яких 
поширюється на територію 
однієї або кількох областей, 
міста Києва або Севастополя 

• у державних органах, 
юрисдикція яких 
поширюється на територію 
одного або кількох районів, 
районів у містах, міст 
обласного значення 

Б.8 

 

 

 

 

 

Б.8.1. 

 

 

 

Б.8.2. 

 

Б.8.3. 

 

 

 

 

Б.8.4. 

 

 

 

Б.8.5. 

1.1. Обсяг 
повноважень, рівень 
управлінських 
навичок; 

Середній 

1.2. Рівень експертизи 
та вирішення задач. 

 

Керівництво одним чи 
декількома процесами, що 
подібні за цілями та 
змістом робіт. 

Посади:  1.1. Обсяг 
повноважень, рівень 

Середній або низький 
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Заступників керівників самостійних 
відділів та відділів у складі 
департаменту, головного 
управління, служби, самостійного 
управління; 

Завідувачів сектору у складі 
департаменту, головного 
управління, служби, самостійного 
управління та відділу. 

Підгрупи за рівнем державного 
органу: 

• у апараті (секретаріаті) 
вищих органів державної 
влади 
(ВРУ, АПУ, КМУ, РНБО, 
ЦВК…) 

• у міністерствах, органах зі 
спеціальним статусом* 

• у інших державних органах, 
юрисдикція яких 
поширюється на всю 
територію України 

• у державних органах, 
юрисдикція яких 
поширюється на територію 
однієї або кількох областей, 
міста Києва або Севастополя 

• у державних органах, 
юрисдикція яких 
поширюється на територію 
одного або кількох районів, 
районів у містах, міст 
обласного значення 

Б.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б.9.1. 

 

 

Б.9.2. 

 

 

Б.9.3. 

 

 

 

 

Б.9.4. 

 

 

 

Б.9.5. 

управлінських 
навичок; 

1.2. Рівень експертизи 
та вирішення задач. 

 

Виконання одного чи 
декількох процесів, що 
подібні за цілями та 
змістом робіт, чи 
керівництво такими 
процесами. 

Здатність заміщувати 
керівника. 

 

Посади: 

Державних експертів державних 
органів; 

 

В.10 

 

1.1. Обсяг 
повноважень, рівень 
управлінських 
навичок; 

Низький 
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Підгрупи за рівнем державного 
органу: 

• у апараті (секретаріаті) 
вищих органів державної 
влади 
(ВРУ, АПУ, КМУ, РНБО, 
ЦВК…) 

• у міністерствах, органах зі 
спеціальним статусом* 

• у інших державних органах, 
юрисдикція яких 
поширюється на всю 
територію України 

 

 

 

 

В.10.1. 

 

 

В.10.2. 

 

 

В.10.3. 

1.2. Рівень експертизи 
та вирішення задач. 

 

Вирішення задач - в межах 
чітко встановлених цілей, 
функціональної 
професійної практики і 
прецедентів. 
Ідентифікація та аналіз з 
видачею рекомендацій. 
Висока професійна 
експертиза. Досвід на 
посадах нижчих груп  від 
1 року. 

Посади: 

Провідних експертів державних 
органів і прирівняні до них посади; 

Підгрупи за рівнем державного 
органу: 

• у апараті (секретаріаті) 
вищих органів державної 
влади 
(ВРУ, АПУ, КМУ, РНБО, 
ЦВК…) 

• у міністерствах, органах зі 
спеціальним статусом* та у 
інших державних органах, 
юрисдикція яких 
поширюється на всю 
територію України 

• у державних органах, 
юрисдикція яких 
поширюється на територію 
однієї або кількох областей, 
міста Києва або 
Севастополя та у 
державних органах, 
юрисдикція яких 
поширюється на територію 
одного або кількох районів, 
районів у містах, міст 
обласного значення 

В.11 

 

 

 

 

В.11.1. 

 

 

 

В.11.2. 

 

 

 

 

В.11.3. 

 

 

 

 

 

1.1. Обсяг 
повноважень, рівень 
управлінських 
навичок; 

Низький 

1.2. Рівень експертизи 
та вирішення задач.  

