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ÎÏËÀÒÀ ÏÐÀÖ²
ÍÀÓÊÎÂÎ-ÏÅÄÀÃÎÃ²×ÍÈÕ ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊ²Â:

ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ ÒÀ ÑÂ²ÒÎÂÈÉ ÄÎÑÂ²Ä

Äîñë³äæóºòüñÿ çàðîá³òíà ïëàòà íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ
ïðàö³âíèê³â: óêðà¿íñüêèé òà ñâ³òîâ³é äîñâ³ä. Îá´ðóíòîâàíî
îñíîâè öèõ ïðîöåñ³â, ïðîâåäåíî àíàë³ç ñó÷àñíîãî ñòàíó. Âèçíà÷åíî
ïåðñïåêòèâè îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ çã³äíî ç Óãîäîþ ïðî àñîö³àö³þ
ì³æ Óêðà¿íîþ òà ªÑ. Âèñâ³òëåíî ð³âí³ ñêëàäíîñò³ âèêîíàííÿ
êàäðîâèõ âèìîã äî íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â çã³äíî ç
Ë³öåíç³éíèìè óìîâàìè ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³
çàêëàä³â îñâ³òè â Óêðà¿í³. Ïðîàíàë³çîâàíî ïåðåâàãè òà íåäîë³êè
ñóì³ñíèöòâà íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â â Óêðà¿í³. Íà
¿õ îñíîâ³ çðîáëåíî SWOÒ-àíàë³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè íàóêîâî-
ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â â Óêðà¿í³ â óìîâàõ ºâðîïåéñüêî¿
³íòåãðàö³¿, âèçíà÷åíî ñèëüí³ òà ñëàáê³ ñòîðîíè, çàãðîçè òà
ìîæëèâîñò³. Ñó÷àñíèé ð³âåíü çàðîá³òíî¿ ïëàòè íàóêîâî-
ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â íèæ÷å çà ðåàëüíèé ïðîæèòêîâèé
ì³í³ìóì, â³í ñëàáî ìîòèâóº äî ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ â Óêðà¿í³
òà ïðîâîêóº äî âè¿çäó çà êîðäîí. Ïåðåõ³ä íà ºâðîñòàíäàðòè â
îñâ³ò³ îáóìîâëþº ïåðñïåêòèâó ïåðåõîäó ³ íà ºâðîçàðïëàòó çà
óìîâè ì³í³ì³çàö³¿ ðèçèê³â ÷åðåç åêîíîì³÷í³ òà ïîë³òè÷í³
ïðîáëåìè â Óêðà¿í³.

Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ïëàòà îïëàòà ïðàö³, íàóêîâî-ïåäàãîã³÷í³ ïðàö³âíèêè, êàäðîâ³ âèìîãè,
ñóì³ñíèöòâî, óêðà¿íñüêèé äîñâ³ä, ñâ³òîâ³é äîñâ³ä, ºâðîïåéñüêà ³íòåãðàö³ÿ.

© Ïë³øêà Ò. Ï., 2017w
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ªâðîïåéñüêà ³íòåãðàö³ÿ ñóòòºâî âïëèâàº íà ðîçâèòîê îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ â
Óêðà¿í³, âàæëèâîþ ñêëàäîâîþ ÿêî¿ º îïëàòà ïðàö³ íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â.
Âàæëèâî ´ðóíòîâíî äîñë³äèòè öåé ïðîöåñ, âèçíà÷èòè ïåðñïåêòèâè òà çàãðîçè
ðîçâèòêó îïëàòè ïðàö³ â îñâ³ò³ â Óêðà¿í³ ó ñó÷àñíèé ïåð³îä.

Äîñë³äæóâàëè ïðîöåñè îïëàòè ïðàö³ íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â òàê³
íàóêîâö³: Â. Áàçèëåâè÷, Î. Áàíäóðêà, À. Áóëàòîâ, À. Ãàëü÷èíñüêèé, Î. Ãðèùåíêî,
Ë. Ãîëîâêî, Ë. ². Ä³äê³âñüêà, Ñ. Äçþáèê, Â. ªðåìåíêî, Ì. Çâåðÿêîâ, Â. Êàìàºâ,
Ã. Êëèìêî, Ê. Êðàâ÷åíêî, ². Ëàçíÿ, Á. Ëàíîâèê, Þ. Ìàêîãîí, Ñ. Ìî÷åðíèé,
Â. Ñåìåíåíêî, Ì. ×óìà÷åíêî òà ³í.

Ïðîòå, íå çâàæàþ÷è íà äîñë³äæåííÿ â ö³é ñôåð³, íåäîñòàòí³ì º àíàë³ç
îñîáëèâîñòåé îïëàòè îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â â
Óêðà¿í³ â óìîâàõ ºâðîïåéñüêî¿ ³íòåãðàö³¿, ùî áóäå ³ çðîáëåíî â ö³é ñòàòò³.

Âàæëèâîþ ïåðåäóìîâîþ ðîçâèòêó åêîíîì³êè Óêðà¿íè º îñâ³òíÿ ä³ÿëüí³ñòü.
ªâðîïåéñüêà ³íòåãðàö³ÿ âèìàãàº ïåðåõîäó óêðà¿íñüêèõ âèðîáíèöòâà òà îñâ³òè íà
ºâðîñòàíäàðòè, ïîòðåáóº ìîäåðí³çàö³¿ òåõí³êè òà òåõíîëîã³é, à öå, ó ñâîþ ÷åðãó,
ïîòðåáóº íîâèõ çíàíü, ÿêîñòåé, âì³íü òà íàâè÷îê.

Äëÿ åôåêòèâíîãî ïåðåõîäó íà ºâðîñòàíäàðòè îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ âàæëèâîþ º
ìîòèâàö³ÿ íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â, ïåðåäóñ³ì ¿õ îïëàòà ïðàö³. Ëåãàëüíî
îòðèìàíà çàðîá³òíà ïëàòà ïîâèííà ìîòèâóâàòè âèêëàäà÷³â äî ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³
íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó òà ð³âíÿ êâàë³ô³êàö³¿, çàïîá³ãàòè êîðóïö³éíèì ÿâèùàì.

