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ВСТУП 

 
В роботі для проведення розрахунків середньої заробітної плати науково-

педагогічних працівників закладів вищої освіти (ЗВО) та її аналізу 
використовується звітність, що надана ЗВО за 2019 рік та складена відповідно до 
Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами 
бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного 
соціального і пенсійного страхування [1 – 3].  

Фінансування діяльності закладів вищої освіти здійснюється за рахунок 
бюджетних коштів, коштів юридичних та фізичних осіб та доходів від основної 
та допоміжної господарської діяльності установи за бюджетними програмами 
КПКВ 2201160 «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ-ІV рівнів 
акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики» та КПКВ 2201280 
«Підготовка кадрів Київським національним університетом імені Тараса 
Шевченка».  

Вихідними даними для проведення розрахунків середньої заробітної плати 
науково-педагогічних працівників ЗВО за 2019 рік є такі форми фінансово-
економічної звітності: 

− форма 2д «Звіт про надходження та використання коштів загального 
фонду»; 

− форма 4-1д «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих 
як плата за послуги»; 

− форма 3-2 «Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів 
підготовки і підвищення кваліфікації кадрів». 

Дослідження проведено для ЗВО, підпорядкованих МОН, за такими 
показниками, як фактичні видатки на оплату праці та нарахування на неї для 
працівників ЗВО за 2019 рік та середньорічна кількість ставок науково-
педагогічного персоналу станом на 01.01.2020,  (загальний та спеціальний 
фонди), 

Аналіз здійснено в рамках чотирьох основних груп ЗВО, запропонованих 
Директоратом вищої освіти і освіти дорослих Міністерства освіти і науки 
(МОН): 

- ЗВО м. Київ; 
- ЗВО університетських міст (Харків, Дніпро, Одеса, Львів); 
- ЗВО в обласних центрах; 
- ЗВО в інших містах. 
Результати розрахунків наведено для всіх ЗВО, незважаючи на отримані в 

деяких випадках, некоректні  дані, що потребують уточнення.  
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АНАЛІЗ СЕРЕДНЬОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ НАУКОВО-
ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗА ГРУПАМИ ЗАКЛАДІВ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ  
 
Отримані  розрахункові дані свідчать, що середня заробітна плата в 

розрахунку на одну середньорічну ставку  науково-педагогічних працівників  в 
цілому по Україні у 2019 р.  за рахунок загального фонду складала 13 360,5 грн, 
спеціального фонду – 10 395,64 грн (рис. 1).   
 

Рис. 1. Середня заробітна плата науково-педагогічних працівників в 2019 році за 
групами ЗВО, загальний та спеціальний фонди, грн 

Побудовано авторами за даними бюджетної звітності. 
 
Наведені на рис. 1 дані свідчать, що середня заробітна плата НПП за 

загальним фондом вища, ніж за спеціальним,  зокрема в цілому по Україні на 
28,5 %, у групі ЗВО м. Київ на 36,7 %, університетських міст на 23 %, міст-
обласних центрів на 18,9 %, інших міст на 54,3 %. 

За загальним фондом серед груп ЗВО найбільша середня заробітна плата 
науково-педагогічних працівників у 2019 році була у ЗВО м. Київ (17 181,05 
грн), що на 28,6 % вище середньої по Україні. Серед інших груп  середня 
заробітна плата менше середньої по Україні і складає у ЗВО університетських 
міст (12 881,7 грн), що на 3,6 % менше; у ЗВО, що розташовані у містах-обласних 
центрах (11 749,29 грн), що на 12,1 % менше; у ЗВО інших міст (11 672,81 грн), 
що на 13 % менше. 
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За спеціальним фондом серед груп ЗВО найбільша середня заробітна 
плата науково-педагогічних працівників у 2019 році була у ЗВО м. Київ 
(12 567,94 грн) та університетських міст (10 470,38 грн), що на 20,9 % та 7,2 %  
вище середньої по Україні. У групі ЗВО, що розташовані у містах-обласних 
центрах, цей показник складає (9 883,59 грн), у інших містах (7 563,42 грн), що 
менше від середньої по Україні на 4,9 % та 27,2 % відповідно. 

На рис. 2 представлено максимальні, середні та мінімальні значення 
середньої заробітної плати науково-педагогічних працівників за рахунок коштів 
загального фонду у 2019 р. в розрізі груп ЗВО.  
 

 
Рис. 2. Мінімальні, максимальні та середні значення середньої заробітної плати 

науково-педагогічних працівників за групами ЗВО  
(загальний фонд), 2019 р., грн 

Побудовано авторами за даними бюджетної звітності. 
 

Як свідчать наведені на рис. 2 співвідношення максимальної та 
мінімальної середньої заробітної плати серед ЗВО за групами така: м. Київ – 2,14 
рази, університетські міста – 2,18 рази, міста-обласні центри – 1,77 рази, інші 
міста – 1,88 рази. 

На рис. 3 представлено максимальні, середні та мінімальні значення 
середньої заробітної плати в розрахунку на одну середньорічну ставку НПП за 
рахунок коштів спеціального фонду у 2019 р. в розрізі груп ЗВО.  

Як свідчать наведені на рис. 3 дані, максимальна середня зарплата в 
Україні за рахунок коштів спеціального фонду зафіксована у групі ЗВО м. Київ, 
а мінімальна – у групі ЗВО університетських міст.  
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Рис. 3. Максимальні, середні та мінімальні значення середньої заробітної плати 
науково-педагогічних працівників ЗВО в розрізі груп  

(спеціальний фонд), 2019 р., грн 
Побудовано авторами за даними бюджетної звітності. 
 

Розглянемо показники середньої заробітної плати в розрахунку на одну 
середньорічну ставку НПП із коштів загального фонду в розрізі кожного ЗВО за 
визначеними групами.  

 
Заклади вищої освіти м. Київ (загальний фонд) 
До цієї групи віднесено дев’ятнадцять ЗВО, що розташовані у м. Київ. 

(табл. 1). 
Таблиця 1 

Середня заробітна плата науково-педагогічних працівників у ЗВО м. Київ  
у 2019 році, загальний фонд, грн 

№
 з/

п 

Назва ЗВО Скорочена 
назва ЗВО 

Середня 
заробітна 
плата, грн 

1 Київський національний 
університет ім. Тараса 
Шевченка 

КНУ ім. 
Т. Шевченка 

22 991,56 

2 Національний технічний 
університет України "Київський 
політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського" 

КПІ ім. 
І. Сікорського 

22 454,66 

3 Національний університет 
біоресурсів і 
природокористування України 

НУБіП України 20 746,53 

4 Державний університет 
телекомунікацій 

ДУТ 15 254,42 

№
 з/

п 

Назва ЗВО Скорочена 
назва ЗВО 

Середня 
заробітна 
плата, грн 

5 Національний педагогічний 
університет ім. 
М. П. Драгоманова 

НПУ ім. М. П. 
Драгоманова 

14 119,24 

6 Державний університет 
інфраструктури та технологій 

ДУІТ 13 730,23 

7 Національний авіаційний 
університет 

НАУ 13 428,50 

8 Національний транспортний 
університет 

НТУ 13 389,72 

9 Київський національний 
лінгвістичний університет 

КНЛУ 12 624,41 

10 Національний університет 
"Києво-Могилянська академія" 

НаУКМА 12 509,56 
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№
 з/

п 
Назва ЗВО Скорочена 

назва ЗВО 
Середня 

заробітна 
плата, грн 

11 Київський національний 
університет будівництва і 
архітектури 

КНУБА 12 487,56 

12 Київський національний 
торговельно-економічний 
університет 

КНТЕУ 12 477,97 

13 Національний університет 
харчових технологій 

НУХТ 12 217,76 

14 Київський національний 
економічний університет ім. 
В. Гетьмана 

КНЕУ ім. 
В. Гетьмана 

11 660,11 

15 Київський національний 
університет технологій та 
дизайну 

КНУТД 11 196,44 

№
 з/

п 

Назва ЗВО Скорочена 
назва ЗВО 

Середня 
заробітна 
плата, грн 

16 Національний університет 
фізичного виховання і спорту 
України 

НУФВСУ 11 033,26 

17 Таврійський національний 
університет ім. 
В. I. Вернадського 

ТНУ ім. В. І. 
Вернадського 

10 977,99 

18 Київська державна академія 
декоративно-прикладного 
мистецтва і дизайну імені М. 
Бойчука 

КДАДПМД ім. 
М. Бойчука 

10 766,62 

19 Університет банківської справи Університет 
банківської 
справи 

10 724,01 

 СЕРЕДНЯ ПО ГРУПІ ЗВО  17 181,05 

Складено авторами за даними бюджетної звітності. 
 
Розподіл середньої заробітної плати науково-педагогічного персоналу за 

бюджетні кошти групи ЗВО, що розташовані у м. Київ, наведено на рис. 4.  
 

Рис. 4. Розподіл середньої заробітної плати науково-педагогічних працівників у ЗВО, 
що розташовані у м. Київ (загальний фонд, середня ЗП по групі 17 181,05 грн), 2019 рік, 

грн 
Побудовано авторами за даними бюджетної звітності. 
 

Як свідчать дані табл. 1 та рис. 4, найвища середня заробітна плата 
науково-педагогічних працівників була у Київському національному 
університеті ім. Тараса Шевченка (22 991,56 грн), Національному технічному 
університеті України "Київський політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського" (22 454,66 грн) та Національному  університеті біоресурсів і 
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природокористування України (20 746,53 грн), що на 21 % – 34 % більше 
середнього значення по групі, а найнижчі – в Університеті банківської справи 
(10 724,01 грн), Київській державній академії декоративно-прикладного 
мистецтва і дизайну імені М. Бойчука (10 766,62 грн), Таврійському 
національному університеті імені В. І. Вернадського (10 977,99 грн), показники 
яких на 36 % – 37,6 % менше від середнього значення по групі. У всіх інших ЗВО 
м. Київ значення цього показника коливається від 11 тис. грн до 15 тис. грн, що 
також менше середнього значення по групі. 

Щодо розподілу ЗВО цієї групи за контингентами, то 21,1 % ЗВО мають 
приведений контингент студентів до 1 тис. осіб, 15,8 % ЗВО  – від 1 тис. осіб до 
2 тис. осіб, 42,1 % ЗВО – від 2 тис. осіб до 4 тис. осіб  та 21 % ЗВО– понад 7  тис. 
осіб. 
 

Заклади вищої освіти, що розташовані в університетських містах 
(загальний фонд) 

У табл. 2 наведено дані щодо розрахованої середньої заробітної плати 
науково-педагогічних працівників в розрахунку на одну середньорічну ставку в 
університетських містах, зокрема в м. Харків, м. Дніпро, м. Одеса, м. Львів. Це 
найбільш чисельна група, до якої віднесено 52 ЗВО. 

Таблиця 2 
Середня заробітна плата науково-педагогічних працівників у ЗВО 

університетських міст у 2019 році, загальний фонд, грн 

№
 з/

п 

Назва ЗВО Скорочена 
назва ЗВО 

Середня 
заробітна 
плата, грн 

1 Національний юридичний 
університет ім. Я. Мудрого 

НЮУ ім. 
Я. Мудрого 

27 716,03 

2 Одеський торговельно-
економічний інститут КНТЕУ 

ОТЕІ КНТЕУ 24 112,50 

3 Харківський торговельно-
економічний інститут КНТЕУ 

ХТЕІ КНТЕУ 18 397,75 

4 Національний лісотехнічний 
університет України 

НЛТУ України 17 244,26 

5 Харківський національний 
технічний університет 
сільського господарства ім. П. 
Василенка 

ХНТУСГ 15 473,25 

6 Південноукраїнський 
національний педагогічний 
університет ім. 
К. Д. Ушинського 

Університет 
Ушинського 

14 945,84 

7 Харківська державна 
зооветеринарна академія 

ХДЗВА 14 780,25 

8 Львівський інститут економіки 
і туризму 

ЛІЕТ 14 654,30 

9 Львівський національний 
аграрний університет 

Львівський 
НАУ 

14 596,93 

10 Одеська національна академія 
харчових технологій 

ОНАХТ 14 502,24 

11 Український державний хіміко-
технологічний університет 

УДХТУ 14 410,84 

12 Харківський національний 
економічний університет ім. 
С. Кузнеця 

ХНЕУ ім. 
С. Кузнеця 

14 169,68 

13 Дніпровський національний 
університет ім. О. Гончара 

ДНУ ім. 
О. Гончара 

13 762,03 

№
 з/

п 

Назва ЗВО Скорочена 
назва ЗВО 

Середня 
заробітна 
плата, грн 

14 Одеський національний 
економічний університет 

ОНЕУ 13 751,83 

15 Університет митної справи та 
фінансів 

УМСФ 13 714,94 

16 Одеський державний 
екологічний університет 

ОДЕКУ 13 509,04 

17 Українська академія 
друкарства 

УАД 13 453,15 

18 Придніпровська державна 
академія будівництва і 
архітектури 

ПДАБА 13 301,93 

19 Львівський державний 
університет фізичної культури 
імені Івана Боберського 

ЛДУФК ім. 
І. Боберського 

13 048,84 

20 Одеська державна академія 
технічного регулювання та 
якості 

ОДАТРЯ 12 906,85 

21 Дніпровський державний 
технічний університет 

ДДТУ 12 852,90 

22 Харківський національний 
автомобільно-дорожній 
університет 

ХНАДУ 12 789,97 

23 Харківський національний 
університет ім. В. Н. Каразіна 

Каразінський  
університет 

12 766,42 

24 Національний технічний 
університет "Харківський 
політехнічний інститут" 

НТУ "ХПІ " 12 765,17 

25 Український державний 
університет залізничного 
транспорту 

УкрДУЗТ 12 703,26 

26 Національна металургійна 
академія України 

НМетАУ 12 673,88 
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№
 з/

п 
Назва ЗВО Скорочена 

назва ЗВО 
Середня 

заробітна 
плата, грн 

27 Українська інженерно-
педагогічна академія 

УІПА 12 642,79 

28 Одеська національна академія 
зв'язку ім. О. С. Попова 

ОНАЗ ім. 
О. С. Попова 

12 613,32 

29 Харківський державний 
університет харчування та 
торгівлі 

ХДУХТ 12 450,02 

30 Харківський національний 
університет будівництва та 
архітектури 

ХНУБА 12 431,27 

31 Харківський національний 
педагогічний університет ім. 
Г. С. Сковороди 

ХНПУ ім. Г. С. 
Сковороди 

12 418,94 

32 Національний аерокосмічний 
університет ім. М.Є. 
Жуковського "Харківський 
авіаційний інститут" 

ХАІ ім. М. Є. 
Жуковського 

12 400,33 

33 Одеський національний 
політехнічний університет 

ОНПУ 12 393,43 

34 Львівський національний 
університет ім. Iвана Франка 

ЛНУ ім. Івана 
Франка 

12 360,68 

35 Дніпровський національний 
університет залізничного 
транспорту імені академіка 
В. Лазаряна 

ДНУЗТ ім. ак. 
В. Лазаряна 

12 331,87 

36 Харківський національний 
аграрний університет ім. 
В. В. Докучаєва 

Харківський 
НАУ ім. В. В. 
Докучаєва 

12 125,18 

37 Харківський національний 
університет міського 
господарства ім. 
О. М. Бекетова 

ХНУМГ ім. 
О. М. Бекетова 

12 034,19 

38 Національний університет 
"Львівська політехніка" 

Львівська 
політехніка 

12 017,49 

39 Одеський національний 
університет ім. І. І. Мечникова 

ОНУ ім. 
І. І. Мечникова 

11 857,66 

№
 з/

п 

Назва ЗВО Скорочена 
назва ЗВО 

Середня 
заробітна 
плата, грн 

40 Дніпровський державний 
аграрно-економічний 
університет 

ДДАЕУ 11 726,65 

41 Національний університет 
"Одеська юридична академія" 

НУ "ОЮА" 11 623,15 

42 Харківський національний 
університет радіоелектроніки 

ХНУРЕ 11 526,35 

43 Національний університет 
"Одеська морська академія" 

НУ "ОМА" 11 421,45 

44 Одеська державна академія 
будівництва та архітектури 

ОДАБА 11 416,02 

45 Придніпровська державна 
академія фізичної культури і 
спорту 

ПДАФКіС 11 277,89 

46 Національний технічний 
університет "Дніпровська 
політехніка" 

Дніпровська 
політехніка 

11 275,52 

47 Львівська національна академія 
мистецтв 

ЛНАМ 11 188,48 

48 Львівський національний 
університет ветеринарної 
медицини та біотехнологій ім. 
С. З. Гжицького 

ЛНУВМБ ім. 
С. З. 
Гжицького 

11 184,36 

49 Одеський національний 
морський університет 

ОНМУ 11 173,81 

50 Харківська державна академія 
дизайну і мистецтв 

ХДАДМ 10 670,73 

51 Харківська державна академія 
фізичної культури 

ХДАФК 10 506,56 

52 Одеський державний аграрний 
університет 

ОДАУ 10 403,64 

 СЕРЕДНЯ ПО ГРУПІ ЗВО  12 881,70 
 

Складено авторами за даними бюджетної звітності. 
 

