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Інститутом освітньої аналітики проведено аналітичні дослідження стосовно 

динаміки заробітної плати у сфері освіти в розрізі її складових. Вихідними 

даними, які використовувалися для розрахунків при аналізі, була інформація 

Державної служби статистики України (ДССУ) про середньомісячну заробітну 

плату за видами економічної діяльності та інформація із статистичної форми 

звітності 3-2 «Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів 

підготовки і підвищення кваліфікації кадрів» за 2014–2017 роки  в розрізі типів 

закладів освіти (університети, академії та інститути (ВНЗ III-IV р. а.); коледжі і  

технікуми (ВНЗ I-IІ р. а.); заклади професійної освіти; заклади загальної 

середньої освіти (інформація надана департаментами освіти і науки обласних 

державних адміністрацій України). 

Відповідно до опрацювання зазначених даних, отримано інформаційно-

аналітичні таблиці: 

- Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності за 

період 2014-2017 років (у розрахунку на одного штатного працівника, грн ); 

- Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності у 

2014-2017 років (% від середньої заробітної плати за всіма  видами економічної 

діяльності); 

- Темп зростання середньомісячної заробітної плати за видами 

економічної діяльності у 2015-2017 років (% від попереднього року); 

- Середньомісячна заробітна плата педагогічного та адміністративно-

обслуговуючого персоналу закладів освіти, підпорядкованих МОН України, у 

розрізі складових державного бюджету та типів закладів освіти у 2017 році; 

- Динаміка середньомісячної заробітної плати педагогічних працівників 

закладів загальної середньої освіти за 1 та 3 квартали  2017 р.  (освітня 

субвенція). 

Структура розподілу загального обсягу видатків зведеного бюджету за 

напрямом «Освіта» у розрізі його складових впродовж 2014-2016 років (рис. 1) 

показує, що левова частка коштів за цим напрямом (42,4-43,7 %) спрямовувалось 

у  загальну середню освіту з щорічним зростанням її частки. Відповідна частка 
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видатків зведеного бюджету на заробітну плату 62,1-62,9 % також була 

найбільшою у загальній середній освіті (рис. 2). 

Частка видатків зведеного бюджету на вищу освіту протягом 2014-2016 

років складала 27,2-28,3 % від видатків за напрямом «Освіта» з поступовим її 

зниженням, а частка видатків зведеного бюджету на заробітну плату за цією 

складовою складала лише 1,4-1,6 % за цей період. Зазначимо, що приблизно 90 % 

коштів зведеного бюджету на вищу освіту за цей період витрачалось на 

закупівлю товарів та послуг.  

На професійно-технічну освіту за цей період виділялось 4,8-5,9 % коштів 

від загального обсягу видатків за напрямом «Освіта», а частка видатків зведеного 

бюджету на заробітну плату за цією складовою склала 5,7-6,5 % від загального 

обсягу освітніх видатків на заробітну плату. 

Впродовж 2014-20171 рр. номінальна середньомісячна заробітна плата у 

сфері освіти зросла у 2,1 рази з 2745 до 5718 грн (рис. 3, табл.1). Але порівняння 

її розміру з середньомісячною заробітною платою в інших видах економічної 

діяльності, показує, що її розмір є одним з найнижчих. Найвища  середньомісячна 

заробітна плата за цей період виплачувалась у фінансовій та страховій діяльності 

(7020 грн у 2014 р. та 12563 грн у 2017 р.), у сфері інформації та телекомунікації 

(5176 грн у 2014 р. та 11634 грн у 2017 р.). Впродовж 2014-20171 рр. 

середньомісячна заробітна плата у сфері освіти складала лише 72,7-83,5 % від 

рівня середньої заробітної плати за всіма видами економічної діяльності (рис. 4, 

табл.2). Міжнародний досвід свідчить, що, зокрема, в східноєвропейських країнах 

таких як Польща, Угорщина, Словаччина, Чехія цей показник у 2014-2017 роках  

був значно вищим (Польща – 100,0-106,3 %, Угорщина – 100,2-104,2 %, Чехія – 

97,1-99,7 %, Словаччина – 88,8-91,0 %), загалом спостерігається тенденція 

утримання цього показника на рівні не нижче значення середньої заробітної плати 

за всіма видами економічної діяльності (рис. 5). 