Ïåðøèì åòàïîì «ðîáîòè ïî-íîâîìó» ñòàëî ââåäåííÿ çîâí³øíüîãî íåçàëåæíîãî
îö³íþâàííÿ çíàíü àá³òóð³ºíò³â (ÇÍÎ). Çàëó÷åí³ äî ö³º¿ ðîáîòè ³íñòðóêòîðàìè òà
ñòàðøèìè ³íñòðóêòîðàìè íàóêîâî-ïåäàãîã³÷í³ ïðàö³âíèêè âóç³â òà â÷èòåë³ øê³ë
îòðèìàëè áåçö³ííèé äîñâ³ä òà â³äïîâ³äíó îïëàòó ïðàö³ â âåñíÿíî-ë³òí³é ïåð³îä.

Âîäíî÷àñ ð³âåíü çàðîá³òíî¿ ïëàòè â îñâ³ò³ õî÷ ³ çðîñòàº îñòàíí³ì ÷àñîì, ïðîòå
çàëèøàºòüñÿ íèçüêèì. Íà æàëü, çàðîá³òíà ïëàòà íå ïîêðèâàº íåîáõ³äíèõ âèòðàò,
³íôëÿö³éí³ ïðîöåñè ïðèçâîäÿòü äî çá³äí³ííÿ îñâ³òÿí òà ¿õ ñ³ìåé.

Ïðîàíàë³çóºìî ñòàâêè çàðîá³òíî¿ ïëàòè íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â â
Óêðà¿í³ ó êàôåäðàëüíîìó ðîçð³ç³. (òàáë. 1). Ñàìå âèêëàäà÷³ éäóòü â àóäèòîð³¿ ³
íàâ÷àþòü ñòóäåíò³â. ² â³ä òîãî, ÷îìó âîíè íàâ÷àòü, ³ çàëåæèòü ìàéáóòíº êðà¿íè.

Çà îñòàíí³é ð³ê ñòàâêà çàðîá³òíî¿ ïëàòè çàâ³äóâà÷à êàôåäðè çðîñëà íà 855 ãðí,
àáî 22 äîë. ÑØÀ, ïðîôåñîðà — íà 808 ãðí, àáî 21 äîë. ÑØÀ, äîöåíòà — íà
760 ãðí, àáî 19 äîë. ÑØÀ, ñòàðøîãî âèêëàäà÷à — íà 666 ãðí, àáî 18 äîë. ÑØÀ,
àñèñòåíòà — íà 620 ãðí, àáî 16 äîë. ÑØÀ, ñòàðøîãî ëàáîðàíòà — íà 322 ãðí, àáî
9 äîë. ÑØÀ. Êð³ì òîãî, ³ñíóþòü íàäáàâêè çà âèñëóãó ðîê³â, íàóêîâèé ñòóï³íü,
â÷åíå çâàííÿ òà ³íøå.

²ç çàðïëàòè íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íîãî ïðàö³âíèêà âèðàõîâóºòüñÿ ïîäàòîê ç äîõîä³â
ô³çè÷íèõ îñ³á (ÏÄÔÎ) — 15 %, ºäèíèé ñîö³àëüíèé âíåñîê (ªÑÂ) — 3,6 % òà
â³éñüêîâèé çá³ð — 1,5 %.

Ð³âåíü çàðîá³òíî¿ ïëàòè íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â (ÍÏÏ) â Óêðà¿í³
çíà÷íî íèæ÷å í³æ çà êîðäîíîì. Ïðîàíàë³çóºìî çàðïëàòó âèêëàäà÷³â äåðæàâíèõ
âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ñâ³òó (òàáë. 2).
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Òàáëèöÿ 1
Ñòàâêè çàðîá³òíî¿ ïëàòè íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â â Óêðà¿í³:

êàôåäðàëüíèé ðîçð³ç

Ïðèì³òêè:
* íà îñíîâ³ ªäèíî¿ òàðèôíî¿ ñ³òêè ðîçðÿä³â ³ êîåô³ö³ºíò³â ç îïëàòè ïðàö³.

Ñõåìà òàðèôíèõ ðîçðÿä³â ïîñàä ïðàö³âíèê³â íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, óñòàíîâ îñâ³òè
òà íàóêîâèõ óñòàíîâ çàòâåðäæåíà íàêàçîì Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³ íàóêè â³ä 26 âåðåñíÿ
2005 ð. ¹ 557 [1];

** ïîñòàíîâà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè «Ïðî óïîðÿäêóâàííÿ ñòðóêòóðè
çàðîá³òíî¿ ïëàòè, îñîáëèâîñò³ ïðîâåäåííÿ ³íäåêñàö³¿ òà âíåñåííÿ çì³í äî äåÿêèõ
íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â» â³ä 9 ãðóäíÿ 2015 ð. ¹ 1013 [2];

*** ïîñòàíîâà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 23 ëèñòîïàäà 2016 ð. ¹ 840
«Äåÿê³ ïèòàííÿ îïëàòè ïðàö³ ïðàö³âíèê³â óñòàíîâ, çàêëàä³â òà îðãàí³çàö³é îêðåìèõ
ãàëóçåé áþäæåòíî¿ ñôåðè» [3];

**** êóðñ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè íà 1 ãðóäíÿ 2015 ð. ñòàíîâèâ
23,948086 ãðí. çà 1 äîë. ÑØÀ. Êóðñ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè íà 1 ãðóäíÿ
2016 ð. — 25,558575 ãðí. çà 1 äîë. ÑØÀ [4].

№ Посади Тарифні* 01.12.2015 р.** 01.12.2016 р.*** 
розряди коефі-

цієнти 
грн. дол.**** грн. дол.**** 

1. Завідувач 
кафедри 

21 3,85 4 285 179 5 140 201 

2. Професор 20 3,64 4 051 169 4 859 190 
3. Доцент 19 3,42 3 806 159 4 566 178 
4. Старший 

викладач 
17 3,00 3 339 139 4 005 157 

5. Асистент 16 2,79 3 105 130 3 725 146 
6. Старший 

лаборант 
6 1,45 1 614 67 1 936 76 

Ò. Ï. ÏË²ØÊÀ
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Òàáëèöÿ 2
Çàðïëàòà âèêëàäà÷³â äåðæàâíèõ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ñâ³òó

Ïðèì³òêà: äæåðåëî çà [5].