Як свідчать наведені дані у табл. 2, серед ЗВО, що розташовані у 
університетських містах, найвища середня заробітна плата науково-педагогічних 
працівників за бюджетні кошти була в Національному  юридичному університеті 
ім. Я. Мудрого (27 716,03 грн), Одеському  торговельно-економічному інституті 
КНТЕУ (24 112,50 грн), Харківському  торговельно-економічному інституті 
КНТЕУ (18 397,75 грн), Національному  лісотехнічному  університеті України 
(17 244,26 грн), що в 1,5 – 2 рази більше середнього значення по даній групі ЗВО, 
а найменша – у Одеському  державному аграрному університеті (10 403,64 грн), 
Харківській  державній академії фізичної культури (10 506,56 грн), Харківській 
державній академії дизайну і мистецтв (10 670,73 грн), що менше середнього 
значення на  17 % – 19 %. У всіх інших ЗВО, що розташовані в університетських 
містах, значення цього показника коливається від 11 тис. грн до 15 тис. грн, із 
них  найчисельніша кількість (36,5 % ЗВО) має значення цього показника в 
інтервалі від 12 тис. грн до 13 тис. грн. 

У 38,5 % ЗВО цієї групи середня заробітна плата перевищує середнє 
значення по даній групі. 

Досить висока середня заробітна плата була в Одеському торговельно-
економічному інституті Київського національного торговельно-економічного 
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університету та Харківському торговельно-економічному інституті Київського 
національного торговельно-економічного університету з незначним приведеним 
контингентом студентів 68,2 осіб та 140,3 осіб та середньорічною кількістю 
науково-педагогічних працівників 5,4 ставки та 15,3 ставки відповідно.  

У зв’язку з великою кількістю ЗВО в цій групі ( 52 ЗВО), для наглядності 
графічного сприйняття результатів побудовано три графіки (рис. 5, рис. 6, рис. 7) 
щодо розподілу середньої заробітної плати в залежності від приведеного 
контингенту студентів у цих навчальних закладах (до 1 тис. осіб, від 1 тис. осіб 
до 2 тис. осіб,  понад 2 тис. осіб). 

 

 
Рис. 5. Розподіл середньої заробітної плати у ЗВО, що розташовані в університетських 
містах з приведеним контингентом до 1 000 осіб (загальний фонд, середня ЗП по групі 

12 881,70 грн), 2019 рік, грн 
Побудовано авторами за даними бюджетної звітності. 

 
Як свідчать дані  (рис. 5), за приведеним контингентом до однієї тисячі 

студентів середня заробітна плата науково-педагогічних працівників, що 
перевищує середнє значення по групі університетських міст  (понад 12 881,70 
грн), фіксується у 8 ЗВО.  
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Рис. 6. Розподіл середньої заробітної плати науково-педагогічних працівників у ЗВО, 
що розташовані у університетських містах з приведеним контингентом від 1 000 до 

2 000 осіб (загальний фонд, середня ЗП по групі 12 881,70 грн), 2019 рік, грн 
Побудовано авторами за даними бюджетної звітності. 
 

Дані рис. 6 свідчать, що в десяти    ЗВО (з приведеним контингентом 
студентів від 1 тис. осіб до 2 тис. осіб) середня заробітна плата перевищує 
середнє значення по групі. 

На рис. 7 відображені дані щодо середньої заробітної плати науково-
педагогічних працівників ЗВО з приведеним контингентом понад 2 000 осіб та 
зафіксовано у двох ЗВО середню заробітну плату, що перевищує середнє 
значення по групі. 
 



12 

Рис. 7. Розподіл середньої заробітної плати науково-педагогічних працівників у ЗВО, 
що розташовані у університетських містах, 

 з приведеним контингентом понад 2 000 осіб (загальний фонд, середня ЗП по групі 
12 881,70 грн), 2019 рік, грн 

Побудовано авторами за даними бюджетної звітності. 
 
Таким чином, ЗВО групи університетських міст за приведеним 

контингентом студентів розподілені так: 32,7 % ЗВО з контингентом до 1 тис. 
осіб, 42,3 % ЗВО – від 1 тис. осіб до 2 тис. осіб, 25 % ЗВО – понад 2 тис. осіб. 

Далі проведено аналіз середньої заробітної плати науково-педагогічних 
працівників у ЗВО за кожним із університетським містом. 

 
Заклади вищої освіти, що розташовані в м. Дніпро (загальний фонд) 
У табл. 3 та на рис. 8 наведено дані щодо середньої заробітної плати 

науково-педагогічних працівників ЗВО, що розташовані в м. Дніпро. 
Таблиця 3 

Середня заробітна плата науково-педагогічних працівників у ЗВО,  
що розташовані в м. Дніпро, в 2019 році, загальний фонд, грн

№
 з/

п 

Назва ЗВО Скорочена 
назва ЗВО 

Середня 
заробітна 
плата, грн 

1 Український державний хіміко-
технологічний університет 

УДХТУ 14 410,84 

2 Дніпровський національний 
університет ім. О. Гончара 

ДНУ ім. 
О. Гончара 

13 762,03 

3 Університет митної справи та 
фінансів 

УМСФ 13 714,94 

4 Придніпровська державна 
академія будівництва і 
архітектури 

ПДАБА 13 301,93 

№
 з/

п 

Назва ЗВО Скорочена 
назва ЗВО 

Середня 
заробітна 
плата, грн 

5 Дніпровський державний 
технічний університет 

ДДТУ 12 852,90 

6 Національна металургійна 
академія України 

НМетАУ 12 673,88 

7 Дніпровський національний 
університет залізничного 
транспорту імені академіка 
В. Лазаряна 

ДНУЗТ ім. ак. 
В. Лазаряна 

12 331,87 
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№
 з/

п 
Назва ЗВО Скорочена 

назва ЗВО 
Середня 

заробітна 
плата, грн 

8 Дніпровський державний 
аграрно-економічний 
університет 

ДДАЕУ 11 726,65 

9 Придніпровська державна 
академія фізичної культури і 
спорту 

ПДАФКіС 11 277,89 

№
 з/

п 

Назва ЗВО Скорочена 
назва ЗВО 

Середня 
заробітна 
плата, грн 

10 Національний технічний 
університет "Дніпровська 
політехніка" 

Дніпровська 
політехніка 

11 275,52 

 СЕРЕДНЯ ПО МІСТУ   12 752,70 

Складено авторами за даними бюджетної звітності. 
 
Для ЗВО цього міста середня заробітна плата менша, ніж по групі 

університетських міст на 1 % і менша від середнього значення по Україні на 
4,6 %. Найвище значення середньої заробітної плати науково-педагогічних 
працівників у м. Дніпро було в Українському державному хіміко-
технологічному  університеті (14 410,84 грн), що вище від середнього значення 
по місту на 13 %, а найменші – у Придніпровській державній академії фізичної 
культури і спорту (11 277,89 грн) та Національному технічному університету 
«Дніпровська політехніка» (11 275,52 грн), що на 11,6 % менше від середнього 
значення по м. Дніпро.  

В цілому ЗВО м. Дніпро характеризуються рівномірним розподілом 
середньої заробітної плати науково-педагогічних працівників та приведеним 
контингентом, що в основному знаходиться в інтервалі до 2 тисяч осіб. 

 
 

Рис. 8. Розподіл середньої заробітної плати науково-педагогічних працівників у ЗВО, 
що розташовані у м. Дніпро (загальний фонд, середня ЗП по місту 12 752,70 грн), 2019 

рік, грн 
Побудовано авторами за даними бюджетної звітності. 
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Слід зазначити, що тільки в трьох закладах м. Дніпро середня заробітна 

плата перевищила середню по Україні, зокрема в Українському  державному  
хіміко-технологічному університеті (на 7,9 %), Дніпровському  національному  
університеті iм. О. Гончара (на 3 %) і Університеті митної справи і фінансів (на 
2,7 %). В інших закладах м. Дніпро середня зарплата менша за середню по 
Україні і різниця між ними коливається в межах від 0,4 % до 15,6 %. 

 
Заклади вищої освіти, що розташовані в м. Львів (загальний фонд) 
У табл. 4 та на рис. 9 наведено дані щодо середньої заробітної плати 

науково-педагогічних працівників у ЗВО, що розташовані в університетському 
м. Львів. 

Таблиця 4  
Середня заробітна плата науково-педагогічних працівників у ЗВО,  

що розташовані в м. Львів, в 2019 році, загальний фонд, грн

№
 з/

п 

Назва ЗВО Скорочена 
назва ЗВО 

Середня 
заробітна 
плата, грн 

1 Національний лісотехнічний 
університет України 

НЛТУ України 17 244,26 

2 Львівський інститут економіки 
і туризму 

ЛІЕТ 14 654,30 

3 Львівський національний 
аграрний університет 

Львівський 
НАУ 

14 596,93 

4 Українська академія 
друкарства 

УАД 13 453,15 

5 Львівський державний 
університет фізичної культури 
імені Івана Боберського 

ЛДУФК ім. 
І. Боберського 

13 048,84 

№
 з/

п 
Назва ЗВО Скорочена 

назва ЗВО 
Середня 

заробітна 
плата, грн 

6 Львівський національний 
університет ім. Івана Франка 

ЛНУ ім. Івана 
Франка 

12 360,68 

7 Національний університет 
"Львівська політехніка" 

Львівська 
політехніка 

12 017,49 

8 Львівська національна академія 
мистецтв 

ЛНАМ 11 188,48 

9 Львівський національний 
університет ветеринарної 
медицини та біотехнологій ім. 
С. З. Гжицького 

ЛНУВМБ ім. 
С. З. 
Гжицького 

11 184,36 

 СЕРЕДНЯ ПО МІСТУ  12 440,19 

Складено авторами за даними бюджетної звітності. 
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Рис. 9. Розподіл середньої заробітної плати науково-педагогічних працівників у ЗВО, 
що розташовані у м. Львів (загальний фонд, середня ЗП по місту 12 440,19 грн), 2019 

рік, грн 
Побудовано авторами за даними бюджетної звітності. 
 

Для ЗВО цього міста середня заробітна плата науково-педагогічних 
працівників менша, ніж по групі університетських міст в цілому на 3,4 %, і 
менша від середнього значення по Україні на 6,9 %. У ЗВО м. Львів середня 
заробітна плата науково-педагогічних працівників найнижча серед міст в 
університетській групі. 

Серед дев’яти ЗВО м. Львів найвища середня зарплата у Національному 
лісотехнічному університеті України (17 244,26 грн), що на 38,6 % більше 
середнього значення по м. Львів, найнижче значення цього показника у 
Львівському національному університеті ветеринарної медицини та 
біотехнологій ім. С. З. Гжицького (11 184,36 грн), що на 10,1 % менше 
середнього значення по місту. 

Найбільший приведений контингент студентів серед ЗВО м. Львів 
спостерігається в Національному університеті «Львівська політехніка» (11 782,6 
осіб) та Львівському  національному  університеті ім. Івана Франка (9 813,8 осіб). 
 

Заклади вищої освіти, що розташовані в м. Одеса (загальний фонд) 
У табл. 5 та на рис. 10 наведено дані щодо середньої заробітної плати 

науково-педагогічних працівників у ЗВО, що розташовані в університетському 
місті Одеса. 

 



16 

Таблиця 5  
Середня заробітна плата науково-педагогічних працівників у ЗВО,  

що розташовані в м. Одеса, в 2019 році, загальний фонд, грн
№

 з/
п 

Назва ЗВО Скорочена 
назва ЗВО 

Середня 
заробітна 
плата, грн 

1 Одеський торговельно-
економічний інститут КНТЕУ 

ОТЕІ КНТЕУ 24 112,50 

2 Південноукраїнський 
національний педагогічний 
університет ім. К. Д. 
Ушинського 

Університет 
Ушинського 

14 945,84 

3 Одеська національна академія 
харчових технологій 

ОНАХТ 14 502,24 

4 Одеський національний 
економічний університет 

ОНЕУ 13 751,83 

5 Одеський державний 
екологічний університет 

ОДЕКУ 13 509,04 

6 Одеська державна академія 
технічного регулювання та 
якості 

ОДАТРЯ 12 906,85 

7 Одеська національна академія 
зв'язку ім. О. С. Попова 

ОНАЗ ім. 
О. С. Попова 

12 613,32 

№
 з/

п 

Назва ЗВО Скорочена 
назва ЗВО 

Середня 
заробітна 
плата, грн 

8 Одеський національний 
політехнічний університет 

ОНПУ 12 393,43 

9 Одеський національний 
університет ім. І. І. Мечникова 

ОНУ ім. І. І. 
Мечникова 

11 857,66 

10 Національний університет 
"Одеська юридична академія" 

НУ "ОЮА" 11 623,15 

11 Національний університет 
"Одеська морська академія" 

НУ "ОМА" 11 421,45 

12 Одеська державна академія 
будівництва та архітектури 

ОДАБА 11 416,02 

13 Одеський національний 
морський університет 

ОНМУ 11 173,81 

14 Одеський державний аграрний 
університет 

ОДАУ 10 403,64 

 СЕРЕДНЯ ПО МІСТУ   12 460,94 

Складено авторами за даними бюджетної звітності. 
 
 Для ЗВО цього міста середня заробітна плата нижче від середнього по 
групі університетських міст в цілому на 3,3 % і від середнього значення по 
Україні на 6,7 %.  

Із чотирнадцяти ЗВО цього міста найвища середня заробітна плата в 
Одеському торговельно-економічному інституті КНТЕУ (24 112,5 грн), що 
майже вдвічі більше середнього значення по м. Одеса (на 93,5 %) і на 80,5 % 
вища середньої зарплати по Україні. Приведений контингент студентів  цього 
ЗВО складає 68,2 осіб та середньорічна кількість ставок НПП – 5,4.  

Найнижча середня зарплата  була в Одеському державному аграрному 
університеті (10 403,64 грн),  що на 16,5 % менше середнього значення по 
м. Одеса. 

У   семи ЗВО (50 %) цього міста середня заробітна плата науково-
педагогічних працівників перевищує середнє значення по м. Одеса. 
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Рис. 10. Розподіл середньої заробітної плати науково-педагогічних працівників у 
ЗВО, що розташовані у м. Одеса (загальний фонд, середня ЗП по місту 12 460,94 грн), 

2019 рік, грн 
Побудовано авторами за даними бюджетної звітності. 
 

Заклади вищої освіти, що розташовані в м. Харків (загальний фонд) 
У табл. 6 та на рис. 11 наведено дані щодо середньої заробітної плати 

науково-педагогічних працівників у ЗВО, розташованих в університетському 
місті Харків. 