Щодо темпу зростання середньомісячної заробітної плати у сфері освіти 

впродовж 2015-2016 років, він був одним з найнижчих  серед інших видів 

                                                            

1 За 9 місяців у 2017 році 
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економічної діяльності (рис. 6, табл. 3). Наприклад, У 2015 році зростання склало 

лише 114,1 % відносно попереднього року, а у 2016 р. – 120,3 %, це нижче за 

показники зростання середньомісячної заробітної плати за усіма видами 

економічної діяльності (120,5 % у 2015 р. та 123,6 % у 2016 р.). Лише у 2017 році 

зростання середньомісячної заробітної плати у сфері освіти суттєво прискорилось, 

наприклад за 9 місяців 2017 р. воно склало 151,7 % відносно попереднього року. 

Це є найвищим показником зростання стосовно інших видів економічної 

діяльності та вище за показник зростання середньомісячної заробітної плати за 

усіма видами економічної діяльності (132,1 % за 9 місяців 2017 р.). Водночас це 

дозволило лише дещо скоротити розрив між рівнями заробітної плати у освіті і 

інших галузях, але й надалі рівень заробітної плати у освітній галузі складає, як 

зазначалось вище, лише  83,5%  від середньої заробітної плати за всіма видами 

економічної діяльності. 

Щодо структури освітніх зарплатних видатків, то доступною є інформація 

про середньомісячну заробітну плату педагогічного та адміністративно-

обслуговуючого персоналу закладів освіти, які підпорядковані МОН України 

(табл. 4). За  9 місяців 2017 року найбільше зростання середньомісячної 

заробітної плати спостерігалось у адміністративно-обслуговуючого персоналу 

закладів професійної освіти (154,8 %), в педагогічного персоналу коледжів та 

технікумів вона навпаки знизилась на 16,9 %. За цей же період темп зростання 

середньомісячної заробітної плати педагогічних працівників закладів загальної 

середньої освіти склав 106,1 % (табл. 5). 
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ВИСНОВКИ 
 

Проведений аналіз дає змогу стверджувати, що: 

1. Впродовж 2014-20172 років середньомісячна заробітна плата у сфері освіти 

складала 72,7-83,5 % від рівня середньої заробітної плати за всіма видами економічної 

діяльності. Розмір середньомісячної заробітної плати у сфері освіти (5718 грн станом на 

9 місяців 2017 року) є одним з найнижчих, порівняно з цим показником в інших видах 

економічної діяльності. Міжнародний досвід свідчить, що, зокрема, в 

східноєвропейських країнах таких як Польща, Угорщина, Словаччина, Чехія рівень 

середньомісячної заробітної плати у сфері освіти у 2014-2017 роках  був значно вищим. 

Він складав у Польщі – 100,0-106,3 %, Угорщині – 100,2-104,2 %, Чехії – 97,1-99,7 %, 

Словаччині – 88,8-91,0 % від рівня середньої заробітної плати за всіма видами 

економічної діяльності. Загалом в цих країнах спостерігається тенденція утримання 

зазначеного показника на рівні не нижче значення середньої заробітної плати за всіма 

видами економічної діяльності. 

2. В 2015-2016 роках в Україні темп зростання середньомісячної заробітної плати 

у сфері освіти був одним із найнижчих порівняно з таким показником для інших видів 

економічної діяльності: у 2015 р. зростання склало лише 114,1 % відносно 

попереднього року, у 2016 р. – 120,3 %, тоді, коли відповідні за роками показники 

зростання середньомісячної заробітної плати за усіма видами економічної діяльності 

були 120,5 % та 123,6 %. За 9 місяців 2017 р. зростання середньомісячної заробітної 

плати у сфері освіти суттєво прискорилось і склало 151,7 % відносно попереднього 

року. Це є найвищим показником зростання  порівняно з іншими видами економічної 

діяльності. Водночас таке зростання не дало змоги досягнути середнього рівня 

заробітної плати в Україні. Як зазначалось,  середньомісячна заробітна плата у сфері 

освіти за 9 місяців 2017 року склала лише 83,5 % від рівня середньої заробітної плати за 

всіма видами економічної діяльності. 