Îñíîâíèìè ïðè÷èíàìè ïîøóêó òà çì³íè ðîáîòè ÍÏÏ º íåçàäîâîëåí³ñòü
çàðîá³òíîþ ïëàòîþ, â³äñóòí³ñòü ïåðñïåêòèâ êàð’ºðíîãî çðîñòàííÿ, êîíôë³êòè ç
êåð³âíèöòâîì, æîðñòêèé ãðàô³ê ðîáîòè, éìîâ³ðí³ñòü ñêîðî÷åííÿ.

Íà ïåðñïåêòèâè îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ â Óêðà¿í³ ñóòòºâî âïëèâàº ï³äïèñàííÿ
Óãîäè ïðî àñîö³àö³þ ì³æ Óêðà¿íîþ òà ªÑ (òàáë. 3) [6].

№ Країна 

Зарплата викладачів державних вищих навчальних 
закладів світу 

(до сплати податків, дол.) 
Pay among public university teachers around the world 

(before taxes, dollars) 
Початковий 

рівень 
Entry-Level 

Середній 
рівень 

Аverage 

Верхній рівень 
Тop-level 

1. Канада 5 900 8 400 9 485 
2. Італія 3 700 8 200 9 118 
3. Південна Африка 4 000 6 300 9 330 
4. Індія 4 000 6 100 7 433 
5. США 4 500 6 100 7 360 
6. Саудівська Аравія 3 700 6 000 8 524 
7. Британія 4 000 6 000 8 370 
8. Австралія 4 000 6 000 6 100 
9. Нідерланди 3 600 5 800 7 300 
10. Німеччина 5 600 5 700 6 400 
11. Норвегія 5 300 5 600 6 400 
12. Ізраїль 3 600 5 500 6 300 
13. Нігерія 2 800 5 400 6 200 
14. Малайзія 2 900 5 400 7 864 
15. Аргентина 3 600 3 800 4 200 
16. Франція 2 000 3 600 4 600 
17. Японія 3 200 3 600 4 600 
18. Бразилія 2 000 3 400 4 400 
19. Колумбія 2 000 3 200 3 800 
20. Туреччина 2 100 2 500 3 900 
21. Чехія 1 700 2 400 4 000 

ÎÏËÀÒÀ ÏÐÀÖ² ÍÀÓÊÎÂÎ-ÏÅÄÀÃÎÃ²×ÍÈÕ ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊ²Â:
ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ ÒÀ ÑÂ²ÒÎÂÈÉ ÄÎÑÂ²Ä
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Òàáëèöÿ 3
Ïåðñïåêòèâè îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³

çã³äíî ç Óãîäîþ ïðî àñîö³àö³þ ì³æ Óêðà¿íîþ òà ªÑ

Ïðèì³òêà: ñêëàäåíî àâòîðîì íà îñíîâ³ àíàë³çó [6].

Çíà÷í³ çì³íè â îñâ³òí³é ä³ÿëüíîñò³ ïåðåäáà÷àþòü ³ çì³íè â êàäðîâèõ âèìîãàõ
äî íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â çã³äíî ç Ë³öåíç³éíèìè óìîâàìè ïðîâàäæåííÿ
îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ çàêëàä³â îñâ³òè, çàòâåðäæåíèõ ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â
Óêðà¿íè â³ä 30 ãðóäíÿ 2015 ð. ¹ 1187 [7].

Íàóêîâî-ïåäàãîã³÷í³ ïðàö³âíèêè ïîâèíí³ â³äïîâ³äàòè ì³í³ìóì 3-ì ç 16-òè
êàäðîâèì âèìîãàì. Ïðèêëàäè ì³í³ì³çàö³¿ ô³íàíñîâèõ âèòðàò íà â³äïîâ³äí³ñòü
íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â êàäðîâèì âèìîãàì Ë³öåíç³éíèõ óìîâ
ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ çàêëàä³â îñâ³òè íàâåäåíî â òàáë. 4.

Íà íàøó äóìêó, çà ñêëàäí³ñòþ âèêîíàííÿ êàäðîâ³ âèìîãè âàðòî ðîçä³ëèòè
íà òðè ãðóïè: â³äíîñíî ëåãê³, ñåðåäí³ òà âàæê³.

Äî â³äíîñíî ëåãêèõ çà âèêîíàííÿì âèìîã íàëåæàòü ò³, ÿê³ âæå çàðàç ùîð³÷íî
âèêîíóþòüñÿ ÍÏÏ:

— ï. 2. Íàÿâí³ñòü íàóêîâèõ ïóáë³êàö³é ó íàóêîâèõ âèäàííÿõ, âêëþ÷åíèõ
äî ïåðåë³êó íàóêîâèõ ôàõîâèõ âèäàíü Óêðà¿íè, òà/àáî àâòîðñüêèõ ñâ³äîöòâ, òà/àáî
ïàòåíò³â çàãàëüíîþ ê³ëüê³ñòþ ï’ÿòü äîñÿãíåíü;

— ï. 14. Íàÿâí³ñòü âèäàíèõ íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íèõ ïîñ³áíèê³â/ïîñ³áíèê³â
äëÿ ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè ñòóäåíò³â òà äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ/êîíñïåêò³â ëåêö³é/
ïðàêòèêóì³â/ìåòîäè÷íèõ âêàç³âîê/ðåêîìåíäàö³é çàãàëüíîþ ê³ëüê³ñòþ òðè
íàéìåíóâàííÿ;

— ï. 15. Ïðèñóäæåííÿ íàóêîâîãî ñòóïåíÿ äîêòîðà ô³ëîñîô³¿, àáî ïðèñâîºííÿ
â÷åíîãî çâàííÿ äîöåíòà, àáî îòðèìàííÿ äîêóìåíòà ïðî äðóãó âèùó îñâ³òó) (º â
íàÿâíîñò³ ó âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèõ ÍÏÏ, àëå äëÿ ìîëîäèõ ÍÏÏ ïîòðåáóþòü
çíà÷íèõ çóñèëü òà âèòðàò).