Таблиця 6  
Середня заробітна плата науково-педагогічних працівників у ЗВО,  

що розташовані в м. Харків, в 2019 році, загальний фонд, грн 

№
 з/

п 

Назва ЗВО Скорочена 
назва ЗВО 

Середня 
заробітна 
плата, грн 

1 Національний юридичний 
університет ім. Я. Мудрого 

НЮУ ім. 
Я. Мудрого 

27 716,03 

2 Харківський торговельно-
економічний інститут КНТЕУ 

ХТЕІ КНТЕУ 18 397,75 

3 Харківський національний 
технічний університет 
сільського господарства ім. П. 
Василенка 

ХНТУСГ 15 473,25 

4 Харківська державна 
зооветеринарна академія 

ХДЗВА 14 780,25 

5 Харківський національний 
економічний університет ім. С. 
Кузнеця 

ХНЕУ ім. 
С. Кузнеця 

14 169,68 

6 Харківський національний 
автомобільно-дорожній 
університет 

ХНАДУ 12 789,97 

7 Харківський національний 
університет ім. В. Н. Каразіна 

Каразінський 
університет 

12 766,42 

8 Національний технічний 
університет "Харківський 
політехнічний інститут" 

НТУ "ХПІ " 12 765,17 

№
 з/

п 

Назва ЗВО Скорочена 
назва ЗВО 

Середня 
заробітна 
плата, грн 

9 Український державний 
університет залізничного 
транспорту 

УкрДУЗТ 12 703,26 

10 Українська інженерно-
педагогічна академія 

УІПА 12 642,79 

11 Харківський державний 
університет харчування та 
торгівлі 

ХДУХТ 12 450,02 

12 Харківський національний 
університет будівництва та 
архітектури 

ХНУБА 12 431,27 

13 Харківський національний 
педагогічний університет ім. Г. 
С. Сковороди 

ХНПУ ім. Г. С. 
Сковороди 

12 418,94 

14 Національний аерокосмічний 
університет ім. М. Є. 
Жуковського "Харківський 
авіаційний інститут" 

ХАІ ім. М. Є. 
Жуковського 

12 400,33 

15 Харківський національний 
аграрний університет ім. 
В. В. Докучаєва 

Харківський 
НАУ ім. В. В. 
Докучаєва 

12 125,18 
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№
 з/

п 
Назва ЗВО Скорочена 

назва ЗВО 
Середня 

заробітна 
плата, грн 

16 Харківський національний 
університет міського 
господарства ім. 
О. М. Бекетова 

ХНУМГ ім. О. 
М. Бекетова 

12 034,19 

17 Харківський національний 
університет радіоелектроніки 

ХНУРЕ 11 526,35 

№
 з/

п 

Назва ЗВО Скорочена 
назва ЗВО 

Середня 
заробітна 
плата, грн 

18 Харківська державна академія 
дизайну і мистецтв 

ХДАДМ 10 670,73 

19 Харківська державна академія 
фізичної культури 

ХДАФК 10 506,56 

 СЕРЕДНЯ ПО МІСТУ   13 503,35 

Складено авторами за даними бюджетної звітності. 
 

Для ЗВО цього міста середня заробітна плата вище від середньої по групі 
університетських міст в цілому на 4,8 % і від середнього значення по Україні на 
1,1 %. Слід зазначити, що серед університетських міст м. Харків має найвищу 
середню заробітну плату науково-педагогічних працівників у ЗВО. 

Серед дев’ятнадцяти ЗВО м. Харків найвища середня заробітна плата у 
Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого 
(27 716,03 грн), що  більше ніж вдвічі вища від середньої  зарплати в м. Харків 
(на 105,3 %) і середньої по Україні (на 107,4 %). А найнижчі значення цього 
показника визначено у Харківській державній академії фізичної культури 
(10 506,56 грн) та Харківській державній академії дизайну і мистецтв (10 670,73 
грн), що менше середнього значення по м. Харків на 22,2 % та 21 % відповідно. 

У трьох ЗВО м. Харків з найбільшим приведеним контингентом студентів 
(понад 4 тис. осіб) майже однакові середні заробітні плати. Це у Національному 
технічному університеті "Харківський політехнічний інститут" (12 765,17 грн), 
Харківському  національному університеті ім. В. Н. Каразіна (12 766,42 грн), 
Харківському національному  університеті радіоелектроніки (11 526,35 грн). 
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Рис. 11. Розподіл середньої заробітної плати науково-педагогічних працівників у ЗВО, 
що розташовані у м. Харків (загальний фонд, середня ЗП по місту 13 503,35 грн), 2019 

рік, грн 
Побудовано авторами за даними бюджетної звітності. 
 

Отже, із чотирьох університетських міст найвища середня заробітна плата 
у ЗВО м. Харків (13 503,35 грн), а три інших мають значення менші, ніж середні 
значення в цілому по університетських містах і складають м. Дніпро (12 752,70 
грн), м. Одеса (12 460,94 грн) та м. Львів (12 440,19 грн). 

 
Заклади вищої освіти, що розташовані в містах-обласних центрах 

(загальний фонд) 
У табл. 7 наведено дані щодо середньої заробітної плати науково-

педагогічних працівників у ЗВО, що розташовані у містах-обласних центрах. До 
цієї групи віднесено 46 ЗВО. 

Таблиця 7 
Середня заробітна плата науково-педагогічних працівників у ЗВО,  

що розташовані в містах-обласних центрах, в 2019 році,  
загальний фонд, грн

№
 з/

п 

Назва ЗВО Скорочена 
назва ЗВО 

Середня 
заробітна 
плата, грн 

1 Ужгородський торговельно-
економічний інститут КНТЕУ 

УТЕІ КНТЕУ 16 501,04 

2 Чернівецький торговельно-
економічний інститут КНТЕУ 

Чернівецький 
ТЕІ КНТЕУ 

15 722,40 

3 Івано-Франківський 
національний технічний 
університет нафти і газу 

ІФНТУНГ 14 691,86 

№
 з/

п 

Назва ЗВО Скорочена 
назва ЗВО 

Середня 
заробітна 
плата, грн 

4 Донецький національний 
університет ім. Василя Стуса 

ДонНУ ім. В. 
Стуса 

14 422,42 

5 Національний університет 
"Полтавська політехніка  імені 
Юрія Кондратюка" 

Полтавська 
політехніка ім. 
Кондратюка 

14 415,88 

6 Вінницький національний 
аграрний університет 

ВНАУ 14 138,11 
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№
 з/

п 
Назва ЗВО Скорочена 

назва ЗВО 
Середня 

заробітна 
плата, грн 

7 Полтавська державна аграрна 
академія 

ПДАА 13 498,73 

8 Вінницький торговельно-
економічний інститут КНТЕУ 

ВТЕІ КНТЕУ 12 953,95 

9 Миколаївський національний 
аграрний університет 

МНАУ 12 709,65 

10 Рівненський державний 
гуманітарний університет 

РДГУ 12 633,16 

11 Національний університет 
водного господарства та 
природокористування 

НУВГП 12 485,66 

12 ДВНЗ "Запорізький 
національний університет" 

ЗНУ 12 445,84 

13 Житомирський національний 
агроекологічний університет 

ЖНАЕУ 12 387,80 

14 Миколаївський національний 
університет ім. 
В. О. Сухомлинського 

МНУ ім. В. О. 
Сухомлинського 

12 239,20 

15 Національний університет 
"Чернігівський колегіум" ім. 
Т. Г. Шевченка 

Чернігівський 
колегіум 

12 111,43 

16 Херсонський державний 
університет 

ХДУ 12 058,74 

17 Херсонський державний 
аграрний університет 

ХДАУ 11 999,80 

18 Ужгородський національний 
університет 

УжНУ 11 993,11 

19 Полтавський національний 
педагогічний університет ім. 
В. Т. Короленка 

ПНПУ ім. В. Т. 
Короленка 

11 931,45 

20 Центральноукраїнський 
державний педагогічний 
університет ім. В. Винниченка 

ЦДПУ ім. 
В. Винниченка 

11 893,17 

21 Сумський національний 
аграрний університет 

Сумський НАУ 11 787,53 

22 Черкаський національний 
університет ім. 
Б. Хмельницького 

Черкаський НУ 
ім. Б. 
Хмельницького 

11 772,33 

23 Чернівецький національний 
університет ім. Ю. Федьковича 

ЧНУ ім. Ю. 
Федьковича 

11 769,34 

24 Закарпатська академія 
мистецтв 

ЗАМ 11 711,45 

25 Тернопільський національний 
педагогічний університет ім. 
В. Гнатюка 

ТНПУ ім. В. 
Гнатюка 

11 705,23 

26 Чорноморський національний 
університет ім. П. Могили 

ЧНУ ім. П. 
Могили 

11 665,08 

№
 з/

п 

Назва ЗВО Скорочена 
назва ЗВО 

Середня 
заробітна 
плата, грн 

27 Луцький національний 
технічний університет 

Луцький НТУ 11 618,46 

28 Національний університет 
"Запорізька політехніка" 

Запорізька 
політехніка 

11 612,27 

29 Державний університет 
"Житомирська політехніка" 

Житомирська 
політехніка 

11 601,43 

30 Східноєвропейський 
національний університет ім. 
Л. Украінки 

СНУ ім. Л. 
Українки 

11 494,08 

31 Черкаський державний 
технологічний університет 

ЧДТУ 11 363,88 

32 Прикарпатський національний 
університет ім. В. Стефаника 

ПНУ ім. В. 
Стефаника 

11 317,29 

33 Вінницький національний 
технічний університет 

ВНТУ 11 112,33 

34 Херсонський національний 
технічний університет 

ХНТУ 11 087,68 

35 Національний університет 
кораблебудування ім. адмірала 
Макарова 

НУК ім. адм. 
Макарова 

11 075,60 

36 Центральноукраїнський 
національний технічний 
університет 

ЦНТУ 11 070,08 

37 Хмельницький національний 
університет 

Хмельницький 
НУ 

11 029,09 

38 Національний університет 
"Чернігівська політехніка"  

Чернігівська 
політехніка 

10 980,98 

39 Тернопільський національний 
економічний університет 

ТНЕУ 10 980,47 

40 Житомирський державний 
університет ім. I. Франка 

ЖДУ ім. І. 
Франка 

10 974,67 

41 Сумський державний 
університет 

СумДУ 10 777,81 

42 Сумський державний 
педагогічний університет ім. 
А. С. Макаренка 

СумДПУ ім. А. 
С. Макаренка 

10 617,41 

43 Херсонська державна морська 
академія 

ХДМА 10 288,92 

44 Тернопільський національний 
технічний університет ім. 
I. Пулюя 

ТНТУ ім. І. 
Пулюя 

10 266,56 

45 Льотна академія НАУ Льотна 
академія НАУ 

10 029,66 

46 Вінницький державний 
педагогічний університет ім. 
М. Коцюбинського 

ВДПУ ім. М. 
Коцюбинського 

9 302,80 

 СЕРЕДНЯ ПО ГРУПІ ЗВО  11 749,29 

Складено авторами за даними бюджетної звітності. 
 
Середня заробітна плата науково-педагогічних працівників у ЗВО, що 

розташовані в обласних центрах, складає 11 749,29 грн, що на 12,1 % менше 
середнього значення по Україні. 

У закладах цієї групи найвищі середні заробітні плати були у 

Ужгородському торговельно-економічному інституті КНТЕУ (16 501,04 грн) та 
Чернівецькому торговельно-економічному  інституті КНТЕУ (15 722,40 грн), що 
вище середнього значення по групі на 40,4 % та 33,8 % відповідно. Ці два заклади 
вищої освіти характеризуються незначним приведеним контингентом студентів 
17,2 особи та 171,3 особи відповідно, та невеликою середньорічною кількістю 
ставок науково-педагогічних працівників – 3,8 ставки та 20,5 ставки відповідно. 
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Найнижча зарплата спостерігається у Вінницькому державному  
педагогічному  університеті ім. М. Коцюбинського (9 302,80 грн), Льотній  
академії НАУ (10 029,66 грн), 

Серед  ЗВО цієї групи 50 % мають середню заробітну плату вищу 
середнього значення по групі, а найчисельнішою групою є ЗВО (45,7 %) з 
середньою зарплатою від 11 тис. грн до 12 тис. грн. 

Розподіл середньої заробітної плати науково-педагогічних працівників за 
бюджетні кошти групи ЗВО, що розташовані у містах-обласних центрах, 
наведено на рис. 12 та рис. 13.  
 Наведені дані (рис. 12) свідчать, що майже половина ЗВО цієї групи мають 
приведений контингент до 2 тис. осіб і найчисленнішу кількість ЗВО (28,3 %) з 
середньою зарплатою, що перевищує середню по групі. 
 

Рис. 12. Розподіл середньої заробітної плати науково-педагогічних працівників у ЗВО, 
що розташовані у містах-обласних центрах, 

 з приведеним контингентом до 2 000 осіб (загальний фонд, середня ЗП по групі 
11 749,29 грн), 2019 рік, грн 

Побудовано авторами за даними бюджетної звітності. 
 
Наведені дані (рис. 13) свідчать, що у чотирьох найбільших ЗВО (з 

приведеним контингентом понад 3,5 тис. осіб) цієї групи спостерігається майже 
однакова середня заробітна плата науково-педагогічних працівників. Це у 
Національному  університеті "Запорізька політехніка" (11 612,27 грн) з 
приведеним контингентом (4 494,1 осіб), Ужгородському національному  
університеті (11 993,11 грн) з приведеним контингентом (4 205,8 осіб), 
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Сумському  державному  університеті (10 777,81 грн) з приведеним 
контингентом (4 164,3 особи),   Східноєвропейському національному 
університеті ім. Л. Українки (11 494,08 грн) з приведеним контингентом (3 822,3 
особи).    

Щодо розподілу ЗВО цієї групи за контингентами, то 13,0 % ЗВО мають 
приведений контингент студентів до 1 тис. осіб; 34,8 % ЗВО – від 1 тис. осіб до 
2 тис. осіб; 39,1 % ЗВО  – від 2 тис. осіб до 3 тис. осіб;  13,1 % ЗВО – понад 3 тис. 
осіб. 

Рис. 13. Розподіл середньої заробітної плати науково-педагогічних працівників у ЗВО,  
що розташовані у містах-обласних центрах, 

 з приведеним контингентом понад 2 000 осіб (загальний фонд, середня ЗП по групі 
11 749,29 грн), 2019 рік, грн 

Побудовано авторами за даними бюджетної звітності. 
 

Заклади вищої освіти, що розташовані в інших містах (загальний 
фонд) 

У табл. 8 наведено дані щодо середньої заробітної плати науково-
педагогічних працівників у ЗВО, що розташовані в інших містах.  
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Таблиця 8 
Середня заробітна плата науково-педагогічних працівників у ЗВО,  

що розташовані в інших містах, в 2019 році, загальний фонд, грн 
№

 з/
п 

Назва ЗВО Скорочена 
назва ЗВО 

Середня 
ЗП, грн 

1 Криворізький економічний 
інститут КНЕУ 

КЕІ ДВНЗ 
"КНЕУ ім. В. 
Гетьмана" 

15 520,81 

2 Донецький національний 
технічний  університет 

ДонНТУ 14 757,54 

3 Ніжинський державний 
університет ім. М. Гоголя 

НДУ ім. М. 
Гоголя 

14 277,88 

4 ВП НУБіП України 
"Ніжинський агротехнічний 
інститут" 

ВП НУБіП 
"НАТІ" 

13 818,58 

5 Маріупольський державний 
університет 

МДУ 13 602,69 

6 Донецький державний 
університет управління 

Дон ДУУ 13 434,89 

7 Дрогобицький державний 
педагогічний університет ім. I. 
Франка 

Дрогобицький 
ДПУ ім. І. 
Франка 

12 913,31 

8 ВП НУБіП України 
"Бережанський агротехнічний 
інститут" 

ВП НУБіП 
"БАТІ" 

12 812,41 

9 Приазовський державний 
технічний університет 

ПДТУ 12 807,36 

10 Східноукраїнський 
національний університет ім. 
В. Даля 

СНУ ім. В. 
Даля 

12 711,75 

11 Донецький національний 
університет економіки і 
торгівлі імені Михайла Туган-
Барановського 

ДонНУЕТ 12 686,54 

12 Криворізький національний 
університет 

КНУ 12 610,74 

13 Мукачівський державний 
університет 

МДУ 12 480,81 

14 Кременчуцький національний 
університет ім. М. 
Остроградського 

КрНУ ім. М. 
Остроградського 

12 282,05 

15 Таврійський державний 
агротехнологічний університет 
імені Дмитра Моторного 

ТДАТУ 12 274,39 

16 Уманський національний 
університет садівництва 

Уманський 
НУС 

12 080,87 

17 Кам'янець-Подільський 
національний університет ім. I. 
Огієнка 

К-ПНУ ім. І. 
Огієнка 

11 937,31 

№
 з/

п 

Назва ЗВО Скорочена 
назва ЗВО 

Середня 
ЗП, грн 

18 Подільський державний 
аграрно-технічний університет 

ПДАТУ 11 798,80 

19 Донбаський державний 
педагогічний університет 

ДДПУ 11 763,88 

20 Донбаська державна 
машинобудівна академія 

ДДМА 11 400,02 

21 Горлівський інститут 
іноземних мов ДДПУ 

ГІІМ ДВНЗ 
ДДПУ 

11 358,78 

22 Косівський інститут 
прикладного та декоративного 
мистецтва ЛНАМ 

КосівІПДМ 
ЛНАМ 

11 306,62 

23 Переяслав-Хмельницький 
державний педагогічний 
університет ім. Г. Сковороди 

Переяслав-
Хмельницький 
ДПУ ім. Г. 
Сковороди 

11 270,21 

24 Національний університет 
"Острозька академія" 

НУ "Острозька 
академія" 

11 080,05 

25 Бердянський державний 
педагогічний університет 

БДПУ 11 070,81 

26 Ізмаїльський державний 
гуманітарний університет 

ІДГУ 11 062,60 

27 Мелітопольський державний 
педагогічний університет ім. 
Б. Хмельницького 

МДПУ ім. Б. 
Хмельницького 

11 057,94 

28 Глухівський національний 
педагогічний університет ім. 
О. Довженка 

Глухівський 
НПУ ім. О. 
Довженка 

10 912,19 

29 Уманський державний 
педагогічний університет ім. 
Павла Тичини 

Уманський 
педуніверситет 
ім. П. Тичини 

10 752,47 

30 Азовський морський інститут 
НУ "Одеська морська 
академія" 

АМІ НУ 
"ОМА" 

10 611,39 

31 Білоцерківський національний 
аграрний університет 

БНАУ 10 585,57 

32 Луганський національний 
університет ім. Т. Шевченка 

ЛНУ ім. Т. 
Шевченка 

9 438,69 

33 Криворізький державний 
педагогічний університет 

КДПУ 9 411,88 

34 Луганський національний 
аграрний університет 

ЛНАУ 9 130,01 

35 Донбаська національна 
академія будівництва і 
архітектури 

ДонНАБА 8 257,45 

 СЕРЕДНЯ ПО ГРУПІ ЗВО  11 672,81 

Складено авторами за даними бюджетної звітності. 
 