3. Проаналізована структура освітніх зарплатних видатків для педагогічного та 

адміністративно-обслуговуючого персоналу закладів освіти, які підпорядковані МОН 

України. За  9 місяців 2017 року найбільше зростання середньомісячної заробітної плати 

спостерігалось у адміністративно-обслуговуючого персоналу закладів професійної освіти 

(154,8 %), в педагогічного персоналу коледжів та технікумів вона навпаки знизилась на 

16,9 %. За цей же період темп зростання середньомісячної заробітної плати педагогічних 

працівників закладів загальної середньої освіти склав 106,1 %. 
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До аналітичної записки додаються: 

1. Таблиця «Середньомісячна заробітна плата за видами економічної 
діяльності за період 2014-2017 рр. (у розрахунку на одного штатного працівника, 
грн )». 

2. Таблиця «Середньомісячна заробітна плата за видами економічної 
діяльності у 2014-2017 рр. (% від середньої заробітної плати за всіма  видами 
економічної діяльності)». 

3. Таблиця «Темп зростання середньомісячної заробітної плати за видами 
економічної діяльності у 2015-2017 рр. (% від попереднього року)». 

4. Таблиця «Середньомісячна заробітна плата педагогічного та 
адміністративно-обслуговуючого персоналу закладів освіти, підпорядкованих 
МОН України, у розрізі складових державного бюджету та типів закладів освіти у 
2017 році». 

5. Таблиця «Динаміка середньомісячної заробітної плати педагогічних 
працівників закладів загальної середньої освіти за 1 та 3 квартали  2017 р.  
(ОСВІТНЯ СУБВЕНЦІЯ)». 

6. Рисунок. Структура видатків зведеного бюджету за напрямом «Освіта» 
у розрізі його складових (% від загального обсягу видатків за напрямом 
«Освіта»). 

7. Рисунок. Структура видатків зведеного бюджету за напрямом «Освіта» 
на заробітну плату (% від загального обсягу видатків на заробітну плату за 
напрямом «Освіта»). 

8. Рисунок. Середньомісячна  заробітна плата за видами економічної 
діяльності за період 2014-2017 рр. (у розрахунку на одного штатного працівника, 
грн). 

9. Рисунок. Середньомісячна  заробітна плата за видами економічної 
діяльності у 2014-2017 рр. (% від середньої заробітної плати за всіма видами 
економічної діяльності). 

10. Рисунок. Середньомісячна заробітна плата у сфері «Освіта» в деяких 
країнах ЄС у 2014-2017 рр. (% від середньої заробітної плати за всіма видами 
економічної діяльності). 

11. Рисунок. Темпи зростання середньомісячної заробітної плати у 2015-
2017 рр. (% від попереднього року). 
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Таблиця 1 
Середньомісячна  заробітна плата за видами економічної діяльності за період 2014-

2017 рр. (у розрахунку на одного штатного працівника, грн) 

* за січень-грудень відповідного року  
 
 
 

Вид діяльності 2014* 2015* 2016* 2017 
(9 міс) 

Усього 3480 4195 5183 6847 
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство  2556 3309 4195 5863 
Промисловість 3988 4789 5902 7339 
Будівництво 2860 3551 4731 6043 
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і 
мотоциклів  3439 4692 5808 7394 

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність  3768 4653 5810 7460 
Тимчасове розміщування й організація харчування  2261 2786 3505 4871 
Інформація та телекомунікації 5176 7111 9530 11634 
Фінансова та страхова діяльність 7020 8603 10227 12563 
Операції з нерухомим майном 3090 3659 4804 5785 
Професійна, наукова та технічна діяльність  5290 6736 8060 9695 
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування  2601 3114 3995 5428 
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування  3817 4381 5953 8519 
Освіта 2745 3132 3769 5718 

Університети, академії та інститути (ВНЗ ІІІ-ІV р. акр.)     
Середньомісячна заробітна плата педагогічного персоналу 
(загальний фонд) 5253,12 5778,60 7207,34 9328,46 