Äî âàæêèõ çà âèêîíàííÿì âèìîã íàëåæàòü:
— ï. 1. Íàÿâí³ñòü íàóêîâî¿ ïóáë³êàö³¿ ó ïåð³îäè÷íîìó âèäàíí³, ÿêå âêëþ÷åíî

äî íàóêîìåòðè÷íèõ áàç, çîêðåìà Scopus àáî Web of Science Core Collection,
ðåêîìåíäîâàíèõ ÌÎÍ;

— ï. 5. Ó÷àñòü ó ì³æíàðîäíîìó íàóêîâîìó ïðîåêò³ / çàëó÷åííÿ äî
ì³æíàðîäíî¿ åêñïåðòèçè, íàÿâí³ñòü çâàííÿ «ñóääÿ ì³æíàðîäíî¿ êàòåãîð³¿»;

№ Напрями Заходи, що впливають 
на освітню діяльність 

1. Вища та 
професійно-
технічна освіта 

Продовжуватиметься впровадження Болонського 
процесу. Навчальні програми у вузах і ПТУ України та 
ЄС будуть співрозмірними. Це дозволяє студентам 
1–2 семестри провчитись в іншій країні 

2. Перспективи 
визнання в ЄС 
українських 
дипломів і 
кваліфікації для 
допуску до 
роботи 

В Угоді безпосередньо не визначається взаємне 
визнання дипломів Україною та ЄС. Це питання 
переважно регулюється окремими двосторонніми 
угодами. Але у випадку успішної реалізації Україною 
Болонського процесу та визнання міжнародних 
кваліфікацій відпаде потреба в нострифікації дипломів. 
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— ï. 7. Ðîáîòà ó ñêëàä³ åêñïåðòíèõ ðàä ç ïèòàíü ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèçè
äèñåðòàö³é ÌÎÍ, àáî ãàëóçåâèõ åêñïåðòíèõ ðàä Íàö³îíàëüíîãî àãåíòñòâà ³ç
çàáåçïå÷åííÿ ÿêîñò³ âèùî¿ îñâ³òè, àáî Àêðåäèòàö³éíî¿ êîì³ñ³¿, ³íøå;

— ï. 9. Êåð³âíèöòâî ñòóäåíòîì, ÿêèé çàéíÿâ ïðèçîâå ì³ñöå, àáî ðîáîòà ó
ñêëàä³ îðãàí³çàö³éíîãî êîì³òåòó / æóð³ / àïåëÿö³éíî¿ êîì³ñ³¿ Ì³æíàðîäíî¿
ñòóäåíòñüêî¿ îë³ìï³àäè, ³íøå;

— ï. 12. Ïðèñóäæåííÿ íàóêîâîãî ñòóïåíÿ äîêòîðà íàóê àáî ïðèñâîºííÿ
â÷åíîãî çâàííÿ ïðîôåñîðà;

— ï. 16. Êåð³âíèöòâî ñòóäåíòîì, ÿêèé çàéíÿâ ïðèçîâå ì³ñöå íà I åòàï³
Âñåóêðà¿íñüêî¿ ñòóäåíòñüêî¿ îë³ìï³àäè (Âñåóêðà¿íñüêîãî êîíêóðñó ñòóäåíòñüêèõ
íàóêîâèõ ðîá³ò), àáî ðîáîòà ó ñêëàä³ îðãàí³çàö³éíîãî êîì³òåòó/ æóð³ Âñåóêðà¿íñüêî¿
ñòóäåíòñüêî¿ îë³ìï³àäè, ³íøå.

Òàáëèöÿ 4
Ïðèêëàäè ì³í³ì³çàö³¿ âèòðàò íà â³äïîâ³äí³ñòü

íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â êàäðîâèì âèìîãàì
Ë³öåíç³éíèõ óìîâ ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ çàêëàä³â îñâ³òè

№ Кадрові вимоги* Фінансові 
проблеми Приклади мінімізації витрат 

1. Наявність наукової 
публікації у періодичному 
виданні, яке включено до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus або Web of 
Science Core Collection, 
рекомендованих МОН. 

Висока 
вартість 
публікацій. 
(публікація у 
Scopus — 
4 тис. грн). 
Висока 
вартість 
курсів 
вивчення 
іноземної 
мови. 

Для здешевлення публікацій 
краще поділити їх між 
декількома співавторами. Це 
суттєво обмежує особистий 
внесок автора. 
Бажана співпраця з 
закордонними 
співавторами, що суттєво 
здешевлює ціну публікації. 
Кафедра мовознавства може 
займатись переговорами щодо 
колективних публікацій НПП 
вузу, що суттєво збільшує 
кількість статей та зменшує ціни 
через оптові публікації. 

2.  Наявність наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених до 
переліку наукових фахових 
видань України, та/або 
авторських свідоцтв, та/або 
патентів загальною 
кількістю п’ять досягнень. 

Середня 
вартість 
статей 
300–500 грн. 
Оплачується 
як вузом, так 
НПП. 

Входить в наукову роботу НПП. 
Безкоштовні публікації є у 
виданнях вузів, де працюють 
НПП. Часто обмежується 
кількість безкоштовних 
публікацій (1–2 рази в рік). 

3.  Наявність виданого 
підручника чи навчального 
посібника, що 
рекомендований МОН, 
іншим центральним органом 
виконавчої влади або 
вченою радою закладу 
освіти, або монографії. 

Оплачується 
як вузом, так 
НПП. 

Входить у наукову роботу НПП. 
Можливий друк у вузі в 
редакційно-видавничих відділах. 
Може повністю оплачуватись 
вузом. 
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Ïðîäîâæåííÿ òàáë. 4

Ïðèì³òêè:
* ñêëàäåíî àâòîðîì íà îñíîâ³ Ë³öåíç³éíèõ óìîâ ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿

ä³ÿëüíîñò³ çàêëàä³â îñâ³òè, çàòâåðäæåíèõ ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè
â³ä 30 ãðóäíÿ 2015 ð. ¹ 1187 [7].

Ðåøòà êàäðîâèõ âèìîã çà ñêëàäí³ñòþ âèêîíàííÿ ìîæíà â³äíåñòè äî ñåðåäí³õ.
Áàæàííÿ âèêîíàòè á³ëüøå êàäðîâèõ âèìîã ìîæå ïðèçâåñòè äî çá³äí³ííÿ

ñ³ìåé íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â, òîìó ùî çàðïëàòà íå ïîêðèâàº íåîáõ³äíèõ
âèòðàò òà íå ñòèìóëþº äî ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ
ïðàö³âíèê³â.

Âîäíî÷àñ çàëèøàþòüñÿ âàãîìèìè ôàêòè÷í³ âèòðàòè íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ
ïðàö³âíèê³â íà íàóêîâó òà íàâ÷àëüíó ðîáîòó, ùî íå çàâæäè êîìïåíñóþòüñÿ âóçàìè
(òàáë. 5).