Середня заробітна плата науково-педагогічних працівників у ЗВО, що 

розташовані в інших містах, складає 11 672,81 грн, що на 12,6 % менше 
середнього значення по Україні (13 360,85 грн).  

На рис. 14 та рис. 15 наведено дані щодо середньої заробітної плати у ЗВО, 
що розташовані в інших містах, та відображено на графіках приведений 
контингент студентів у них. Характерною ознакою цієї групи є те, що 40 % ЗВО 
мають приведений контингент студентів до 1 тис. осіб; 42,9 % ЗВО від 1 тис. осіб 
до 2 тис. осіб;  17,1 % ЗВО понад 2 тис. осіб. 
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У закладах цієї групи найвища середня заробітна плата була у 
Криворізькому економічному інституті Київського національного економічного 
університету (15 520,81грн) з приведеним контингентом студентів 140,5 осіб та 
середньорічною кількістю ставок НПП 21,4 особи. Наразі цей ЗВО знаходиться 
у стані реорганізації та об’єднання з Криворізьким металургійним інститутом, 
що є структурним підрозділом  Національної металургійної академії України. 

Найнижча середня зарплата була у Донбаській національній академії 
будівництва і архітектури (8 257,45 грн), що на 29,3 % менше від середньої по 
групі. 

У 19 ЗВО (54,3 %) середня зарплата перевищує середнє значення по групі, 
зокрема у Донецькому  національному технічному   університеті (14 757,54 грн), 
Ніжинському  державному університеті ім. М. Гоголя (14 277,88 грн). 

 

Рис. 14. Розподіл середньої заробітної плати науково-педагогічних працівників  у ЗВО, 
що розташовані в інших містах, з приведеним контингентом до 1 000 осіб (загальний 

фонд, середня ЗП по групі 11 672,81 грн), 2019 рік, грн 
Побудовано авторами за даними бюджетної звітності. 
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Рис. 15. Розподіл середньої заробітної плати науково-педагогічних працівників  у ЗВО, 
що розташовані в інших містах, з приведеним контингентом понад 1 000 осіб 

(загальний фонд, середня вартість по групі 11 672,81 грн), 2019 рік, грн 
Побудовано авторами за даними бюджетної звітності. 

 
Варто зазначити, що у найбільших за приведеним контингентом ЗВО цієї 

групи середня зарплата НПП менша від середнього значення по групі, зокрема  в 

Уманському державному  педагогічному  університеті ім. Павла Тичини 
(10 752,47 грн) з приведеним контингентом 2 994,5 осіб; Переяслав-
Хмельницькому державному педагогічному університеті ім. Г. Сковороди 
(11 270,21 грн) з приведеним контингентом 2 494,2 осіб; Луганському  
національному аграрному університеті (9 130,01 грн) з приведеним 
контингентом 2 302,8 осіб. 

Таким чином, у групі ЗВО, що розташовані у м. Київ спостерігається 
найвища середня заробітна плата науково-педагогічних працівників  за кошти 
загального фонду (17 181,05 грн), що на 28,6 % перевищує середнє значення 
цього показника по Україні. У всіх інших групах середня зарплата менше 
середньої по Україні і складає у ЗВО університетських міст (12 881,7 грн), що на 
3,6 % менше; у ЗВО, що розташовані у містах-обласних центрах (11 749,29 грн), 
що на 12,1 % менше; у ЗВО інших міст (11 672,81 грн), що на 13 % менше.  

Разом з тим, в кожній із груп є ЗВО з найвищими та найменшими 
значеннями середньої заробітної плати НПП. Так для групи ЗВО м. Київ 
співвідношення максимального значення середньої заробітної плати до 
мінімального складає 2,14 рази, для ЗВО університетських міст – 2,18 рази, для 
ЗВО у містах-обласних центрах – 1,77 рази, інших містах – 1,88  рази. 
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У межах дослідження здійснено аналіз середньої заробітної плати науково-
педагогічних працівників в регіональному розрізі, що наведено на рис. 16. 
 
 

 
Рис. 16. Середня заробітна плата науково-педагогічних працівників в 

регіональному розрізі (загальний фонд, середня ЗП по Україні 13 360,85 грн), 2019 рік, 
грн 

Побудовано авторами за даними бюджетної звітності. 
 

Як свідчать наведені дані, найбільша середня заробітна плата науково-
педагогічних працівників була у м. Київ (17 181,05 грн, з приведеним 
контингентом 76 833,9 осіб, середньорічною кількістю ставок НПП 10 034,59), 
Харківській   (13 418,26 грн; 41 995,8 осіб; 5  524,75 ставок), Полтавській 
(13 054,58 грн; 6 275,1 осіб;  819,07 ставок), Івано-Франківській (12 666,05 грн; 
5883,5 осіб;  808,81 ставок),   Львівській  (12 470,23 грн; 30 720,2 осіб; 4 806,58  
ставок), Дніпропетровській (12 482,73 грн; 23 030,9 осіб; 3 110,15 ставок), 
Одеській (12 407,04 грн; 19 161,7 осіб; 2 612,56 ставок), Донецькій 
(12 453,27 грн; 8 342,0 осіб; 1 031,97  ставок) областях.  

У інших областях спостерігається рівномірний розподіл середньої 
заробітної плати НПП (від 10 тис. грн до 12 тис. грн) та контингенту студентів 
(від 4 600 осіб до 11 тис. осіб). 

Що стосується часток  приведеного контингенту за регіонами (рис. 17), то 
найбільший контингент студентів зосереджений у м. Київ (23,81 %), Харківській 
(13,01 %), Львівській (9,52 %), Дніпропетровській (7,14 %), Одеській (5,94 %) та   
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Запорізькій (3,59 %) областях. У інших областях значення цього показника 
коливається від 1,31 % до 2,93 %. 
 
 

 
Рис. 17. Розподіл приведеного контингенту студентів  за областями,  на 01.10.2019, % 

Побудовано авторами за даними бюджетної звітності. 
 

 
 



28 

Далі розглянемо розраховані показники середньої заробітної плати в 
розрахунку на одну середньорічну ставку НПП за рахунок коштів спеціального 
фонду в розрізі окремих груп ЗВО. 

 
Заклади вищої освіти м. Київ (спеціальний фонд) 
В табл. 9 представлена середня заробітна плата науково-педагогічних 

працівників закладів вищої освіти м. Київ за рахунок коштів спеціального фонду 
у 2019 р. 

Таблиця 9 
Середня заробітна плата науково-педагогічних працівників у ЗВО м. Київ  

у 2019 році, спеціальний фонд, грн 

№
 з/

п 

Назва ЗВО Скорочена 
назва ЗВО 

Середня 
заробітна 
плата, грн 

1 Київський національний 
торговельно-економічний 
університет 

КНТЕУ 61 643,85 

2 Національний університет 
фізичного виховання і спорту 
України 

НУФВСУ 35 654,99 

3 Київський національний 
університет ім. Тараса 
Шевченка 

КНУ ім. Т. 
Шевченка 

19 978,49 

4 Національний університет 
«Києво-Могилянська академія» 

НаУКМА 19 256,83 

5 Національний технічний 
університет України 
«Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря 
Сікорського» 

КПІ ім. І. 
Сікорського 

15 500,36 

6 Національний університет 
біоресурсів і 
природокористування України 

НУБіП України 15 270,71 

7 Національний педагогічний 
університет ім. 
М. П. Драгоманова 

НПУ ім. М. П. 
Драгоманова 

13 627,32 

8 Університет банківської справи Університет 
банківської 
справи 

13 027,67 

9 Київський національний 
лінгвістичний університет 

КНЛУ 12 973,31 

№
 з/

п 

Назва ЗВО Скорочена 
назва ЗВО 

Середня 
заробітна 
плата, грн 

10 Державний університет 
інфраструктури та технологій 

ДУІТ 12 602,45 

11 Київський національний 
економічний університет ім. 
В. Гетьмана 

КНЕУ ім. В. 
Гетьмана 

11 848,39 

12 Національний транспортний 
університет 

НТУ 11 374,08 

13 Таврійський національний 
університет ім. 
В. І. Вернадського 

ТНУ ім. В. І. 
Вернадського 

8 515,70 

14 Національний університет 
харчових технологій 

НУХТ 8 275,24 

15 Національний авіаційний 
університет 

НАУ 8 106,61 

16 Київський національний 
університет будівництва і 
архітектури 

КНУБА 6 771,27 

17 Київський національний 
університет технологій та 
дизайну 

КНУТД 6 713,69 

18 Державний університет 
телекомунікацій 

ДУТ 5 924,61 

19 Київська державна академія 
декоративно-прикладного 
мистецтва і дизайну ім. 
М. Бойчука 

КДАДПМД ім. 
М. Бойчука 

5 388,16 

 СЕРЕДНЯ ПО ГРУПІ ЗВО  12 567,94 

Складено авторами за даними бюджетної звітності. 
 
Розподіл середньої заробітної плати науково-педагогічного персоналу за 

кошти спеціального фонду групи ЗВО, що розташовані у м. Київ, наведено на 
рис. 18.  

Як свідчать дані табл. 9 та рис. 18, найвищі значення середньої заробітної 
плати за рахунок коштів спеціального фонду були у Київському національному 
торговельно-економічному університеті (61 643,85 грн), що майже в п’ять разів 
вище ніж середня зарплата в групі ЗВО та у 4,6 разів вище ніж середня по Україні 
(дані потребують уточнення). Достатньо високі значення в цій групі ЗВО 
спостерігалися у Національному університеті фізичного виховання і спорту 
України (35 654,99 грн), що в 2,7 разів вище за середню в групі, у Київському 
національному університеті ім. Тараса Шевченка (19 978,49 грн) та 
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Національному університеті «Києво-Могилянська академія» (19 256,83 грн), що 
майже в 1,5 рази вище середньої, у Національному технічному університеті 
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (15 500,36 
грн) та Національному університеті біоресурсів і природокористування України 
(15 270,71 грн), що відповідно  на 23,3 % та 21,5 % більше середнього значення 
по групі. Найнижчі значення середньої зарплати в розрахунку на одну 
середньорічну ставку НПП – у Київській державній академії декоративно-
прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука (5 388,16 грн), Державному 
університеті телекомунікацій (5 924,61 грн), Київському національному 
університеті технологій та дизайну (6 713,69 грн), Київському національному 
університеті будівництва і архітектури (6 771,27 грн), показники яких на 46 % – 
57 % менші від середнього значення по групі. 
 

Рис. 18. Розподіл середньої заробітної плати науково-педагогічних працівників у ЗВО, 
що розташовані у м. Київ (спеціальний фонд, середня ЗП по групі 12 567,94 грн),  

2019 рік, грн 
Побудовано авторами за даними бюджетної звітності. 

 
За чисельністю приведеного контингенту студентів, які навчались у 2019 р. 

за рахунок юридичних та фізичних осіб (за контрактом), ЗВО м. Київ можна 
поділити на три групи: перша має контингент до 2 тис. осіб і складає 31,6 % ЗВО 
в групі, друга від 2 тис. до 5 тис. осіб – 47,4 % ЗВО і третя більше 5 тис. осіб – 
21,1 % ЗВО. При цьому розмір заробітної плати в цих групах розподілу по 
контингенту коливається в межах усього діапазону розміру зарплати групи ЗВО 
м. Київ.  
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За розміром заробітної плати група ЗВО м. Київ розподілилась наступним 
чином: 36,8 % закладів мають зарплату в діапазоні від 5 тис. до 10 тис. грн, 
31,6 % - від 10 тис. до 15 тис. грн, 21,1 % - від 15 тис. до 20 тис. грн і два заклади 
(10,5 %) мають зарплату вище 35 тис. грн. Також можемо зазначити, що більше 
половини закладів м. Київ (52,6 %) мають середню заробітну плату більшу ніж 
середня в групі. 

 
Заклади вищої освіти, що розташовані в університетських містах 

(спеціальний фонд) 
У табл. 10 наведено дані щодо середньої заробітної плати науково-

педагогічних працівників з коштів спеціального фонду в університетських 
містах, зокрема в м. Харків, м. Дніпро, м. Одеса, м. Львів.  

Таблиця 10 
Середня заробітна плата науково-педагогічних працівників у ЗВО 

університетських міст у 2019 році, спеціальний фонд, грн 

№
 з/

п 

Назва ЗВО Скорочена 
назва ЗВО 

Середня 
заробітна 
плата, грн 

1 Національний юридичний 
університет ім. Я. Мудрого 

НЮУ ім. Я. 
Мудрого 

30 029,57 

2 Придніпровська державна 
академія фізичної культури і 
спорту 

ПДАФКіС 23 559,63 

3 Харківський торговельно-
економічний інститут КНТЕУ 

ХТЕІ КНТЕУ 17 067,66 

4 Університет митної справи та 
фінансів 

УМСФ 16 040,07 

5 Львівський державний 
університет фізичної культури 
імені Івана Боберського 

ЛДУФК ім. І. 
Боберського 

13 574,92 

6 Харківський національний 
університет ім. В. Н. Каразіна 

Каразінський 
університет 

13 250,03 

7 Одеська державна академія 
технічного регулювання та 
якості 

ОДАТРЯ 12 874,84 

8 Харківський національний 
технічний університет 
сільського господарства ім. 
П. Василенка 

ХНТУСГ 12 598,01 

9 Дніпровський державний 
технічний університет 

ДДТУ 12 356,44 

10 Національний університет 
«Львівська політехніка» 

Львівська 
політехніка 

11 586,78 

11 Національний університет 
«Одеська морська академія» 

НУ «ОМА» 11 570,12 

12 Одеський національний 
морський університет 

ОНМУ 11 489,06 

13 Харківський національний 
університет радіоелектроніки 

ХНУРЕ 11 460,15 

14 Придніпровська державна 
академія будівництва і 
архітектури 

ПДАБА 11 224,89 

15 Харківська державна 
зооветеринарна академія 

ХДЗВА 11 216,41 

16 Одеська національна академія 
харчових технологій 

ОНАХТ 11 186,84 

17 Одеський національний 
економічний університет 

ОНЕУ 11 039,28 

18 Дніпровський національний 
університет залізничного 
транспорту імені академіка 
В. Лазаряна 

ДНУЗТ ім. ак. 
В. Лазаряна 

11 016,86 

№
 з/

п 
Назва ЗВО Скорочена 

назва ЗВО 
Середня 

заробітна 
плата, грн 

19 Українська інженерно-
педагогічна академія 

УІПА 10 779,53 

20 Львівський національний 
аграрний університет 

Львівський 
НАУ 

10 725,75 

21 Український державний 
університет залізничного 
транспорту 

УкрДУЗТ 10 682,86 

22 Національна металургійна 
академія України 

НМетАУ 10 504,24 

23 Харківська державна академія 
дизайну і мистецтв 

ХДАДМ 10 361,82 

24 Національний технічний 
університет «Харківський 
політехнічний інститут» 