Середньомісячна заробітна плата педагогічного персоналу 
(спеціальний фонд) 4924,12 5008,74 6165,15 7519,39 

Середньомісячна заробітна плата адміністративно-обслуговуючого 
персоналу та інших (загальний фонд) 1822,44 2077,03 2386,31 3492,45 

Середньомісячна заробітна плата адміністративно-обслуговуючого 
персоналу та інших (спеціальний фонд) 2209,14 2534,35 2849,12 3581,31 

Коледжі і технікуми (ВНЗ І-ІІ р. акр.)     
Середньомісячна заробітна плата педагогічного персоналу 
(загальний фонд) 3035,25 3600,09 4466,23 5845,12 

Середньомісячна заробітна плата педагогічного персоналу 
(спеціальний фонд) 2759,58 3121,52 3865,00 2778,98 

Середньомісячна заробітна плата адміністративно-обслуговуючого 
персоналу та інших (загальний фонд) 1583,46 1897,42 2135,92 3231,65 

Середньомісячна заробітна плата адміністративно-обслуговуючого 
персоналу та інших (спеціальний фонд) 2210,50 2113,75 2435,21 3428,92 

Заклади професійної освіти (з 2015р. фінансується 96 закладів ПО)     
Середньомісячна заробітна плата педагогічного персоналу 
(загальний фонд) 3155,10 3277,14 4074,62 6042,44 

Середньомісячна заробітна плата педагогічного персоналу 
(спеціальний фонд) 3482,78 0,00 0,00 0,00 

Середньомісячна заробітна плата адміністративно-обслуговуючого 
персоналу та інших (загальний фонд) 2348,84 3300,94 4263,91 5704,44 

Середньомісячна заробітна плата адміністративно-обслуговуючого 
персоналу та інших (спеціальний фонд) 1300,04 0,00 0,00 0,00 

Заклади загальної середньої освіти     
Середньомісячна   заробітна плата  педагогічних працівників з 
нарахуваннями   - - - 7575,73 

Середньомісячна   заробітна плата педагогічних працівників без 
нарахувань - - - 6209,61 

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги  2441 2829 3400 4828 
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок  3626 4134 4844 6351 
Надання інших видів послуг 3361 3634 4615 6325 
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Таблиця 2 
Середньомісячна  заробітна плата за видами економічної діяльності у 2014-

2017 рр. (% від середньої заробітної плати за всіма  видами економічної діяльності) 

 
 
 
 

Вид діяльності 2014 2015 2016 2017 
(9 міс) 

Усього 100,0 100,0 100,0 100,0 
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство  73,4 78,9 80,9 85,6 
Промисловість 114,6 114,2 113,9 107,2 
Будівництво 82,2 84,6 91,3 88,3 
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і 
мотоциклів  98,8 111,8 112,1 108,0 

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність  108,3 110,9 112,1 109,0 
Тимчасове розміщування й організація харчування  65,0 66,4 67,6 71,1 
Інформація та телекомунікації 148,7 169,5 183,9 169,9 
Фінансова та страхова діяльність 201,7 205,1 197,3 183,5 
Операції з нерухомим майном 88,8 87,2 92,7 84,5 
Професійна, наукова та технічна діяльність  152,0 160,6 155,5 141,6 
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування  74,7 74,2 77,1 79,3 
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування  109,7 104,4 114,9 124,4 
Освіта 78,9 74,7 72,7 83,5 

Університети, академії та інститути (ВНЗ ІІІ-ІV р. акр.)     
Середньомісячна заробітна плата педагогічного персоналу 
(загальний фонд) 151,0 137,7 139,1 136,2 

Середньомісячна заробітна плата педагогічного персоналу 
(спеціальний фонд) 141,5 119,4 118,9 109,8 

Середньомісячна заробітна плата адміністративно-обслуговуючого 
персоналу та інших (загальний фонд) 52,4 49,5 46,0 51,0 

Середньомісячна заробітна плата адміністративно-обслуговуючого 
персоналу та інших (спеціальний фонд) 63,5 60,4 55,0 52,3 

Коледжі і технікуми (ВНЗ І-ІІ р. акр.)     
Середньомісячна заробітна плата педагогічного персоналу 
(загальний фонд) 87,2 85,8 86,2 85,4 