Рішення задач  -  в межах 
існуючих процедур та 
прецедентів, власного 
досвіду. Середня 
професійна експертиза. 
Досвід на посадах нижчих 
груп  від 1 року 

Посади: 

Старших експертів державних 
органів і прирівняні до них посади; 

В.12 

 

 

1.1. Обсяг 
повноважень, рівень 
управлінських 
навичок; 

Низький 



	

	

13	

Підгрупи за рівнем державного 
органу: 

• у апараті (секретаріаті) 
вищих органів державної 
влади 
(ВРУ, АПУ, КМУ, РНБО, 
ЦВК…) 

• у міністерствах, органах зі 
спеціальним статусом* та у 
інших державних органах, 
юрисдикція яких 
поширюється на всю 
територію України 

• у державних органах, 
юрисдикція яких 
поширюється на територію 
однієї або кількох областей, 
міста Києва або Севастополя 
та у державних органах, 
юрисдикція яких 
поширюється на територію 
одного або кількох районів, 
районів у містах, міст 
обласного значення 

 

 

В.12.1. 

 

 

 

В.12.2. 

 

 

 

 

В.12.3. 

 

 

 

1.2. Рівень експертизи 
та вирішення задач. 

 

Рішення задач є подібними 
за суттю, в межах 
процедур. Середня 
професійна експертиза. 
Досвід на посадах нижчих 
груп  від півроку. 

Посади: 

Експертів державних органів і 
прирівняні до них посади; 

Підгрупи за рівнем державного 
органу: 

• у апараті (секретаріаті) 
вищих органів державної 
влади 
(ВРУ, АПУ, КМУ, РНБО, 
ЦВК…) 

• у міністерствах, органах зі 
спеціальним статусом* та у 
інших державних органах, 
юрисдикція яких 
поширюється на всю 
територію України 

• у державних органах, 
юрисдикція яких 
поширюється на територію 
однієї або кількох областей, 
міста Києва або Севастополя 
та у державних органах, 
юрисдикція яких 
поширюється на територію 

В.13 

 

 

 

 

В.13.1. 

 

 

 

 

В.13.2. 

 

 

 

 

 

В.13.3. 

 

1.1. Обсяг 
повноважень, рівень 
управлінських 
навичок; 

Мінімальний 

1.2. Рівень експертизи 
та вирішення задач. 

Рішення задач є 
стандартизованими. 
Мінімальна професійна 
експертиза. 



	

	

14	

одного або кількох районів, 
районів у містах, міст 
обласного значення 

 
 
2. Горизонтальний розподіл посад за спеціалізацією діяльності, ґрунтуючись 
на таких факторах:   
 
2.1. Функціональний напрям; 
За функціональним напрямом пропонується вирізняти: 
 
2.1.1. Формування політики, що, в свою чергу, поділяється на: 

• Стратегічне планування та координація  
• Аналітична функція 
• Нормопроектування 
 
2.1.2. Реалізацію політики, що передбачає: 
• Поточну координацію 
• Планування 
• Моніторинг 
• Контроль та інспектування 
• Надання адміністративних послуг та консультацій 
 
2.1.3. Забезпечення та підтримку, що включає: 
• Облік та управління фінансами  
• Управління персоналом 
• Інформаційні технології та кібербезпеку  
• Юридичну службу  
• Діловодство та секретарські функції 
• Протокольна та комунікаційна підтримка 
• Державні закупівлі 
• Організаційну та комунікаційну підтримку 
• Технічне та інше забезпечення 
• Внутрішній контроль та аудит 
 
2.2. Спрямованість діяльності, обсяг знань та рівень підготовки. 
За спрямованістю діяльності пропонується вирізняти: 
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2.2.1. Адміністративну спрямованість (А) – адміністративна спрямованість діяльності в межах 
функції. Потребує навчання у ході роботи, виконується за інструкціями та стандартами; 
 
2.2.2. Експертно-фахову спрямованість (Е) – експертна спрямованість діяльності в межах 
функції. Передбачає поглиблену функціональну експертизу та спеціалізоване навчання. 
 
Розшифровка наведена у таблиці 3. 

 
Таблиця 3. 
 

Групи посад 
державних 
службовців за 
спеціалізацією 

 

F. Формування політики 

F.I. Стратегічне 
планування та 
координація 

F.II. 
Аналітика 

F.III. 
Нормо-проектування 

 

Кодування груп 

 

F.I. 