НТУ «ХПІ» 10 340,62 

25 Харківський національний 
економічний університет ім. 
С. Кузнеця 

ХНЕУ ім. С. 
Кузнеця 

10 297,68 

26 Український державний хіміко-
технологічний університет 

УДХТУ 10 267,56 

27 Одеська державна академія 
будівництва та архітектури 

ОДАБА 9 925,85 

28 Харківський національний 
автомобільно-дорожній 
університет 

ХНАДУ 9 912,20 

29 Харківський національний 
університет будівництва та 
архітектури 

ХНУБА 9 841,87 

30 Одеський національний 
університет ім. І. І. Мечникова 

ОНУ ім. І. І. 
Мечникова 

9 777,15 

31 Харківський національний 
університет міського госпо-
дарства ім. О. М. Бекетова 

ХНУМГ ім. О. 
М. Бекетова 

9 728,12 

32 Харківський державний 
університет харчування та 
торгівлі 

ХДУХТ 9 703,90 

33 Південноукраїнський націо-
нальний педагогічний універ-
ситет ім. К. Д. Ушинського 

Університет 
Ушинського 

9 544,66 

34 Одеський національний 
політехнічний університет 

ОНПУ 9 464,79 

35 Одеський державний аграрний 
університет 

ОДАУ 9 281,14 

36 Харківський національний 
педагогічний університет ім. 
Г. С. Сковороди 

ХНПУ ім. Г. С. 
Сковороди 

9 276,11 
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№
 з/

п 
Назва ЗВО Скорочена 

назва ЗВО 
Середня 

заробітна 
плата, грн 

37 Одеська національна академія 
зв'язку ім. О. С. Попова 

ОНАЗ ім. О. С. 
Попова 

8 971,61 

38 Львівський інститут економіки 
і туризму 

ЛІЕТ 8 804,07 

39 Дніпровський національний 
університет ім. О. Гончара 

ДНУ ім. О. 
Гончара 

8 291,53 

40 Харківський національний 
аграрний університет ім. 
В. В. Докучаєва 

Харківський 
НАУ ім. В. В. 
Докучаєва 

8 248,39 

41 Національний аерокосмічний 
університет ім. 
М. Є. Жуковського 
«Харківський авіаційний 
інститут» 

ХАІ ім. М. Є. 
Жуковського 

8 247,72 

42 Львівський національний 
університет ім. Івана Франка 

ЛНУ ім. Івана 
Франка 

8 213,54 

43 Національний лісотехнічний 
університет України 

НЛТУ України 8 057,97 

44 Одеський державний 
екологічний університет 

ОДЕКУ 7 623,93 

№
 з/

п 

Назва ЗВО Скорочена 
назва ЗВО 

Середня 
заробітна 
плата, грн 

45 Дніпровський державний 
аграрно-економічний 
університет 

ДДАЕУ 7 525,70 

46 Національний технічний 
університет «Дніпровська 
політехніка» 

Дніпровська 
політехніка 

7 298,40 

47 Одеський торговельно-
економічний інститут КНТЕУ 

ОТЕІ КНТЕУ 7 036,18 

48 Національний університет 
«Одеська юридична академія» 

НУ «ОЮА» 6 912,45 

49 Харківська державна академія 
фізичної культури 

ХДАФК 5 612,05 

50 Львівський національний 
університет ветеринарної 
медицини та біотехнологій ім. 
С. З. Гжицького 

ЛНУВМБ ім. 
С. З. 
Гжицького 

5 359,28 

51 Українська академія 
друкарства 

УАД 4 814,51 

52 Львівська національна академія 
мистецтв 

ЛНАМ 841,13 

 СЕРЕДНЯ ПО ГРУПІ ЗВО  10 470,38 

Складено авторами за даними бюджетної звітності. 
 

Як свідчать наведені дані у табл. 10, серед ЗВО, що розташовані у 
університетських містах, найвища середня заробітна плата науково-педагогічних 
працівників за кошти спеціального фонду була в Національному юридичному 
університеті ім. Ярослава Мудрого (30 029,57 грн), що майже втричі вища від 
середньої в групі і в 2,25 рази вище ніж середня по Україні. Також достатньо 
високою в 2019 р. була зарплата у Придніпровській державній академії фізичної 
культури і спорту (23 559,63 грн), що більше ніж вдвічі вище від середньої в 
групі. Ще в двох закладах зафіксовані значення вищі від середньої по групі на 
63 % та 53 % у Харківському торговельно-економічному інституті Київського 
національного торговельно-економічного університету (17 067,66 грн) та 
Університеті митної справи та фінансів (16 040,07 грн) відповідно. 

Слід зазначити, що в Одеському торговельно-економічному інституті та 
Харківському торговельно-економічному інституті Київського національного 
торговельно-економічного університету, на відміну від низької чисельності 
приведеного контингенту студентів, які навчаються за кошти державного 
бюджету (відповідно 68,2 осіб та 140,3 осіб), за рахунок коштів фізичних і 
юридичних осіб навчається більше студентів – в 2,3 рази (157,1 осіб) та в 7,4 рази 
(1 169,4 осіб) відповідно.  

У 42,3 % ЗВО цієї групи середня заробітна плата менша від середнього 
значення в групі (10 470,38 грн), а найнижчі були у Львівській національній 
академії мистецтв (841,13 грн – найнижча по Україні), Українській академії 
друкарства (4 814,51 грн), Львівському національному університеті ветеринарної 
медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького (5 359,28 грн), Харківська 
державна академія фізичної культури (5 612,05 грн). 
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У зв’язку з великою кількістю ЗВО в цій групі (52 ЗВО), для наглядності 
графічного сприйняття результатів побудовано три графіки (рис. 19, рис. 20, рис. 
21) щодо розподілу середньої заробітної плати в залежності від приведеного 
контингенту студентів у цих навчальних закладах (до 1 тис. осіб, від 1 тис. осіб 
до 2,5 тис. осіб,  понад 2,5 тис. осіб). 

У цій групі достатньо велика кількість ЗВО мають приведений контингент 
студентів за контрактом до 1 тис. осіб, - 34,6 % (рис. 19), при цьому серед цих 
закладів є заклад з мінімальною середньою зарплатою по Україні (841,13 грн) та 
заклад який займає другу позицію за розміром зарплати в університетській групі 
(23 559,63 грн). Чверть закладів університетських міст мають чисельність 
контингенту в діапазоні від 1 тис. осіб до 2 тис. осіб, при цьому заробітна плата 
коливається від 5 359 грн до 17 068 грн (рис. 19). 19,2 % ЗВО мають приведений 
контингент в діапазоні від 2 тис. осіб до 3 тис. осіб (див. рис. 20 та 21), а розмір 
заробітної плати в цих закладах знаходиться в діапазоні від 7,3 тис. грн до 11,6 
тис. грн. Останні дві групи закладів з більш чисельним контингентом студентів 
складають 15,4 % (від 3 тис. до 5 тис. осіб) і 5,8 % (більше 5 тис. осіб), при цьому, 
в першій з цих двох груп середня зарплата знаходиться в діапазоні від 6,9 тис. 
грн до 30 тис. грн, а в другій від 8,2 тис. грн до 13,3 тис. грн. 

Найбільша кількість ЗВО (46,2 %), що розташовані в університетських 
містах, мають середню заробітну плату за кошти спеціального фонду в інтервалі 
від 5 тис. грн до 10 тис. грн. Заробітну плату в діапазоні від 10 тис. грн до 15 тис. 
грн мають 42,3 % ЗВО. Лише 2 ЗВО (3,8 %) мають зарплату вище 20 тис. грн і 
стільки ж ЗВО мають – менше 5 тис. грн. 
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Рис. 19. Розподіл середньої заробітної плати у ЗВО, що розташовані в університетських 
містах з приведеним контингентом до 1 000 осіб (спеціальний фонд, середня ЗП по групі 

10 470,38 грн), 2019 рік, грн 
Побудовано авторами за даними бюджетної звітності. 

 
Як свідчать дані (рис. 19), найбільшу середню заробітну плату (понад 

10 470,38 грн) мають 6 ЗВО з незначним приведеним контингентом студентів, 
які навчались за контрактом. 
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Рис. 20. Розподіл середньої заробітної плати науково-педагогічних працівників у ЗВО, 
що розташовані у університетських містах з приведеним контингентом від 1 000 до 

2 500 осіб (спеціальний фонд, середня ЗП по групі 10 470,38 грн), 2019 рік, грн 
Побудовано авторами за даними бюджетної звітності. 
 

Графічне представлення (рис. 20) зафіксувало, що в дев’яти ЗВО (52,9 %) 
середня заробітна плата з коштів спеціального фонду перевищує середню 
зарплату по групі університетських міст і коливається від 10,7 тис. грн. до 
17,1 тис. грн, а приведений контингент – від 1 тис. осіб до 2,1 тис. осіб.  

На рис. 21 відображені дані ЗВО з приведеним контингентом понад 2 500 
осіб. Тільки у 7 закладів (47,2 %) середня зарплата перевищує середню в групі 
університетських міст, а найбільша зарплата є найбільшою в групі (30 029,57 
грн). А два заклади, які мають найбільший приведений контингент (7 906,9 осіб 
та 9 262,4 особи) мають середню заробітну плату вищу за середню по групі ЗВО 
на 26,5 % (13 250,03 грн) та 10,7 % (11,586,78 грн). 
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Рис. 21. Розподіл середньої заробітної плати науково-педагогічних працівників у ЗВО, 
що розташовані у університетських містах з приведеним контингентом понад 2 500 осіб 

(спеціальний фонд, середня ЗП по групі 10 470,38 грн), 2019 рік, грн 
Побудовано авторами за даними бюджетної звітності. 

Далі проведено аналіз середньої заробітної плати науково-педагогічних 
працівників у ЗВО за кожним із університетським містом. 
 

Заклади вищої освіти, що розташовані в м. Дніпро (спеціальний фонд) 
У табл. 11 та на рис. 22 наведено дані щодо середньої заробітної плати 

науково-педагогічних працівників, профінансованої із коштів спеціального 
фонду ЗВО, розташованих в м. Дніпро. 

Таблиця 11 
Середня заробітна плата науково-педагогічних працівників у ЗВО,  

що розташовані в м. Дніпро, в 2019 році, спеціальний фонд, грн

№
 з/

п 

Назва ЗВО Скорочена 
назва ЗВО 

Середня 
заробітна 
плата, грн 

1 Придніпровська державна 
академія фізичної культури і 
спорту 

ПДАФКіС 23 559,63 

2 Університет митної справи та 
фінансів 

УМСФ 16 040,07 

3 Дніпровський державний 
технічний університет 

ДДТУ 12 356,44 

4 Придніпровська державна 
академія будівництва і 
архітектури 

ПДАБА 11 224,89 

5 Дніпровський національний 
університет залізничного 
транспорту імені академіка 
В. Лазаряна 

ДНУЗТ ім. ак. 
В. Лазаряна 

11 016,86 

№
 з/

п 

Назва ЗВО Скорочена 
назва ЗВО 

Середня 
заробітна 
плата, грн 

6 Національна металургійна 
академія України 

НМетАУ 10 504,24 

7 Український державний хіміко-
технологічний університет 

УДХТУ 10 267,56 

8 Дніпровський національний 
університет ім. О. Гончара 

ДНУ ім. О. 
Гончара 

8 291,53 

9 Дніпровський державний 
аграрно-економічний 
університет 

ДДАЕУ 7 525,70 

10 Національний технічний 
університет «Дніпровська 
політехніка» 

Дніпровська 
політехніка 

7 298,40 

 СЕРЕДНЯ ПО МІСТУ   9 803,17 

Складено авторами за даними бюджетної звітності. 
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Рис. 22. Розподіл середньої заробітної плати науково-педагогічних працівників у ЗВО, 

що розташовані у м. Дніпро (спеціальний фонд, середня ЗП по місту 9 803,17 грн),  
2019 рік, грн 

Побудовано авторами за даними бюджетної звітності. 
 

Для ЗВО цього міста середнє значення заробітної плати (9 803,17 грн) 
менше, ніж по групі університетських міст на 6,4 % і менше від середнього 
значення по Україні на 5,7 %. Найвище значення середньої заробітної плати 
науково-педагогічних працівників у м. Дніпро було у Придніпровській 
державній академії фізичної культури і спорту (23 277,89 грн), що вище від 
середнього значення по місту в 2,4 рази, а приведений контингент в цьому 
закладі найменший в місті (282,9 особи). Найменші зарплати у Національному 
технічному університету «Дніпровська політехніка» на 25,6 % від середньої по 
місту (7 298,40 грн), Дніпровському державному аграрно-економічному 
університеті – на 23,2 % (7 525,70 грн) та Дніпровському національному 
університеті ім. Олеся Гончара – на 15,4 % (8 291,53 грн). В інших закладах 
зарплата вища від середньої по місту і різниця коливається в діапазоні від 4,7% 
до 140,3 %.  

Слід зазначити, що у трьох вищезгаданих закладах, при низьких рівнях 
зарплати, достатньо великі значення приведеного контингенту (2 849,8 осіб, 
1 558,6 осіб, 3 491,8 осіб відповідно), вони сумарно складають 48% від всього 
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контингенту студентів-контрактників по місту. Серед семи інших дніпровських 
університетів, чотири мають контингент студентів до 1 тис. осіб.  

Зазначимо, що в шести закладах м. Дніпро середня заробітна плата 
перевищила середню по Україні (10 395,64 грн) і перевищення коливається в 
діапазоні від 1 % до 126,6 %. В інших закладах м. Дніпро середня зарплата 
менша за середню по Україні і різниця між ними коливається в межах від 0,4 % 
до 15,6 %. 

 
Заклади вищої освіти, що розташовані в м. Львів (спеціальний фонд) 
У табл. 12 та на рис. 23 наведено дані щодо середньої заробітної плати 

науково-педагогічних працівників за рахунок коштів спеціального фонду у ЗВО, 
розташованих в університетському м. Львів. 

Таблиця 12  
Середня заробітна плата науково-педагогічних працівників у ЗВО,  

що розташовані в м. Львів, в 2019 році, спеціальний фонд, грн

№
 з/

п 

Назва ЗВО Скорочена 
назва ЗВО 

Середня 
заробітна 
плата, грн 

1 Львівський державний 
університет фізичної культури 
імені Івана Боберського 

ЛДУФК ім. І. 
Боберського 

13 574,92 

2 Національний університет 
«Львівська політехніка» 

Львівська 
політехніка 

11 586,78 

3 Львівський національний 
аграрний університет 

Львівський 
НАУ 

10 725,75 

4 Львівський інститут економіки 
і туризму 

ЛІЕТ 8 804,07 

5 Львівський національний 
університет ім. Івана Франка 

ЛНУ ім. Івана 
Франка 

8 213,54 

№
 з/

п 
Назва ЗВО Скорочена 

назва ЗВО 
Середня 

заробітна 
плата, грн 

6 Національний лісотехнічний 
університет України 

НЛТУ України 8 057,97 

7 Львівський національний 
університет ветеринарної 
медицини та біотехнологій ім. 
С. З. Гжицького 

ЛНУВМБ ім. 
С. З. 
Гжицького 

5 359,28 

8 Українська академія 
друкарства 

УАД 4 814,51 

9 Львівська національна академія 
мистецтв 

ЛНАМ 841,13 

 СЕРЕДНЯ ПО МІСТУ  8 937,87 

Складено авторами за даними бюджетної звітності. 

 
Середня заробітна плата за рахунок спеціального фонду в м. Львів 

(8 937,87 грн) на 14 % менша від середньої по Україні і на 14,6 % менша від 
середньої по групі університетських міст. Зазначимо, що середня зарплата із 
спеціального фонду в університетах м. Львів найменша серед чотирьох 
університетських міст, подібно середнім зарплатам за кошти загального фонду.  