4. Проведення навчальних занять 
іноземною мовою (крім 
мовних навчальних дисциплін) 
в обсязі не менше 
50 аудиторних годин на 
навчальний рік. 

Висока 
вартість 
курсів 
вивчення 
іноземної 
мови. 

У вузі кафедра мовознавства 
може навчати працюючих НПП. 

5. Організаційна робота у 
закладах освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/факультету/інституту/ 
кафедри, інше. 

Оплачується 
вузом. 

Внутрішнє сумісництво штатних 
НПП залежить від пріоритетів 
вузу. 

6. Наявність виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників для 
самостійної роботи 
студентів/конспектів 
лекцій/методичних 
вказівок/рекомендацій 
загальною кількістю три 
найменування. 

Оплачується 
як вузом, так 
і НПП. 

Входить у навантаження НПП. 
За перевиконання обсягів може 
бути додатково оплачено. 
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Òàáëèöÿ 5
Ôàêòè÷í³ âèòðàòè ÍÏÏ íà íàóêîâó òà íàâ÷àëüíó ðîáîòó,

ùî íå çàâæäè êîìïåíñóþòüñÿ âóçàìè

Ïðèì³òêà: ñêëàäåíî àâòîðîì.

Ô³íàíñîâ³ ïðîáëåìè çìóøóþòü íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â øóêàòè
äîäàòêîâó ðîáîòó. Ñóì³ñíèöòâî íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â ìàº ÿê ïåðåâàãè,
òàê ³ íåäîë³êè (òàáë. 6).

Види 
роботи Наукова робота Навчальна робота 

Фактичні 
витрати 
НПП, що не 
завжди 
компен-
суються 
вузами 

1. Оплата участі в наукових 
конференціях часто повністю або 
частково здійснюється за власний 
рахунок НПП, особливо 
організаційні внески. 

1. Вартість канцтоварів (ручки, 
папір, файли, папки, інше). 
2. Недостатнє забезпечення кожного 
викладача робочими комп’ютерами. 
Тому зростають витрати на власні 
комп’ютери НПП та витрати на 
електроенергію вдома. 

2. Публікація статей та тез 
доповідей входить у наукову 
роботу НПП, проте обсяг зарплати 
обмежує фінансові можливості 
щодо публікацій. Додаткові 
публікації часто повністю або 
частково здійснюються за власний 
рахунок НПП. Винятком є 
безкоштовні публікації у виданнях 
власних вузів; вони обмежені. 

3. Економія електроенергії 
призводить до зменшення 
використання в аудиторіях 
мультимедійних засобів, що змінює 
процес роботи викладачів. 
4. Економія на теплоносіях 
обертається проблемами в 
плануванні та здійсненні 
навчального процесу (передусім 
лекційними «конвеєрами» у ще не 
прогрітих аудиторіях, що 
призводить до зростання 
захворюваності серед НПП, витрат 
на лікування та замін хворих 
викладачів). 
5. Зростання захворюваності серед 
студентів веде до зростання 
кількості перездач пропущених 
занять. Оплачується викладачам 
лише частина з фактично здійснених 
перездач. 

Результат Суттєве зменшення публікацій 
через брак фінансування. 

Проблеми в плануванні та здійсненні 
навчального процесу. 
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Òàáëèöÿ 6
Ïåðåâàãè òà íåäîë³êè ñóì³ñíèöòâà íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â

Ïðèì³òêà: ñêëàäåíî àâòîðîì.

 Переваги Недоліки 
Рівень 
викладача 

1. Додатковий дохід. 1. Додаткові транспортні витрати. 
2. Отримання нового досвіду. 2. Необхідність коригування розкладу 

пар між двома вузами. 
3. Можливість за одну і ту саму 
наукову та методичну роботу 
отримати зарплату двічі в різних 
вузах. 

3. Будь-які незаплановані завчасно 
заходи у вузах часто призводять до 
відсутності викладача, що призводить 
до проблем з керівництвом. 

4. Безкоштовні публікації у 
виданнях двох вузів, де працює 
викладач як штатний і як сумісник. 

4. Перенавантаження часто веде до 
постійної втоми та проблем зі 
здоров’ям. 

5. Нові цікаві знайомства, 
можливість покращити особисте 
життя. 

5. Збільшення обсягу роботи змушує 
перекладати на родичів родинні 
питання (відвести дітей в садочок, 
школу, поліклініку, гуртки та забрати 
їх, інше). 

Рівень вузу 1. Отримання: 
— внутрішньої, часто 
конфіденційної інформації про 
інший вуз, де працює НПП; 
— навчально-методичних 
матеріалів іншого вузу. 

1. Конкуренти переманюють: 
— викладачів спочатку на 0,5 ставки, а 
потім у штат; 
— навчально-методичні матеріали з 
усіх дисциплін через доступ до 
електронних та друкованих 
внутрішньовузівських джерел; 
— конфіденційну інформацію про вуз, 
що знижує його 
конкурентоспроможність на ринку. 

2. Співпраця з іншими вузами, 
науково-технічний обмін. 

2. Необхідність коригування розкладу 
пар викладача між двома вузами. 

3. Збільшення обсягу наукової 
роботи (навіть якщо сумісник з 
іншого вузу працює на 0,5 ставки, 
то часто вказує наукову роботу на 
1,0 ставку.) 

3. Викладач, що працює більше ніж на 
ставку, не завжди встигає своєчасно та 
якісно виконувати методичну та 
наукову роботу. 
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Òàáëèöÿ 7
Âèäè ðåàêö³¿ êåð³âíèöòâà âóç³â íà ñóì³ñíèöòâî òà ô³íàíñîâ³ ïîòðåáè

íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â òà ¿õ íàñë³äêè

Ïðèì³òêà: ñêëàäåíî àâòîðîì.

Òàê, äëÿ âóçó ïåðåâàãàìè çàëó÷åííÿ çîâí³øí³õ ñóì³ñíèê³â º îòðèìàííÿ
âíóòð³øíüî¿, ÷àñòî êîíô³äåíö³éíî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ³íøèé âóç, äå ïðàöþº ÍÏÏ;
íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íèõ ìàòåð³àë³â ³íøîãî âóçó; ñï³âïðàöÿ ç ³íøèìè âóçàìè, íàóêîâî-
òåõí³÷íèé îáì³í.