Середньомісячна заробітна плата педагогічного персоналу 
(спеціальний фонд) 79,3 74,4 74,6 40,6 

Середньомісячна заробітна плата адміністративно-обслуговуючого 
персоналу та інших (загальний фонд) 45,5 45,2 41,2 47,2 

Середньомісячна заробітна плата адміністративно-обслуговуючого 
персоналу та інших (спеціальний фонд) 63,5 50,4 47,0 50,1 

Заклади професійної освіти (з 2015р. фінансується 96 закладів ПО)     
Середньомісячна заробітна плата педагогічного персоналу 
(загальний фонд) 90,7 78,1 78,6 88,2 

Середньомісячна заробітна плата педагогічного персоналу 
(спеціальний фонд) 100,1 - - - 

Середньомісячна заробітна плата адміністративно-обслуговуючого 
персоналу та інших (загальний фонд) 67,5 78,7 82,3 83,3 

Середньомісячна заробітна плата адміністративно-обслуговуючого 
персоналу та інших (спеціальний фонд) 37,4 - - - 

Заклади загальної середньої освіти     
Середньомісячна   заробітна плата  педагогічних працівників з 
нарахуваннями   - - - 110,6 

Середньомісячна   заробітна плата педагогічних працівників без 
нарахувань - - - 90,7 

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги  70,1 67,4 65,6 70,5 
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок  104,2 98,5 93,5 92,8 
Надання інших видів послуг 96,6 86,6 89,0 92,4 
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Таблиця 3 
Темп зростання середньомісячної заробітної плати за видами економічної 

діяльності у 2015-2017 рр. (% від попереднього року) 
Вид діяльності 2015 2016 2017 

(9 міс) 
Усього 120,5 123,6 132,1 
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство  129,5 126,8 139,8 
Промисловість 120,1 123,2 124,3 
Будівництво 124,2 133,2 127,7 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів  136,4 123,8 127,3 

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність  123,5 124,9 128,4 
Тимчасове розміщування й організація харчування  123,2 125,8 139,0 
Інформація та телекомунікації 137,4 134,0 122,1 
Фінансова та страхова діяльність 122,5 118,9 122,8 
Операції з нерухомим майном 118,4 131,3 120,4 
Професійна, наукова та технічна діяльність  127,3 119,7 120,3 
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування  119,7 128,3 135,9 
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування  114,8 135,9 143,1 
Освіта 114,1 120,3 151,7 

Університети, академії та інститути (ВНЗ ІІІ-ІV р. акр.)    
Середньомісячна заробітна плата педагогічного персоналу (загальний фонд) 110,0 124,7 129,4 
Середньомісячна заробітна плата педагогічного персоналу (спеціальний 
фонд) 101,7 123,1 122,0 

Середньомісячна заробітна плата адміністративно-обслуговуючого 
персоналу та інших (загальний фонд) 114,0 114,9 146,4 

Середньомісячна заробітна плата адміністративно-обслуговуючого 
персоналу та інших (спеціальний фонд) 114,7 112,4 125,7 

Коледжі і технікуми (ВНЗ І-ІІ р. акр.)    
Середньомісячна заробітна плата педагогічного персоналу (загальний фонд) 118,6 124,1 130,9 
Середньомісячна заробітна плата педагогічного персоналу (спеціальний 
фонд) 113,1 123,8 71,9 

Середньомісячна заробітна плата адміністративно-обслуговуючого 
персоналу та інших (загальний фонд) 119,8 112,6 151,3 

Середньомісячна заробітна плата адміністративно-обслуговуючого 
персоналу та інших (спеціальний фонд) 95,6 115,2 140,8 

Заклади професійної освіти (з 2015р. фінансується 96 закладів ПО)    
Середньомісячна заробітна плата педагогічного персоналу (загальний фонд) 103,9 124,3 148,3 
Середньомісячна заробітна плата педагогічного персоналу (спеціальний 
фонд) - - - 

Середньомісячна заробітна плата адміністративно-обслуговуючого 
персоналу та інших (загальний фонд) 140,5 129,2 133,8 