Найвища середня зарплата в м. Львів зафіксована у Львівському 
державному університеті фізичної культури імені Івана Боберського (13 574,92 
грн), вона на 51,9 % вища за середню по місту, у Національному університеті 
«Львівська політехніка» (11 586,78) – на 29,6 % і Львівському національному 
аграрному університетів (10 725,75 грн) – на 20 %. В інших університетах 
середня зарплата менша за середню по місту, різниця коливається в діапазоні від 
1,5 % до 90,6 %. Найменша середня зарплата у 2019 р. була у Львівській 
національній академії мистецтв (841,13 грн), це найменша зарплата в Україні. 
Тільки два заклади (22,2 %), Національний університет «Львівська політехніка» 
та Львівський національний університет ім. Івана Франка, мають найвищий в 
місті приведений контингент студентів-контрактників: 9 262,4 особи та 7 751,2 
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особи відповідно. Два заклади мають приведений контингент трохи більший 
однієї тисячі осіб: Львівський національний аграрний університет (1 044,6 особи) 
та Львівський національний університет ветеринарної медицини та 
біотехнологій ім. С. З. Гжицького (1 057,6 особи). Інші заклади (55,6 %) мають 
контингент менше однієї тисячі. 

Рис. 23. Розподіл середньої заробітної плати науково-педагогічних працівників у ЗВО, 
що розташовані у м. Львів (спеціальний фонд, середня ЗП по місту 12 440,19 грн),  

2019 рік, грн 
Побудовано авторами за даними бюджетної звітності. 
 

Заклади вищої освіти, що розташовані в м. Одеса (спеціальний фонд) 
У табл. 13 та на рис. 24 наведено дані щодо середньої заробітної плати 

науково-педагогічних працівників у ЗВО, розташованих в університетському 
місті Одеса. 

Таблиця 13  
Середня заробітна плата науково-педагогічних працівників у ЗВО,  

що розташовані в м. Одеса, в 2019 році, спеціальний фонд, грн

№
 з/

п 

Назва ЗВО Скорочена 
назва ЗВО 

Середня 
заробітна 
плата, грн 

1 Одеська державна академія 
технічного регулювання та 
якості 

ОДАТРЯ 12 874,84 

2 Національний університет 
«Одеська морська академія» 

НУ «ОМА» 11 570,12 

3 Одеський національний 
морський університет 

ОНМУ 11 489,06 

4 Одеська національна академія 
харчових технологій 

ОНАХТ 11 186,84 

5 Одеський національний 
економічний університет 

ОНЕУ 11 039,28 

№
 з/

п 

Назва ЗВО Скорочена 
назва ЗВО 

Середня 
заробітна 
плата, грн 

6 Одеська державна академія 
будівництва та архітектури 

ОДАБА 9 925,85 

7 Одеський національний 
університет ім. І. І. Мечникова 

ОНУ ім. І. І. 
Мечникова 

9 777,15 

8 Південноукраїнський 
національний педагогічний 
університет ім. 
К. Д. Ушинського 

Університет 
Ушинського 

9 544,66 

9 Одеський національний 
політехнічний університет 

ОНПУ 9 464,79 
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№
 з/

п 
Назва ЗВО Скорочена 

назва ЗВО 
Середня 

заробітна 
плата, грн 

10 Одеський державний аграрний 
університет 

ОДАУ 9 281,14 

11 Одеська національна академія 
зв'язку ім. О. С. Попова 

ОНАЗ ім. О. С. 
Попова 

8 971,61 

12 Одеський державний 
екологічний університет 

ОДЕКУ 7 623,93 

№
 з/

п 

Назва ЗВО Скорочена 
назва ЗВО 

Середня 
заробітна 
плата, грн 

13 Одеський торговельно-
економічний інститут КНТЕУ 

ОТЕІ КНТЕУ 7 036,18 

14 Національний університет 
«Одеська юридична академія» 

НУ «ОЮА» 6 912,45 

 СЕРЕДНЯ ПО МІСТУ   9 653,70 

Складено авторами за даними бюджетної звітності. 
 

Рис. 24. Розподіл середньої заробітної плати науково-педагогічних працівників у 
ЗВО, що розташовані у м. Одеса (спеціальний фонд, середня ЗП по місту 9 653,70 грн), 

2019 рік, грн 
Побудовано авторами за даними бюджетної звітності. 

 
Для ЗВО цього міста середнє значення заробітної плати за кошти 

спеціального фонду нижче від середнього по групі університетських міст в 
цілому на 7,8 % і від середнього значення по Україні на 7,1 %.  

Із чотирнадцяти ЗВО цього міста найвища середня заробітна плата в 
Одеській державній академії технічного регулювання та якості (12 874,84 грн), 
що більше середнього значення по м. Одеса на 33,4 % і на 23 % вища за середню 
по групі університетських міст. При цьому приведений контингент студентів-
контрактників в цьому закладі достатньо малий (167,7 особи). Наступні за 
розміром заробітні плати у Національному університеті «Одеська морська 
академія» (11 570,12 грн) на 19,9 % більше ніж середня в м. Одеса та у Одеському 
національному морському університеті (11 489,06 грн) більше на 19 %. Ще у 
чотирьох закладах середня зарплата вища ніж середня по місту, різниця 
змінюється в діапазоні від 15,9 % до 1,3 %. А найнижчі значення середньої 
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зарплати зафіксовано в Національному університеті «Одеська юридична 
академія» (6 912,45 грн) на 28,4 % менше середньої в м. Одеса, в Одеському 
торговельно-економічному інституті Київського національного торговельно-
економічного університету (7 036,18 грн) - на 27,1 %, в Одеському державному 
екологічному університеті (7 623,93 грн) – на 21 %. В інших чотирьох закладах 
середня зарплата менше від середньої в м. Одеса на 7,1 % - 1,1 %. 

В п’яти університетах Одеси (35,7 %) приведений контингент студентів, 
які навчаються за кошти юридичних та фізичних осіб, має значення менше однієї 
тисячі осіб від 157,1 особи до 822,8 особи. Два заклади (14,3 %) мають 
контингент до двох тисяч (1 040,4 особи та 1 534,5 особи). П’ять закладів 
(35,7 %) в діапазоні від двох до трьох тисяч осіб, а два заклади (14,3 %) – більше 
трьох тисяч. 

 
Заклади вищої освіти, що розташовані в м. Харків (спеціальний фонд) 
У табл. 14 та на рис. 25 наведено дані щодо середньої заробітної плати 

науково-педагогічних працівників, профінансованої із коштів спеціального 
фонду ЗВО, розташованих в університетському місті Харків. 

Таблиця 14  
Середня заробітна плата науково-педагогічних працівників у ЗВО,  

що розташовані в м. Харків, в 2019 році, спеціальний фонд, грн 

№
 з/

п 

Назва ЗВО Скорочена 
назва ЗВО 

Середня 
заробітна 
плата, грн 

1 Національний юридичний 
університет ім. Ярослава 
Мудрого 

НЮУ ім. Я. 
Мудрого 

30 029,57 

2 Харківський торговельно-
економічний інститут КНТЕУ 

ХТЕІ КНТЕУ 17 067,66 

3 Харківський національний 
університет ім. В. Н. Каразіна 

Каразінський 
університет 

13 250,03 

4 Харківський національний 
технічний університет 
сільського господарства ім. 
П. Василенка 

ХНТУСГ 12 598,01 

5 Харківський національний 
університет радіоелектроніки 

ХНУРЕ 11 460,15 

6 Харківська державна 
зооветеринарна академія 

ХДЗВА 11 216,41 

7 Українська інженерно-
педагогічна академія 

УІПА 10 779,53 

8 Український державний 
університет залізничного 
транспорту 

УкрДУЗТ 10 682,86 

9 Харківська державна академія 
дизайну і мистецтв 

ХДАДМ 10 361,82 

10 Національний технічний 
університет «Харківський 
політехнічний інститут» 

НТУ «ХПІ» 10 340,62 

11 Харківський національний 
економічний університет ім. 
С. Кузнеця 

ХНЕУ ім. С. 
Кузнеця 

10 297,68 

№
 з/

п 

Назва ЗВО Скорочена 
назва ЗВО 

Середня 
заробітна 
плата, грн 

12 Харківський національний 
автомобільно-дорожній 
університет 

ХНАДУ 9 912,20 

13 Харківський національний 
університет будівництва та 
архітектури 

ХНУБА 9 841,87 

14 Харківський національний 
університет міського 
господарства ім. 
О. М. Бекетова 

ХНУМГ ім. О. 
М. Бекетова 

9 728,12 

15 Харківський державний 
університет харчування та 
торгівлі 

ХДУХТ 9 703,90 

16 Харківський національний 
педагогічний університет ім. 
Г. С. Сковороди 

ХНПУ ім. Г. С. 
Сковороди 

9 276,11 

17 Харківський національний 
аграрний університет ім. 
В. В. Докучаєва 

Харківський 
НАУ ім. В. В. 
Докучаєва 

8 248,39 

18 Національний аерокосмічний 
університет ім. 
М. Є. Жуковського 
«Харківський авіаційний 
інститут» 

ХАІ ім. М.Є. 
Жуковського 

8 247,72 

19 Харківська державна академія 
фізичної культури 

ХДАФК 5 612,05 

 СЕРЕДНЯ ПО МІСТУ   11 846,93 

Складено авторами за даними бюджетної звітності. 
 

Для ЗВО цього міста середнє значення заробітної плати вище від середньої 
по групі університетських міст в цілому на 13,1 % і від середнього значення по 
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Україні на 14 %. Слід зазначити, що серед університетських міст м. Харків має 
найвище середнє значення середньої заробітної плати. 

Серед дев’ятнадцяти ЗВО м. Харків найвища середня заробітна плата у 
Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого 
(30 029,57 грн), яка у 2,5 рази вища ніж середня зарплата в м. Харків (на 153,5 %) 
і майже втричі вище ніж середня по Україні (на 186,8 %). Наступні за розміром 
значення зафіксовані у Харківському торговельно-економічному інституті 
Київського національного торговельно-економічного університету (17 067,66 
грн) на 44,1 % вище за середню в м. Харків, у Харківському національному 
університеті ім. В. Н. Каразіна (13 250,03 грн) - на 11,8 %, у Харківському 
національному технічному університеті сільського господарства 
ім. П. Василенка (12 598,01 грн) – на 6,3 %.  

 

Рис. 25. Розподіл середньої заробітної плати науково-педагогічних працівників у ЗВО, 
що розташовані у м. Харків (спеціальний фонд, середня ЗП по місту 11 846,93 грн),  

2019 рік, грн 
Побудовано авторами за даними бюджетної звітності. 
 

В інших закладах середня заробітна плата менша ніж середня в місті, 
різниця коливається в діапазоні від 3,3 % до 52,6 %. Найменша зарплата в 
розрахунку на одну ставку НПП зафіксована у Харківській державній академії 
фізичної культури (5 612,05 грн) менше від середньої по місту на 52,6 %, у 
Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського 
«Харківський авіаційний інститут» (8 247,72 грн) - на 30,4 % та Харківському 
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національному аграрному університеті ім. В. В. Докучаєва (8 248,39 грн) – на 
30,4 %. 

В м. Харків налічується чотири заклади  (21,1 %), які мають чисельність 
приведеного контингенту студентів-контрактників до однієї тисячі осіб, та 
чотири ЗВО (21Б1 %), в яких навчаються  від двох до трьох тисяч осіб. Шість 
закладів (31,6 %) мають контингент в межах від однієї до двох тисяч осіб, три 
заклади (15,8 %) – в межах від трьох до чотирьох тисяч осіб. Найвищі значення 
чисельності контингентів належить двом закладам: Національному технічному 
університету «Харківський політехнічний інститут» (4 530,4 особи) та 
Харківському національному університеті ім. В. Н. Каразіна (7 906,09 особи). 
 

Заклади вищої освіти, що розташовані в містах-обласних центрах 
(спеціальний фонд) 

У табл. 15 наведено дані щодо  середньої заробітної плати НПП за рахунок 
спеціального фонду ЗВО, розташованих у містах-обласних центрах. 

Таблиця 15 
Середня заробітна плата науково-педагогічних працівників у ЗВО,  

що розташовані в містах-обласних центрах, в 2019 році,  
спеціальний фонд, грн

№
 з/

п 

Назва ЗВО Скорочена 
назва ЗВО 

Середня 
заробітна 
плата, грн 

1 Національний університет 
«Чернігівський колегіум» ім. 
Т. Г. Шевченка 

Чернігівський 
колегіум 

20 298,01 

2 Тернопільський національний 
педагогічний університет ім. 
В. Гнатюка 

ТНПУ ім. В. 
Гнатюка 

19 940,38 

3 Східноєвропейський 
національний університет ім. 
Л. Українки 

СНУ ім. Л. 
Українки 

15 975,87 

4 Сумський державний 
педагогічний університет ім. 
А. С. Макаренка 

СумДПУ ім. А. 
С. Макаренка 

15 442,51 

5 Національний університет 
кораблебудування ім. адмірала 
Макарова 

НУК ім. адм. 
Макарова 

15 144,85 

6 Сумський національний 
аграрний університет 

Сумський НАУ 14 678,99 

7 Луцький національний 
технічний університет 

Луцький НТУ 13 675,92 

8 Хмельницький національний 
університет 

Хмельницький 
НУ 

12 499,44 

9 Херсонський державний 
університет 

ХДУ 12 366,30 

10 Тернопільський національний 
економічний університет 

ТНЕУ 12 272,11 

11 Рівненський державний 
гуманітарний університет 

РДГУ 12 107,84 

12 Національний університет 
«Полтавська політехніка  імені 
Юрія Кондратюка» 

Полтавська 
політехніка ім. 
Кондратюка 

11 568,55 

13 Прикарпатський національний 
університет ім. В. Стефаника 

ПНУ ім. В. 
Стефаника 

11 532,75 

14 Національний університет 
«Чернігівська політехніка» 

ЧДТУ 11 131,79 

15 Чернівецький торговельно-
економічний інститут КНТЕУ 

Чернівецький 
ТЕІ КНТЕУ 

11 055,51 

№
 з/

п 

Назва ЗВО Скорочена 
назва ЗВО 

Середня 
заробітна 
плата, грн 

16 Льотна академія НАУ Льотна 
академія НАУ 

11 042,14 

17 Полтавський національний 
педагогічний університет ім. 
В. Т. Короленка 

ПНПУ ім. В. Т. 
Короленка 

10 938,17 

18 Херсонський державний 
аграрний університет 

ХДАУ 10 846,03 

19 Вінницький торговельно-
економічний інститут КНТЕУ 

ВТЕІ КНТЕУ 10 845,33 

20 Ужгородський національний 
університет 

УжНУ 10 802,43 

21 Чернівецький національний 
університет ім. Ю. Федьковича 

ЧНУ ім. Ю. 
Федьковича 

10 637,84 

22 Вінницький державний 
педагогічний університет ім. 
М. Коцюбинського 

ВДПУ ім. М. 
Коцюбинського 

10 635,88 

23 Чорноморський національний 
університет ім. П. Могили 

ЧНУ ім. П. 
Могили 

10 443,80 

24 Черкаський національний 
університет ім. 
Б. Хмельницького 

Черкаський НУ 
ім. Б. 
Хмельницького 

10 409,61 

25 Державний університет 
«Житомирська політехніка» 

Житомирська 
політехніка 

10 338,68 

26 Миколаївський національний 
аграрний університет 

МНАУ 10 227,29 

27 Сумський державний 
університет 

СумДУ 9 994,59 

28 Донецький національний 
університет ім. Василя Стуса 

ДонНУ ім. В. 
Стуса 

9 977,37 

29 Ужгородський торговельно-
економічний інститут КНТЕУ 

УТЕІ  КНТЕУ 9 323,89 

30 Полтавська державна аграрна 
академія 

ПДАА 9 243,59 

31 ДВНЗ «Запорізький 
національний університет» 

ЗНУ 8 718,75 
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№
 з/

п 
Назва ЗВО Скорочена 

назва ЗВО 
Середня 

заробітна 
плата, грн 

32 Центральноукраїнський 
національний технічний 
університет 

ЦНТУ 8 699,12 

33 Миколаївський національний 
університет ім. 
В. О. Сухомлинського 

МНУ ім. В. О. 
Сухомлинського 

8 562,70 

34 Тернопільський національний 
технічний університет ім. 
І. Пулюя 

ТНТУ ім. І. 
Пулюя 

8 458,22 

35 Національний університет 
«Запорізька політехніка» 

Запорізька 
політехніка 

8 303,43 

36 Херсонський національний 
технічний університет 

ХНТУ 8 209,81 

37 Херсонська державна морська 
академія 

ХДМА 7 909,67 

38 Національний університет 
водного господарства та 
природокористування 

НУВГП 7 638,76 

№
 з/

п 

Назва ЗВО Скорочена 
назва ЗВО 

Середня 
заробітна 
плата, грн 

39 Центральноукраїнський 
державний педагогічний 
університет ім. В. Винниченка 

ЦДПУ ім. В. 
Винниченка 

7 314,81 

40 Житомирський державний 
університет ім. І. Франка 

ЖДУ ім. І. 
Франка 

6 742,99 

41 Житомирський національний 
агроекологічний університет 

ЖНАЕУ 6 544,27 

42 Вінницький національний 
аграрний університет 

ВНАУ 6 362,67 

43 Івано-Франківський 
національний технічний 
університет нафти і газу 

ІФНТУНГ 6 315,55 

44 Чернігівський національний 
технологічний університет 

Чернігівська 
політехніка 

5 579,86 

45 Закарпатська академія 
мистецтв 

ЗАМ 5 466,06 

46 Вінницький національний 
технічний університет 

ВНТУ 4 957,74 

 СЕРЕДНЯ ПО ГРУПІ ЗВО  9 883,59 

Складено авторами за даними бюджетної звітності. 
 