Ðåàêö³ÿ êåð³âíèöòâà âóç³â íà ñóì³ñíèöòâî øòàòíèõ íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ
ïðàö³âíèê³â áóâàº ð³çíîþ òà ïðèçâîäèòü äî ð³çíèõ íàñë³äê³â (òàáë. 7).

Â. ². Ïèëà òà Í. Ï. Çàõàðêåâè÷ çàçíà÷àþòü: «Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ
òâåðäå ïåðåêîíàííÿ â íåîáõ³äíîñò³ æîðñòêîãî àäì³í³ñòðóâàííÿ, çíåîñîáëåíèõ
ïðîöåäóð ³ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ìåòîä³â âïëèâó, çì³íèëîñÿ êîíöåïö³ºþ ìåíåäæìåíòó
ÿê çáàëàíñîâàíî¿ ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ ðåñóðñàìè, ùî âðàõîâóº ïðèðîäó êîæíîãî
òèïó ðåñóðñó» [8, ñ. 271].

Íà ðîçì³ð çàðîá³òíî¿ ïëàòè, ÿê âèùå çàçíà÷àëîñü, âïëèâàþòü íàäáàâêè çà
âèñëóãó ðîê³â, â÷åíå çâàííÿ òà ³íøå. Íèí³ ³ñíóþòü ïðàâîâ³ êîë³ç³¿ íàðàõóâàííÿ

Види реакції Вислови Результат 
1. Пропозиція 
сумісництва за 
основним місцем 
роботи 
(внутрішнього 
сумісництва). 

«Більше роботи 
— більше 
грошей». 

Активна участь викладачів у різних видах додаткової 
легально оплачуваної роботи за основним місцем 
роботи (робота на 1,5 ставки, участь у ЗНО, інше). 
Підтримка трудовим колективом діяльності 
керівництва щодо справедливого матеріального 
стимулювання активних працівників. 

2. Ігнорування 
сумісництва та 
фінансових 
потреб 
викладачів. 

«Це особисті 
проблеми 
викладачів». 

«Тихий супротив» викладачів, тому що ігноруються 
їх фінансові потреби. Часто існує відмова 
керівництва від підвищення зарплати та додаткового 
легального заробітку в основному вузі. За 
принципом «як ви до нас, так і ми до вас» 
викладачами часто ігноруються вимоги до якості та 
термінів виконання організаційної, наукової та 
методичної роботи. Посилення адміністративного 
контролю мало допомагає. 

3. Неприхована 
або прихована 
заборона 
сумісництва, 
занадто жорсткі 
командно-
адміністративні 
дії. 

«Не подобається 
— звільняйтесь!  
У нас черги 
бажаючих на 
ваше місце». 

«Активний супротив» «кріпатству» викладачів. 
Пошук додаткових неофіційних доходів 
(хабарництво, написання платних письмових робіт, 
інше). Неофіційне сумісництво 
(«по-тихому» оформлення на інше прізвище 
сумісництва 
«по суботах» та перевірки письмових робіт в іншому 
вузі). Шантаж висококваліфікованими викладачами 
керівництва своїм звільненням та 
працевлаштуванням на основну роботу до 
конкурентів. Занадто жорсткі командно-
адміністративні дії при повному ігноруванні потреб 
викладачів призводять до зговору НПП щодо 
перевиборів керівництва. Масові звільнення НПП за 
ініціативою адміністрації приносять тимчасовий 
ефект та судові витрати. 

ÎÏËÀÒÀ ÏÐÀÖ² ÍÀÓÊÎÂÎ-ÏÅÄÀÃÎÃ²×ÍÈÕ ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊ²Â:
ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ ÒÀ ÑÂ²ÒÎÂÈÉ ÄÎÑÂ²Ä
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ïåäàãîã³÷íîãî òà íàóêîâîãî ñòàæó, óçãîäæåííÿ çâàíü ñòàðøîãî íàóêîâîãî
ñï³âðîá³òíèêà (ñòàðøîãî äîñë³äíèêà) òà äîöåíòà (òàáë. 8).

Òàáëèöÿ 8
Ïðàâîâ³ îñîáëèâîñò³ íàðàõóâàííÿ ïåäàãîã³÷íîãî òà íàóêîâîãî ñòàæó,

óçãîäæåííÿ çâàíü ñòàðøîãî íàóêîâîãî ñï³âðîá³òíèêà
(ñòàðøîãî äîñë³äíèêà) òà äîöåíòà

(íà ïðèêëàä³ òðóäîâî¿ êíèæêè àâòîðà)

Нарахування педагогічного та наукового стажу, 
узгодження звань старшого наукового співробітника (старшого дослідника) та 

доцента 
1. Виписка з трудової книжки 

№ Дати Термін Посада Місце роботи 
1. 28.07.1988 — 

30.08.1988 
1 міс. секретар-

стенографіст 
Державна установа 

2. 01.09.1988 — 
30.06.1993 

4 роки 
10 міс. 

студентка Навчання у вузі (КНЕУ) 

3. 01.07.1993 — 
12.11.1993 

4 міс. 
12 днів 

економіст 
ІІ категорії 

Державна установа 

4. 15.11.1993 — 
14.11.1996 

3 роки аспірантка Аспірантура науково-дослідного 
інституту 

5. 16.11.1996 — 
17.06.2005 

8 років 
7 міс. 

молодший, 
старший, 
провідний 
науковий 

співробітник 

Робота у науково-дослідних 
інститутах. 

1997 р. — науковий ступінь 
кандидата економічних наук; 

2005 р. — вчене звання старшого 
наукового співробітника 

6. 21.06.2005 — 
Теперішній час 

11 років 
6 міс. 

доцент 
кафедри, 

декан, 
здобувач 

наукового 
ступеня 

доктора наук 

Робота у вузах 

2. Нарахування стажу 
1. Педагогічний стаж 11 років 6 міс Робота у вузах 
2. Науковий стаж 11 років 7 міс. Аспірантура, робота у науково-

дослідних інститутах. 
3. Загальний стаж 28 років 4 міс. Вся трудова діяльність 

3. Логічні запитання Міністерству освіти і науки України 
1. Чому при роботі у вузі на посаді науково-педагогічного працівника, який має як 

навчальне, так і наукове навантаження, враховується тільки педагогічний стаж і не 
враховується науковий стаж? 

2. Чому недостатнім є юридичне узгодження звань старшого наукового співробітника 
(старшого дослідника) та доцента, тим більше, що звання професор є юридично 
узгодженим в освіті та науці? 