 

F.II. 

 

F.III. 

 
 

R. Реалізація політики 

R.IV. Поточна 
координація, 
планування, 
моніторінг 

R.V. Контроль та 
інспектування 

R.VI.Надання 
адміністративних послуг 

та консультацій 

 

R.IV.A. 

 

R.IV.E. 

 

R.V.A. 

 

R.V.E. 

 

R.VI.A. 

 

R.VI.E. 

 
 

S. Забезпечення та підтримка 

S.VII. Облік та 
управління 
фінансами 

S.VIII. 
Управління 
персоналом 

S.IX. 
Інформаційні 
технології та 
кібербезпека 

S.X.Юридична 
служба 

S.XI. 
Діловодство та 
секретарські 
функції 

S.XII. 
Протокольна та 
комунікаційна 
підтримка  

S.VII.A. S.VII.E. S.VIII.A. S.VIII.E. S.IX.A. S.IX.E. S.X.A. S.X.E. S.XI.A. S.XI.E. S.XII.A. S.XII.E. 
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S. Забезпечення та підтримка 

S.XIII. 
Державні 
закупівлі 

S.XIV. 
Організаційна та 
комунікаційна 
підтримка  

S.XV. Технічне 
та інше 

забезпечення 

S.XVI. 
Внутрішній 
контроль та 
аудит 

S.XIII.A. S.XIII.E. S.XIV.A. S.XIV.E. S.XV.A. S.XV.E. S.XVI.A. S.XVI.E. 

 
Горизонтальний розподіл, що пропонується до застосування, враховує більшою мірою напрям 
діяльності, ніж професійні стандарти або належність до конкретної сфери політики. 
Запропонований підхід дозволить: 
 
• забезпечити справедливе визнання різної складності та суті виконуваних робіт, незалежно 

від конкретного державного органу або професійної групи; 
 

• забезпечити підґрунтя для деталізації кваліфікаційних вимог до посад та надати можливість 
порівнювати різні професійні групи державних службовців з ринком праці у відповідних 
напрямах діяльності, що, в свою чергу, сприятиме підвищенню ефективності підбору 
кваліфікованого персоналу; 
 

• диференціювати підходи до підготовки, перепідготовки та професійного навчання для 
посад із різною професійною спрямованістю; 
 

• надати можливість горизонтального розвитку працівникам в межах одного вертикального 
рівня управління. 

 
Додаткові можливості використання Каталогу посад для переформатування 
визначень розрахунку посадового окладу державних службовців, за умови 
внесення відповідних змін до  Закону України “Про державну службу”. 
 
Каталог можна розглядати також як більш деталізований варіант для схем оплати праці з 
зазначенням груп оплати праці на перетині вертикальних та горизонтальних граф. 
 
За мінімальний посадовий оклад рекомендується прийняти визначену (в результаті 
додаткового обговорення) кількість мінімальних прожиткових мінімумів, встановлених для 
працездатних осіб станом на 1 січня поточного року. Пропонується встановити інтервал між 
мінімальними розмірами посадових окладів груп оплати праці (вертикальний рівень)  у розмірі 
30% та різницю між мінімальним та максимальним посадовим окладом у межах однієї групи 
оплати праці також на рівні 30 %, що розподіляється: 
 
• залежно від спеціалізації посади (горизонтальний рівень); 
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• залежно від рівня державного органу (корегування на коефіцієнт рівня державного 
органу); 

• залежно від вислуги років (корегування на коефіцієнт вислуги років); 
 

• також можливе застосування територіального коефіцієнту (корегування щодо рівня життя 
в різних областях). 

 
Таким чином, розрахунок фактичного розміру посадового окладу може проводитися за 
формулою: 
Обаз = Грмін*Кр*Кв, 
де: 
• Обаз – розмір посадового окладу на конкретній посаді; 
• Грмін – група оплати праці конкретної посади у відповідній графі каталога;  
• Кр – коефіцієнт рівня державного органу для конкретної посади; 
• Кв – коефіцієнт вислуги років для конкретної посади; 
при чому величина Обаз не може бути більшою, ніж максимаьний розмір посадового окладу, 
визначеного для групи оплати праці, до якої відноситься відповідна посада. 
 

 