Середня заробітна плата науково-педагогічних працівників за рахунок 

коштів спеціального фонду у ЗВО, що розташовані в обласних центрах, складає 
9 883,59 грн і є нижчою від середнього значення по Україні на 4,9 %. 

У закладах цієї групи найвищі середні заробітні плати були у 
Національному університеті «Чернігівський колегіум» ім. Т. Г. Шевченка (20 
298,01 грн), що більше ніж вдвічі вище за середнє в групі (на 105,4 %) та майже 
вдвічі вище за середнє значення по Україні (на 95,3 %). Також достатньо високі 
середні заробітні значення зафіксовані у Тернопільському національному 
педагогічному університеті ім. В. Гнатюка (19 940,38 грн) на 101,8 % вище 
середнього значення в групі ЗВО, Східноєвропейському національному 
університеті ім. Л. Українки (15 975,87 грн) – на 61,6 %, Сумському державному 
педагогічному університеті ім. А. С. Макаренка (15 442,51 грн) – на 56,2 % та у 
Національному університеті кораблебудування ім. адмірала Макарова (15 144,85 
грн) – на 53,2 %. Двадцять вісім закладів (60,9 %) мали середню заробітну плату 
вищу за середню в групі ЗВО, різниця коливається в діапазоні від 105,4 % до 
0,9 %. 

Найменші значення середньої зарплати за кошти спеціального фонду 
зафіксовані у Вінницькому національному технічному університеті (4 957,74 
грн) на 49,8 % менше ніж середня по групі, Закарпатській академії мистецтв 
(5 466,06 грн) – на 44,7 %, Чернігівському національному технологічному 
університеті (5 579,86 грн) – на 43,5 %. Ще чотири заклади мають заробітну 
плату меншу від середньої в групі більше ніж на 30 %: Івано-Франківський 
національний технічний університет нафти і газу (6 315,55 грн) – на 36,1 %, 
Вінницький національний аграрний університет (6 362,67 грн) – на 35,6 %, 
Житомирський національний агроекологічний університет (6 544,27 грн) – на 
33,8 % та Житомирський державний університет ім. Івана Франка (6 742,99 грн) 
– на 31,8 %. 
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Розподіл середньої заробітної плати науково-педагогічних працівників за 
кошти спеціального фонду групи ЗВО, що розташовані у містах-обласних 
центрах, наведено на рис. 26 та рис. 27.  

 

Рис. 26. Розподіл середньої заробітної плати науково-педагогічних працівників у ЗВО, 
що розташовані у містах-обласних центрах з приведеним контингентом до 1 500 осіб 

(спеціальний фонд, середня ЗП по групі 9 883,59 грн), 2019 рік, грн 
Побудовано авторами за даними бюджетної звітності. 

 
Серед закладів цієї групи 19 (41,3 %) мають середню заробітну плату в 

діапазоні від 5 тис. до 10 тис. грн, 15 (32,6 %) – від 10 тис. до 12 тис. грн, 6 (13 %) 
– від 12 тис. до 15 тис. грн,  4 (8,7 %) – від 15 тис. до 20 тис. грн, тільки один 
(2,2 %) має зарплату більше 20 тис. грн і один має менше 5 тис. грн. 

Більша частина закладів мають приведений контингент студентів-
контрактників в межах від 1 тис. до 3 тис. осіб, з них в межах 1 тис. – 2 тис. особи 
– 20 закладів (43,5 %), а 2 тис. – 3 тис. осіб – 13 закладів (28,3 %). У 5 закладів 
(10,9 %) чисельність приведеного контингенту нижче однієї тисячі осіб, по 3 
заклади (6,5 %) мають контингент в діапазоні від 3 тис. до 5 тис. осіб і від 5 тис. 
до 6 тис. осіб, тільки один заклад має контингент понад 6 тисяч – Запорізький 
національний університет (6 484,7 осіб). 
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Рис. 27. Розподіл середньої заробітної плати науково-педагогічних працівників у ЗВО, 
що розташовані у містах-обласних центрах з приведеним контингентом понад 1 500 осіб 

(спеціальний фонд, середня ЗП по групі 9 883,59 грн), 2019 рік, грн 
Побудовано авторами за даними бюджетної звітності. 

 
Заклади вищої освіти, що розташовані в інших містах (спеціальний 

фонд) 
У табл. 16 та на рис. 28, рис. 29 наведено дані щодо середньої заробітної 

плати науково-педагогічних працівників за рахунок коштів спеціального фонду 
у ЗВО, що розташовані в інших містах.  

Таблиця 16 
Середня заробітна плата науково-педагогічних працівників у ЗВО,  
що розташовані в інших містах, в 2019 році, спеціальний фонд, грн 

№
 з/

п 

Назва ЗВО Скорочена 
назва ЗВО 

Середня 
заробітна 
плата, грн 

1 Глухівський національний 
педагогічний університет ім. 
О. Довженка 

Глухівський 
НПУ ім. О. 
Довженка 

15 486,29 

2 Азовський морський інститут 
НУ «Одеська морська 
академія» 

АМІ НУ 
«ОМА» 

13 944,88 

3 Донецький національний 
технічний  університет 

ДонНТУ 13 295,23 

4 Косівський інститут 
прикладного та декоративного 
мистецтва ЛНАМ 

КосівІПДМ 
ЛНАМ 

12 753,83 

5 Таврійський державний 
агротехнологічний університет 
імені Дмитра Моторного 

ТДАТУ 12 619,67 

6 Східноукраїнський 
національний університет ім. 
В. Даля 

СНУ ім. В. 
Даля 

12 430,64 

7 Донецький державний 
університет управління 

Дон ДУУ 12 333,00 

№
 з/

п 

Назва ЗВО Скорочена 
назва ЗВО 

Середня 
заробітна 
плата, грн 

8 Мелітопольський державний 
педагогічний університет ім. 
Б. Хмельницького 

МДПУ ім. Б. 
Хмельницького 

11 640,05 

9 Донбаський державний 
педагогічний університет 

ДДПУ 11 205,36 

10 Криворізький економічний 
інститут КНЕУ 

КЕІ ДВНЗ 
«КНЕУ ім. В. 
Гетьмана» 

10 759,55 

11 ВП НУБіП України 
«Бережанський агротехнічний 
інститут» 

ВП НУБіП 
«БАТІ» 

10 743,55 

12 Бердянський державний 
педагогічний університет 

БДПУ 10 536,64 

13 Маріупольський державний 
університет 

Маріупольський 
ДУ 

10 480,03 

14 Горлівський інститут 
іноземних мов ДДПУ 

ГІІМ ДВНЗ 
ДДПУ 

10 437,00 

15 Ізмаїльський державний 
гуманітарний університет 

ІДГУ 9 887,98 
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№
 з/

п 
Назва ЗВО Скорочена 

назва ЗВО 
Середня 

заробітна 
плата, грн 

16 Мукачівський державний 
університет 

Мукачівський 
ДУ 

9 826,60 

17 Національний університет 
«Острозька академія» 

НУ «Острозька 
академія» 

9 676,89 

18 ВП НУБіП України 
«Ніжинський агротехнічний 
інститут» 

ВП НУБіП 
«НАТІ» 

9 305,22 

19 Приазовський державний 
технічний університет 

ПДТУ 9 280,42 

20 Ніжинський державний 
університет ім. М. Гоголя 

НДУ ім. М. 
Гоголя 

8 802,33 

21 Криворізький національний 
університет 

КНУ 8 735,80 

22 Дрогобицький державний 
педагогічний університет ім. 
І. Франка 

Дрогобицький 
ДПУ ім. І. 
Франка 

7 986,11 

23 Уманський національний 
університет садівництва 

Уманський 
НУС 

7 734,93 

24 Переяслав-Хмельницький 
державний педагогічний 
університет ім. Г. Сковороди 

Переяслав-
Хмельницький 
ДПУ ім. Г. 
Сковороди 

7 513,07 

25 Уманський державний 
педагогічний університет ім. 
Павла Тичини 

Уманський 
педуніверситет 
ім. П. Тичини 

7 158,34 

26 Криворізький державний 
педагогічний університет 

КДПУ 7 105,00 
№

 з/
п 

Назва ЗВО Скорочена 
назва ЗВО 

Середня 
заробітна 
плата, грн 

27 Донбаська державна 
машинобудівна академія 

ДДМА 7 052,66 

28 Донецький національний 
університет економіки і 
торгівлі імені Михайла Туган-
Барановського 

ДонНУЕТ 6 681,33 

29 Луганський національний 
університет ім. Т. Шевченка 

ЛНУ ім. Т. 
Шевченка 

5 957,56 

30 Подільський державний 
аграрно-технічний університет 

ПДАТУ 5 598,78 

31 Донбаська національна 
академія будівництва і 
архітектури 

ДонНАБА 4 705,09 

32 Кременчуцький національний 
університет ім. 
М. Остроградського 

КрНУ ім. М. 
Остроградського 

4 354,54 

33 Кам'янець-Подільський 
національний університет ім. 
І. Огієнка 

К-ПНУ ім. І. 
Огієнка 

4 271,96 

34 Білоцерківський національний 
аграрний університет 

БНАУ 3 384,40 

35 Луганський національний 
аграрний університет 

ЛНАУ 1 549,45 

 СЕРЕДНЯ ПО ГРУПІ ЗВО  7 563,42 

Складено авторами за даними бюджетної звітності. 
 
Середня заробітна плата науково-педагогічних працівників у ЗВО, що 

розташовані в інших містах, складає 7 563,42 грн, що на 27,2 % менше 
середнього значення по Україні (10 395,64 грн). Середня заробітна плата цієї 
групи закладів найменша серед всіх груп. 

Найбільша в групі середня заробітна плата зафіксована у Глухівському 
національному педагогічному університеті ім. О. Довженка (15 486,29 грн), яка 
більше ніж вдвічі більша від середньої в цій групі (на 104,8 %) і лише на 49 % 
більше ніж середня зарплата по Україні. Наступні позиції по розміру зарплати 
обіймають Азовський морський інститут НУ «Одеська морська академія» 
(13 944,88 грн) та Донецький національний технічний  університет (13 295,23 
грн), зарплата яких більша від середньої в групі на 84,4 % та 75,8 % відповідно. 

Найменші середні заробітні плати в розрахунку на одну ставку НПП 
зафіксовані у Луганському національному аграрному університеті (1 549,45 грн), 
що на 79,5 % менше від середньої по групі інших міст, Білоцерківському 
національному аграрному університеті (3 384,40 грн) – на 55,3 %, Кам'янець-
Подільському національному університеті ім. І. Огієнка (4 271,96 грн) – на 
43,5 %, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського 
(4 354,54 грн) – на 42,4 % і у Донбаська національна академія будівництва і 
архітектури (4 705,09 грн) – на 37,8 %. Ці 5 закладів (14,3 %) мають середню 
заробітну плату в межах до 5 тис. грн. Середня розрахована зарплата 16 закладів 
(45,7 %) цієї групи знаходиться в межах від 5 тис. до 10 тис. грн, а 13 закладів  
(37,1 %) – від 10 тис. до 15 тис. грн. І тільки один заклад (2,9 %) має середню 
зарплату вище 15 тис. грн. 
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В цій групі знаходяться два заклади, які мають приведений контингент 
студентів-контрактників найменший серед всіх ЗВО, менше ста осіб, це 
Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ (6,4 особи) 
і Донбаська національна академія будівництва і архітектури (74,7 особи). У 
цілому в цій групі більше половини закладів (19 од., 54,3 %) мають приведений 
контингент менше однієї тисячі осіб (рис. 9а), у 14 закладів контингент в межах 
від однієї тисячі до двох тисяч осіб і два заклади мають найбільший контингент 
– Білоцерківській  національний аграрний університет (2 089,1 особи) та 
Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини (3 264,4 
особи). 

Рис. 28. Розподіл середньої заробітної плати науково-педагогічних працівників  у ЗВО, 
що розташовані в інших містах з приведеним контингентом до 1 000 осіб (спеціальний 

фонд, середня ЗП по групі 7 563,81 грн), 2019 рік, грн 
Побудовано авторами за даними бюджетної звітності. 
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Рис. 29. Розподіл середньої заробітної плати науково-педагогічних працівників  у ЗВО, 
що розташовані в інших містах з приведеним контингентом понад 1 000 осіб 

(спеціальний фонд, середня ЗП по групі 7 563,81 грн), 2019 рік, грн 
Побудовано авторами за даними бюджетної звітності. 

 
Результати дослідження показують, що  нижче середньої по Україні була 

середня зарплата у групах ЗВО, що розташовані в містах-обласних центрах та в 
інших містах, на 4,9 % (9 883,59 грн) та на 27,2 % (7 563,42 грн) відповідно, а в 
групі ЗВО м. Київ та університетських містах спостерігається перевищення на 
19,2 % та 6,9 % відповідно. У групі ЗВО м. Київ середня заробітна плата 
перевищувала середню по Україні (12 567,94 грн) на 20,9 %, а у групі ЗВО 
університетських міст (10 470,38 грн) – на 0,7 %. Разом з тим, в кожній із груп є 
ЗВО з найвищими та найменшими значеннями цього показника.  

На рис. 30 представлено розподіл закладів вищої освіти в групах ЗВО за 
діапазонами розміру середньої заробітної плати науково-педагогічних 
працівників за рахунок спеціального фонду у 2019 р. 
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Рис. 30. Розподіл ЗВО за розміром середньої заробітної плати за рахунок коштів 
спеціального  фонду у 2019 р. в розрізі груп ЗВО, % 

Побудовано авторами за даними бюджетної звітності. 
 
У межах дослідження здійснено аналіз середньої заробітної плати науково-

педагогічних працівників за рахунок коштів спеціального фонду в регіональному 
розрізі, що наведено на рис. 31. Як свідчать наведені дані, найбільша середня 
заробітна плата  науково-педагогічних працівників зі спеціального фонду була у 
Волинській області (15 315,23 грн, з приведеним контингентом 4 234,9 особи), 
м. Київ (12 567,94 грн, з приведеним контингентом 62 284,9 особи), Харківській 
області (11 699,01 грн, з приведеним контингентом 44 821 особа), 
Тернопільській (11 327,04 грн, з приведеним контингентом 7 660,1 особи), 
Сумській (11 165,17 грн, з приведеним контингентом 6 954,2 особи), 
Миколаївській (11 147,27 грн, з приведеним контингентом 7 415,3 особи), 
Чернівецькій (10 676,15 грн, з приведеним контингентом 6 471,9 особи), 
Закарпатській (10 552,70 грн, з приведеним контингентом 7 073,7 особи) та 
Донецькій (10 486,72 грн, з приведеним контингентом 4 484,2 особи), а 
найменша у Київській (3 960,50 грн, з приведеним контингентом 2 872,2 особи), 
Хмельницькій (6 880,50 грн, з приведеним контингентом 4 795,9 особи), 
Житомирській (7 248,25 грн, з приведеним контингентом 5 154,5 особи), 
Чернігівській (7 476,43 грн, з приведеним контингентом 3 605,8 особи), 
Луганській (7 564,09 грн, з приведеним контингентом 2 610,7 особи). 

Дуже низьке значення середньої зарплати у Київській області можна 
пояснити тим, що обидва заклади, що розташовані в ній мають значення цього 
показника нижче середнього по Україні на 67,4 % та 27,7 %, до того ж 



50 

Білоцерківський національний аграрний університет (3 384,4 грн) має кількість 
середньорічних ставок науково-педагогічних працівників (314,5 од.) більшу в 
шість разів, ніж у Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному 
університеті ім. Т. Сковороди (7 513,07 грн, 51 од.). 