Ò. Ï. ÏË²ØÊÀ
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Ïðîäîâæåííÿ òàáë. 8

Ïðèì³òêà: ñêëàäåíî àâòîðîì.

Òîìó ïðîïîíóºìî Ì³í³ñòåðñòâó îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè âäîñêîíàëèòè
þðèäè÷íå óçãîäæåííÿ çâàíü ñòàðøîãî íàóêîâîãî ñï³âðîá³òíèêà (ñòàðøîãî
äîñë³äíèêà) òà äîöåíòà, à òàêîæ âðàõîâóâàòè ÿê ïåäàãîã³÷íèé, òàê ³ íàóêîâèé ñòàæ
ïðè ðîáîò³ ó âóç³ íà ïîñàä³ íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íîãî ïðàö³âíèêà.

Íà îñíîâ³ âèùåçàçíà÷åíîãî áóëî ïðîâåäåíî SWOÒ-àíàë³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè
íàóêîâî-ïðàêòè÷íèõ ïðàö³âíèê³â â Óêðà¿í³ â óìîâàõ ºâðîïåéñüêî¿ ³íòåãðàö³¿ (òàáë. 9).

Òàáëèöÿ 9
SWOÒ-àíàë³ç çàðïëàòè íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â

 â Óêðà¿í³ â óìîâàõ ºâðîïåéñüêî¿ ³íòåãðàö³¿

Ïðèì³òêà: ñêëàäåíî àâòîðîì.

Îòæå, äîñë³äæåííÿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â íà
îñíîâ³ óêðà¿íñüêîãî òà ñâ³òîâîãî äîñâ³äó ï³äòâåðäèëî ñóòòºâó ð³çíèöþ â îïëàò³
ïðàö³ âèêëàäà÷³â â Óêðà¿í³ òà ñâ³ò³. Â îñòàíí³é ÷àñ çä³éñíþºòüñÿ ï³äâèùåííÿ
ð³âíÿ îïëàòè ïðàö³, ïðîòå â³í çàëèøàºòüñÿ íèçüêèì. Ñó÷àñíà çàðïëàòà íàóêîâî-
ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â âèùà çà ì³í³ìàëüíó çàðïëàòó, íàðàõîâóºòüñÿ ñòàæ,
ñïëà÷óþòüñÿ ïîäàòêè, ë³êàðíÿí³, äåêðåòíà â³äïóñòêà òà ³íøå. ª ì³ñöå ëåãàëüíî¿
ðîáîòè. Ñëàáêèìè ñòîðîíàìè ñó÷àñíîãî ð³âíÿ çàðïëàòè íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ

4. Пропозиції Міністерству освіти і науки України 
1. Враховувати як педагогічний, так і науковий стаж при роботі у вузі на посаді 

науково-педагогічного працівника. Науково-педагогічний працівник повинен мати 
науково-педагогічний стаж. 

2. Вдосконалити юридичне узгодження звань старшого наукового співробітника 
(старшого дослідника) та доцента. 

Середовище 
/ вплив Позитивний вплив Негативний вплив 

Внутрішнє 
середовище 

Сильні сторони Слабкі сторони 
1. Вище за мінімальну 
зарплату. 
2. Є місце легальної роботи. 
Нараховується стаж. 
3. Сплачуються податки. 
4. Оплачуються лікарняні, 
декретна відпустка, інше. 

1. Нижче за реальний 
прожитковий мінімум. 
2. Нижче за зарплату за 
кордоном. 
3. Слабо мотивує до 
підвищення кваліфікації в 
Україні. 
4. Провокує до виїзду за 
кордон. 

Зовнішнє 
середовище 

Можливості Загрози 
1. Перехід на євростандарти 
обумовлює перспективу 
переходу і на єврозарплату. 
2. Більше можливостей 
працевлаштування за 
кордоном. 

1. Перехід на євростандарти не 
призведе до переходу на 
єврозарплату через економічні 
та політичні проблеми в 
Україні. 

ÎÏËÀÒÀ ÏÐÀÖ² ÍÀÓÊÎÂÎ-ÏÅÄÀÃÎÃ²×ÍÈÕ ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊ²Â:
ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ ÒÀ ÑÂ²ÒÎÂÈÉ ÄÎÑÂ²Ä
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ïðàö³âíèê³â º òå, ùî â³í íèæ÷èé çà ðåàëüíèé ïðîæèòêîâèé ì³í³ìóì, ñëàáî ìîòèâóº
äî ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ â Óêðà¿í³, ïðîâîêóº äî âè¿çäó çà êîðäîí. Ïåðåõ³ä íà
ºâðîñòàíäàðòè â îñâ³ò³ îáóìîâëþº ïåðñïåêòèâó ïåðåõîäó ³ íà ºâðîçàðïëàòó çà óìîâè
ì³í³ì³çàö³¿ ðèçèê³â ÷åðåç åêîíîì³÷í³ òà ïîë³òè÷í³ ïðîáëåìè â Óêðà¿í³.

Ñïèñîê âèêîðèñòàíèõ äæåðåë
1. Ñõåìà òàðèôíèõ ðîçðÿä³â ïîñàä ïðàö³âíèê³â íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, óñòàíîâ îñâ³òè
òà íàóêîâèõ óñòàíîâ : çàòâ. íàêàçîì Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè
â³ä 26.09.2005 ð. ¹ 557 / Âåðõîâíà Ðàäà Óêðà¿íè. Çàêîíîäàâñòâî Óêðà¿íè. URL :
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1130-05.

2. Ïðî óïîðÿäêóâàííÿ ñòðóêòóðè çàðîá³òíî¿ ïëàòè, îñîáëèâîñò³ ïðîâåäåííÿ ³íäåêñàö³¿
òà âíåñåííÿ çì³í äî äåÿêèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â : ïîñòàíîâà Êàá³íåòó
Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 09.12.2015 ð. ¹ 1013 / Âåðõîâíà Ðàäà Óêðà¿íè.
Çàêîíîäàâñòâî Óêðà¿íè. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1013-2015.

3. Äåÿê³ ïèòàííÿ îïëàòè ïðàö³ ïðàö³âíèê³â óñòàíîâ, çàêëàä³â òà îðãàí³çàö³é îêðåìèõ
ãàëóçåé áþäæåòíî¿ ñôåðè : ïîñòàíîâà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 23.11.2016 ð.
¹ 840 / Óðÿäîâèé ïîðòàë. URL : www.kmu.gov.ua/control/ua/cardnpd?docid=
249520163.