Середньомісячна заробітна плата адміністративно-обслуговуючого 
персоналу та інших (спеціальний фонд) - - - 

Заклади загальної середньої освіти    
Середньомісячна   заробітна плата  педагогічних працівників з 
нарахуваннями   - - - 

Середньомісячна   заробітна плата педагогічних працівників без нарахувань - - - 
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги  115,9 120,2 142,0 
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок  114,0 117,2 131,1 
Надання інших видів послуг 108,1 127,0 137,1 
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Таблиця 4 
Середньомісячна заробітна плата педагогічного та адміністративно-обслуговуючого персоналу закладів освіти, 
підпорядкованих МОН України, у розрізі складових державного бюджету та типів закладів освіти у 2017 році 

Назва показника 1 квартал 2017 р. 2 квартал 2017 р. 

Темпи зростання 
середньомісячної 

ЗП (% від 
попереднього 

кварталу) 

3 квартал 2017 р.

Темпи зростання 
середньомісячної 

ЗП (% від 
попереднього   

кварталу) 

Темпи зростання 
середньомісячної 

ЗП (% від 1 
кварталу 2017 р.) 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 
Університети, академії та інститути (ВНЗ ІІІ-ІV р.акр.) 
Середньомісячна заробітна плата педагогічного 
персоналу, грн. 

7 050,80 11 682,97 165,7 9 328,46 79,8 132,3 

Середньомісячна заробітна плати адміністративно-
обслуговуючого персоналу та інших, грн. 

2 726,82 3 862,93 141,7 3 492,45 90,4 128,1 

Коледжі і технікуми (ВНЗ І-ІІ р.акр.) 
Середньомісячна заробітна плата педагогічного 
персоналу, грн. 

4 033,27 6 114,24 151,6 5 845,12 95,6 144,9 

Середньомісячна заробітна плати адміністративно-
обслуговуючого персоналу та інших, грн. 

2 268,31 3 263,43 143,9 3 231,65 99,0 142,5 

Заклади професійної освіти 
Середньомісячна заробітна плата педагогічного 
персоналу, грн. 

4 217,18 6 563,93 155,6 6 042,44 92,1 143,3 

Середньомісячна заробітна плати адміністративно-
обслуговуючого персоналу та інших, грн. 

3 686,02 5 699,95 154,6 5 704,44 100,1 154,8 

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД 
Університети, академії та інститути (ВНЗ ІІІ-ІV р.акр.) 
Середньомісячна заробітна плата педагогічного 
персоналу, грн. 

5 219,02 8 093,43 155,1 7 519,39 92,9 144,1 

Середньомісячна заробітна плати адміністративно-
обслуговуючого персоналу та інших, грн. 

2 596,45 3 593,47 138,4 3 581,31 99,7 137,9 

Коледжі і технікуми (ВНЗ І-ІІ р.акр.) 
Середньомісячна заробітна плата педагогічного 
персоналу, грн. 

3 342,57 4 963,93 148,5 2 778,98 56,0 83,1 

Середньомісячна заробітна плати адміністративно-
обслуговуючого персоналу та інших, грн. 

2 382,75 3 361,68 141,1 3 428,92 102,0 143,9 



12 

Таблиця 5 
Динаміка середньомісячної заробітної плати педагогічних працівників закладів 

загальної середньої освіти за 1 та 3 квартали  2017 р.  
(освітня субвенція) 

Бюджет 

Середньомісячна  
зарплата 

педагогічних 
працівників без 

нарахувань 
(1 квартал 2017 р.) 

(грн) 

Середньомісячна  
зарплата 

педагогічних 
працівників без 

нарахувань 
(3 квартал 2017 р.) 

(грн) 

Темпи зростання 
середньомісячної 

зарплати педагогічних 
працівників у 3 

кварталі  2017 р. (% 
від 1 кварталу 2017 р.)

ОБЛАСНИЙ 

БЮДЖЕТ 
5764,48 6809,52 118,13 

БЮДЖЕТ МІСТ 5831,78 6113,77 104,83 

БЮДЖЕТ РАЙОНІВ 5736,35 6142,72 107,08 

БЮДЖЕТ ОТГ 5663,44 5825,32 102,86 

РАЗОМ 5853,66 6209,61 106,08 
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Позашкільна освіта та заходи із позашкільної роботи з дітьми
Програми матеріального забезпечення навчальних закладів
Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері освіти
Інші заклади та заходи у сфері освіти

 

Рис. 1. Структура видатків зведеного бюджету за напрямом «Освіта» у розрізі 
його складових (% від загального обсягу видатків за напрямом «Освіта») 
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Післядипломна освіта
Позашкільна освіта та заходи із позашкільної роботи з дітьми
Програми матеріального забезпечення навчальних закладів
Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері освіти
Інші заклади та заходи у сфері освіти  

Рис. 2. Структура видатків зведеного бюджету за напрямом «Освіта» на заробітну 
плату (% від загального обсягу видатків на заробітну плату за напрямом «Освіта») 
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Рис. 3. Середньомісячна  заробітна плата за видами економічної діяльності за 

період 2014-2017 рр. (у розрахунку на одного штатного працівника, грн) 
 
 

 
Рис. 4. Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності у 2014-
2017 рр. (% від середньої заробітної плати за всіма видами економічної діяльності) 
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* Польща, Угорщина за 9 місяців 2017 р., Словаччина за ІІІ кв. 2017 р. 
 Рис. 5. Середньомісячна заробітна плата у сфері «Освіта» в деяких країнах 

ЄС у 2014-2017 рр. (% від середньої заробітної плати за всіма видами економічної 
діяльності) 

Побудовано за даними: 
Statistics Poland. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://stat.gov.pl/en/topics/labour-market/working-employed-
wages-and-salaries-cost-of-labour/employment-wages-and-salaries-in-national-economy-in-i-iii-quarters-of-2017,1,35.html 
Hungarian Central Statistical Office. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  
http://www.ksh.hu/stadat_infra_2_1 
http://www.ksh.hu/docs/eng/xstadat/xstadat_infra/e_qli007c.html 
Statistical Office of the Slovak Republic. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/themes/demography/cost/indicators/!ut/p/z1/jVNRb4IwEP41vtKDApYly1LYqDji
BERdXxZUBmRKDXTb31-jvizR4r00vfu-L3dfr4ijNeJt8dNUhWxEW-
zV_Z27H8k4Ir5vUgA_xhBNX7PZJAgt28No9R9AZukLRAs6Z-nUNsF2EFdlmiRJFi-
XwJZWCBE2GczyHCAcX_hhNreoZ7PgOX1TgEVgkSx2LQDzxL9VZu6FHzA6sccxAImZAxGd5KmXYAwUn_iD_cO
NoHAfXzOgbv6FO8BXAK63R-8fc-
_rXwPgentWiJ8guhcY0uBDS8KHXODaMTMYUFA2TRGv9mJzXnnabjCpEO_Kz7IrO-O7U-
layuPDCEZwFJ0s9kYv1SfpZbPtjf5rBH0tfndia-zEkzqa3SN2vGtateglWl_TQFnZouMhP8camqiZH1ZEkj-xV0-
v/dz/d5/L2dJQSEvUUt3QS80TmxFL1o2X1E3SThCQjFBMDhCVjIwSTdOUjFLUVFHQU8w/ 
http://statdat.statistics.sk/cognosext/cgi-
bin/cognos.cgi?b_action=cognosViewer&ui.action=run&ui.object=storeID(%22i2F54CEABC9464EB6B9D47D7B63C86
C2B%22)&ui.name=Average%20monthly%20wages%20in%20by%20branches%20%5bpr0205qs%5d&run.outputFormat
=&run.prompt=true&cv.header=false&ui.backURL=%2fcognosext%2fcps4%2fportlets%2fcommon%2fclose.html&run.ou
tputLocale=en 
Czech Statistical Office. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  
https://www.czso.cz/csu/czso/structure-of-earnings-survey-2016 
https://www.czso.cz/documents/10180/45379596/11002617A25.pdf/6ee0737d-9174-4476-a4a4-bb226af5f3d4?version=1.0 
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Рис. 6. Темпи зростання середньомісячної заробітної плати у 2015-2017 рр. (% від 
попереднього року) 