4. Êóðñ âàëþò ÍÁÓ / i.ua. URL : http://finance.i.ua/nbu.
5. Àíòîíîâà Î. Ñêîëüêî ñòîèò ïðîôåññîð? / Ïðàâîñëàâèå è ìèð. URL :
http://www.pravmir.ru/skolko-stoit-professor.

6. Óãîäà ïðî àñîö³àö³þ ì³æ Óêðà¿íîþ, ç îäí³º¿ ñòîðîíè, òà ªâðîïåéñüêèì Ñîþçîì,
ªâðîïåéñüêèì ñï³âòîâàðèñòâîì ç àòîìíî¿ åíåðã³¿ ³ ¿õí³ìè äåðæàâàìè-÷ëåíàìè, ç
³íøî¿ ñòîðîíè â³ä 27.06.2014 ð. / Óðÿäîâèé ïîðòàë. URL : http://www.kmu.gov.ua/
kmu/control/uk/publish.

7. Ë³öåíç³éí³ óìîâè ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ çàêëàä³â îñâ³òè : çàòâ.
ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 30.12.2015 ð. ¹ 1187 / Âåðõîâíà
Ðàäà Óêðà¿íè. Çàêîíîäàâñòâî Óêðà¿íè. URL : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/
show/1187-2015.

8. Ïèëà Â. ²., Çàõàðêåâè÷ Í. Ï. Ë³äåðñüê³ ÿêîñò³ ïðè äîáîð³ êàíäèäàò³â íà âàêàíòí³
êåð³âí³ ïîñàäè â îðãàíàõ äåðæàâíî¿ âëàäè // Óïðàâë³íñüêå ë³äåðñòâî: âèêëèêè
ñüîãîäåííÿ / çà ðåä. Â. Â. Òîëêîâàíîâà. Õìåëüíèöüêèé : Ìåëüíèê À. À., 2013.
Ñ. 271–280.

Ðåêîìåíäîâàíî äî äðóêó êàôåäðîþ ìåíåäæìåíòó,
ô³íàíñ³â, áàíê³âñüêî¿ ñïðàâè òà ñòðàõóâàííÿ

Õìåëüíèöüêîãî óí³âåðñèòåòó óïðàâë³ííÿ òà ïðàâà
(ïðîòîêîë ¹ 5 â³ä 6 ãðóäíÿ 2016 ðîêó)

Íàä³éøëà äî ðåäàêö³¿ 01.12.2016

Ò. Ï. ÏË²ØÊÀ
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Ïëèøêà Ò. Ï. Îïëàòà òðóäà íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ: óêðàèíñêèé è
ìèðîâîé îïûò

Èññëåäóåòñÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ: óêðàèíñêèé
è ìèðîâîé îïûò. Îõàðàêòåðèçîâàíû îñíîâû ýòèõ ïðîöåññîâ, ïðîâåäåí àíàëèç
ñîâðåìåííîãî ñîñòîÿíèÿ. Îïðåäåëåíû ïåðñïåêòèâû îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ñîãëàøåíèåì îá àññîöèàöèè ìåæäó Óêðàèíîé è ÅÑ. Îñâåùåíû óðîâíè
ñëîæíîñòè âûïîëíåíèÿ êàäðîâûõ òðåáîâàíèé ê íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ëèöåíçèîííûìè óñëîâèÿìè îñóùåñòâëåíèÿ îáðàçîâàòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè ó÷åáíûõ çàâåäåíèé â Óêðàèíå. Ïðîàíàëèçèðîâàíû ïðåèìóùåñòâà è
íåäîñòàòêè ñîâìåùåíèÿ ðàáîò íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêèìè ðàáîòíèêàìè â Óêðàèíå. Íà
èõ îñíîâå ñäåëàí SWOÒ-àíàëèç çàðàáîòíîé ïëàòû íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ
â Óêðàèíå â óñëîâèÿõ åâðîïåéñêîé èíòåãðàöèè, îïðåäåëåíû ñèëüíûå è ñëàáûå ñòîðîíû,
óãðîçû è âîçìîæíîñòè. Ñîâðåìåííûé óðîâåíü çàðàáîòíîé ïëàòû íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêèõ
ðàáîòíèêîâ íèæå ðåàëüíîãî ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, îí ñëàáî ìîòèâèðóåò ê
ïîâûøåíèþ êâàëèôèêàöèè â Óêðàèíå è ïðîâîöèðóåò âûåçä çà ãðàíèöó. Ïåðåõîä íà
åâðîñòàíäàðòû â îáðàçîâàíèè îáóñëàâëèâàåò ïåðñïåêòèâó ïåðåõîäà è íà åâðîçàðïëàòó
ïðè ìèíèìèçàöèè ðèñêîâ èç-çà ýêîíîìè÷åñêèõ è ïîëèòè÷åñêèõ ïðîáëåì â Óêðàèíå.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: îïëàòà òðóäà, íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêèå ðàáîòíèêè, êàäðîâûå
òðåáîâàíèÿ, ñîâìåñòèòåëüñòâî, óêðàèíñêèé îïûò, ìèðîâîé îïûò, åâðîïåéñêàÿ
èíòåãðàöèÿ.

Plishkà, T. P. Salary of Teaching Staff: Ukrainian and World Experience
The article is devoted to the salary of teaching staff: Ukrainian and world experience.

The basics of these processes are characterized; the analysis of the current state is performed.
Prospects of educational activities under the Agreement on Association between Ukraine and
the EU have been defined. The level of complexity of the staffing requirements for teaching
staff under licensing conditions for educational activities of educational institutions in Ukraine
has been investigated. The advantages and disadvantages of combining teaching occupation in
Ukraine are studied. On their basis the SWOT analysis is carried out of salaries of teaching
staff in Ukraine in terms of European integration, identified strengths, weaknesses, threats
and opportunities. The current salary of teaching staff below the real subsistence level poorly
motivates training of teaching staff in Ukraine and triggers them to travel abroad. The
transition to European standards in education determines the prospects of transition and
European salaries provided to minimize risks through economic and political problems in
Ukraine.

Keywords: wages, scholars, educators, personnel requirements, moonlighting, Ukrainian
experience, world experience of European integration.
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