У Волинській області на розмір середньої зарплати впливає те, що два 
заклади цієї області мають значення цього показника вище за середнє значення 
по Україні на 61,6 % та 38,4 % і у Східноєвропейському національному 
університеті ім. Лесі Українки (15 975,87 грн) середньорічна кількість ставок 
(194,79 од.) в 2,5 рази більше ніж в Луцькому національному технічному 
університеті (13 675,92 грн, 78,5 од.). 

Тільки дев’ять областей мають середню зарплату вище середньої по 
Україні і різниця коливається в діапазоні від 47,3 % до 0,9 %, в інших областях 
цей показник нижче середнього по країні в діапазоні від 61,9 % до 7,1 %. 

 

Рис. 31. Середня заробітна плата науково-педагогічних працівників в регіональному 
розрізі (спеціальний фонд, середня ЗП по Україні 10 395,64 грн), 2019 рік, грн 

Побудовано авторами за даними бюджетної звітності. 
 
Розподіл приведеного контингенту студентів, які навчаються за кошти 

юридичних та фізичних осіб, за областями представлено на рис. 32. Як свідчить 
представлений аналіз, перші дві позиції, як і для студентів-бюджетників, 
обіймають м. Київ (контракт – 20,96 %, бюджет – 23,81 %) та Харківська область 
(контракт – 15,1 %, бюджет – 13,01 %). Далі Одеська область, яка була п’ятою 
(контракт – 8,37 %, бюджет – 5,94 %). А потім йдуть області, які обіймали третє 
та четверте місця: Львівська (контракт – 7,79 %, бюджет – 9,5 %) та 
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Дніпропетровська (контракт – 6,46 %, бюджет – 7,14 %) області. Наступна 
позиція у Запорізької області, яку вона обіймала і в переліку з контингентом 
студентів-бюджетників (контракт – 4,69 %, бюджет – 3,59 %). У інших областях 
значення цього показника коливається від 0,88 % до 3,37 %. 
 

Рис. 32. Розподіл приведеного контингенту студентів-контрактників за областями,  
на 01.10.2019, % 

Побудовано авторами за даними бюджетної звітності. 
 

Варто зазначити, що відокремлені структурні підрозділи Київського 
національного торговельно-економічного університету на відміну від 
незначного приведеного контингенту студентів, які навчаються за бюджетні 
кошти, мають в рази більший приведений контингент студентів-контрактників, 
а саме Ужгородський торговельно-економічний інститут (бюджет – 17,2 особи, 
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контракт – 386,5 особи) в 22,5 рази більше, Одеський торговельно-економічний 
інститут (бюджет – 68,2 особи, контракт – 157,1 особи) – в 2,3 рази, Харківський 
торговельно-економічний інститут (бюджет – 140,3 особи, контракт – 1 169,4 
особи) – в 8,3 рази, Чернівецький торговельно-економічний інститут (бюджет – 
171,3 особи, контракт – 745,5 особи) – в 4,4 рази, Вінницький торговельно-
економічний інститут (бюджет – 343,5 особи, контракт – 2 380,7 особи) – в 6,9 
рази. 
 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ НАВАНТАЖЕННЯ НАУКОВО- 
ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ (загальний фонд) 

 
У межах дослідження проведено порівняльний аналіз навантаження 

науково-педагогічних працівників ЗВО в розрахунку  кількості студентів 
(приведений контингент) на одну середньорічну ставку НПП. 

 

Рис. 33. Навантаження науково-педагогічних працівників  за групами ЗВО   (кількість 
студентів приведеного  контингенту на одну середньорічну  ставку),  загальний фонд, 

2019 рік, осіб 
Побудовано авторами за даними бюджетної звітності. 
 

Як свідчать наведені на рис. 33 дані, найбільше навантаження НПП 
спостерігається у групі ЗВО м. Київ (7,66 осіб) та у групі ЗВО, які розташовані в 
обласних центрах (7,34 осіб), що вище середнього значення по Україні на   4,5 % 
та на  0,14% відповідно. У двох інших групах навантаження нижче середнього на 
2 % (ЗВО в інших містах) та 2,3 % (ЗВО в університетських містах). 
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У регіональному розрізі (рис. 34) найбільше навантаження НПП було у 
Чернівецькій (8,77 осіб), Донецькій (8,08 осіб), Волинській (8,02 осіб), 
Вінницькій (7,99 осіб), Житомирській (7,88 осіб), а найменше у Львівській 
(6,39 осіб), Хмельницькій (6,43 осіб), Закарпатській (6,54 осіб) областях.  
 

 

 
Рис.  34. Розподіл середньої заробітної плати науково-педагогічних працівників в 

регіональному розрізі та  навантаження на одну середньорічну ставку (загальний фонд, 
середня ЗП по Україні 13 360,85 грн), 2019 рік, грн 

Побудовано авторами за даними бюджетної звітності. 
 

Навантаження НПП у закладах вищої  освіти, що розташовані в  
м. Київ 

Наведені на рис. 34 дані свідчать, що в групі ЗВО м. Київ найбільше 
навантаження НПП було у Таврійському національному університеті ім. В. I. 
Вернадського (10,8 осіб), Київському національному  економічному  
університеті ім. В. Гетьмана (9,39 осіб), Національному університеті "Києво-
Могилянська академія" (8,77 осіб), що на 14,5 % – 41 % вище середнього 
значення по групі. Найменше навантаження НПП – у Київському  національному 
університеті будівництва і архітектури (6,01 осіб), Київському  національному  
університеті технологій та дизайну (6,05 осіб), Університеті банківської справи 
(6,5 осіб),  
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Рис. 34. Розподіл навантаження на одну середньорічну ставку та  середньої 

заробітної плати науково-педагогічних працівників групи ЗВО м. Київ (загальний 
фонд), 2019 рік, осіб, грн 

Побудовано авторами за даними бюджетної звітності. 
 
У Київській державній академії декоративно-прикладного мистецтва і 

дизайну імені М. Бойчука та Національному  університеті фізичного виховання і 
спорту України невелике навантаження НПП пов’язано зі специфікою ЗВО та 
навчальними програмами і становить відповідно 4,61 та 4,33. 

 
Навантаження НПП у закладах вищої  освіти, що розташовані в 

університетських містах 
На рис. 35  наведено дані про навантаження НПП та заробітну плату у ЗВО 

(з приведеним контингентом студентів до 1 тис. осіб), що розташовані в 
університетських містах. Наведені дані свідчать, що найбільше навантаження 
НПП спостерігається Одеському  торговельно-економічному  інституті КНТЕУ 
(12,63 осіб), Харківському  торговельно-економічному  інституті КНТЕУ (9,17 
осіб), можливо з великим навантаженням пов’язані високі заробітні плати НПП. 
Найменше значення цього показника у Львівській національній академії 
мистецтв (4,07 осіб), Харківській державній академії дизайну і мистецтв (4,62 
осіб), Придніпровській державній академії фізичної культури і спорту (4,75 осіб), 
що пов’язано зі специфікою підготовки здобувачів вищої освіти у цих ЗВО.  

Для групи ЗВО, що розташовані в університетських містах,  з приведеним 
континентом студентів до 1 тис. осіб співвідношення максимального та 
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мінімального значення навантаження на одну середньорічну ставку НПП складає 
3,1 рази. 
 

Рис. 35. Розподіл навантаження на одну середньорічну ставку та середньої 
заробітної плати науково-педагогічних працівників групи ЗВО університетських міст з 

приведеним контингентом до 1 000 осіб (загальний фонд), 2019 рік, осіб, грн 
Побудовано авторами за даними бюджетної звітності. 
 

На рис. 36 наведено дані про навантаження НПП та заробітну плату у ЗВО 
(з приведеним контингентом студентів від 1 тис. осіб до 2 тис. осіб), що 
розташовані в університетських містах. Наведені дані свідчать, що найбільше 
навантаження НПП було в Одеському національному  морському  університеті 
(9,18 осіб), Харківському  національному  економічному  університеті 
ім. С. Кузнеця (8,83 осіб), Дніпровському державному аграрно-економічному  
університеті (8,63 осіб), Дніпровський національний університет залізничного 
транспорту імені академіка В. Лазаряна (8,59 осіб), а найменша – у Харківській 
державній академії фізичної культури (4,4 осіб), Львівському  державному  
університеті фізичної культури імені Івана Боберського (5,68 осіб), Харківському  
національному  університеті будівництва та архітектури (5,99 осіб), Одеській 
державній академії будівництва та архітектури (6,11 осіб).  

Для групи ЗВО, що розташовані в університетських містах,  з приведеним 
континентом студентів від 1 тис. осіб до 2 тис. осіб співвідношення 
максимального та мінімального значення навантаження на одну середньорічну 
ставку НПП складає 2,1 рази. 
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Рис. 36. Розподіл навантаження на одну середньорічну ставку та середньої заробітної 
плати науково-педагогічних працівників групи ЗВО університетських міст з 

приведеним контингентом від 1 000 до 2 000 осіб (загальний фонд), 2019 рік, грн 
Побудовано авторами за даними бюджетної звітності. 

 
На рис. 37 наведено дані про навантаження НПП та заробітну плату у ЗВО 

(з приведеним контингентом студентів понад 2 тис. осіб), що розташовані в 
університетських містах. Наведені дані свідчать, що найбільше навантаження на 
одну середньорічну ставку НПП було у Національній юридичній академії 
ім. Я. Мудрого (10,76 осіб), Львівському  національному  університеті ім. Iвана 
Франка (8,24 осіб), Харківському  національному  університеті ім. В. Н. Каразіна 
(8,07 осіб), Харківському  національному  університеті радіоелектроніки 
(7,99 осіб), а найменше – у Національному університеті "Львівська політехніка" 
(5,48 осіб), Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського 
"Харківський авіаційний інститут" (7,15 осіб). У інших ЗВО цей показник 
перевищує середнє значення по групі (7,16 осіб).  

Для групи ЗВО, що розташовані в університетських містах,  з приведеним 
континентом студентів понад 2 тис. осіб співвідношення максимального та 
мінімального значення навантаження на одну середньорічну ставку НПП складає 
1,96 рази. 



57 

 

Рис. 37. Розподіл навантаження на одну середньорічну ставку та середньої 
заробітної плати науково-педагогічних працівників групи ЗВО університетських міст з 

приведеним контингентом понад 2 000 осіб (загальний фонд), 2019 рік, осіб, грн 
Побудовано авторами за даними бюджетної звітності. 
 

Навантаження НПП у закладах вищої  освіти, що розташовані у 
м. Дніпро 

Наведені на рис. 38  дані про навантаження НПП та заробітну плату у ЗВО 
м. Дніпро свідчать, що найбільше навантаження на одну середньорічну ставку 
НПП було у Дніпровському державному аграрно-економічному  університеті 
(8,63 осіб), Дніпровському національному  університеті залізничного транспорту 
імені академіка В. Лазаряна (8,59 осіб), Університеті митної справи та фінансів 
(8,07 осіб), а найменше – у Придніпровській  державній академії фізичної 
культури і спорту (4,75 осіб), Придніпровській державній академії будівництва і 
архітектури (5,94 осіб). 

Співвідношення максимального та мінімального значення навантаження 
на одну середньорічну ставку НПП складає 1,8 рази. У 70 % ЗВО м. Дніпро  
навантаження НПП перевищує середнє значення по групі університетських міст 
та у 60 % ЗВО перевищує середнє значення по Україні. 
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Рис.  38. Розподіл навантаження на одну середньорічну ставку та середньої 
заробітної плати науково-педагогічних працівників ЗВО м. Дніпро (загальний фонд), 

2019 рік, осіб, грн 
Побудовано авторами за даними бюджетної звітності. 

 
Навантаження НПП у закладах вищої  освіти, що розташовані у 

м.  Львів 
На рис. 39   наведено дані про навантаження НПП та заробітну плату у ЗВО 

м. Львів, які свідчать, що найбільше навантаження на одну середньорічну ставку 
НПП було у Львівському  національному  університеті ім. Івана Франка (8,24 
осіб), Львівському національному  аграрному  університеті (8,08 осіб). 
Найменше – у Львівській національній академії мистецтв (4,07 осіб) та 
Львівському державному університеті фізичної культури імені Івана 
Боберського (5,68 осіб), що пов’язано зі специфікою навчальних програм 
підготовки здобувачів вищої освіти у цих закладах. 

Співвідношення максимального та мінімального значення навантаження 
на одну середньорічну ставку НПП складає 2 рази. Тільки у 22 % ЗВО м. Львів 
навантаження НПП перевищує середнє значення по групі ЗВО університетських 
міст та середнє значення по Україні. 
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Рис. 39. Розподіл навантаження на одну середньорічну ставку та середньої 
заробітної плати науково-педагогічних працівників ЗВО м. Львів  (загальний фонд), 

2019 рік, осіб, грн 
Побудовано авторами за даними бюджетної звітності. 
 

Навантаження НПП у закладах вищої  освіти, що розташовані у 
м. Одеса 

На рис. 40  наведено дані про навантаження НПП та заробітну плату у ЗВО 
м. Одеса (7,34 осіб),  які свідчать, що найбільше навантаження на одну 
середньорічну ставку НПП було в Одеському  торговельно-економічному  
інституті КНТЕУ (12,63 осіб), Одеському  національному  морському  
університеті (9,18 осіб), а найменше – у Одеському  державному  екологічному  
університеті (5,59 осіб), Одеській державній  академії будівництва та архітектури 
(6,11 осіб), Одеській державна академія технічного регулювання та якості 
(6,21 осіб). 

Співвідношення максимального та мінімального значення навантаження 
на одну середньорічну ставку НПП складає 2,26 рази. У 64,3 % ЗВО м. Одеса 
навантаження НПП перевищує середнє значення по групі ЗВО університетських 
міст (7,16) та середнє значення по Україні (7,34 осіб). 
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Рис. 40. Розподіл навантаження на одну середньорічну ставку та середньої заробітної 
плати науково-педагогічних працівників ЗВО м. Одеса  (загальний фонд),  

2019 рік,  осіб, грн 
Побудовано авторами за даними бюджетної звітності. 

 
Навантаження НПП у закладах вищої  освіти, що розташовані у 

м. Харків 
На рис. 41  наведено дані про навантаження НПП та заробітну плату у ЗВО 

м. Харків (7,58 осіб),  які свідчать, що найбільше навантаження на одну 
середньорічну ставку НПП було у Національному  юридичному  університеті ім. 
Я. Мудрого (10,76 осіб), Харківському  торговельно-економічному  інституті 
КНТЕУ (9,17 осіб), Харківському національному економічному  університеті ім. 
С. Кузнеця (8,83 осіб), а найменше – у Харківській державній академії фізичної 
культури (4,4 осіб) та  Харківській  державній  академії дизайну і мистецтв (4,62 
осіб). 

Співвідношення максимального та мінімального значення навантаження 
на одну середньорічну ставку НПП складає 2,45 рази. У 63,2 % ЗВО м. Харків 
навантаження НПП перевищує середнє значення по групі ЗВО університетських 
міст (7,16) та 57,9 % ЗВО перевищує середнє значення по Україні (7,34 осіб). 
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Рис. 41. Розподіл навантаження на одну середньорічну ставку та середньої 

заробітної плати науково-педагогічних працівників ЗВО м. Харків (загальний фонд), 
2019 рік, грн 

Побудовано авторами за даними бюджетної звітності. 
 

Навантаження НПП у закладах вищої  освіти, що розташовані в 
містах-обласних центрах 

На рис. 42 наведено дані про навантаження НПП та заробітну плату у ЗВО 
з приведеним контингентом студентів до 2 тис. осіб, що розташовані у містах-
обласних центрах, які свідчать що найбільше навантаження на одну 
середньорічну ставку НПП було у  Вінницькому  торговельно-економічному  
інституті КНТЕУ (9,59 осіб), Донецькому  національному  університеті 
ім. Василя Стуса (9,61 осіб), а найменше – в  Ужгородському  торговельно-
економічному  інституті КНТЕУ (4,53 осіб), Льотній академії НАУ (4,68 осіб), 
Закарпатській академії мистецтв (4,91 осіб). 

Для групи ЗВО, що розташовані в містах-обласних центрах з приведеним 
континентом студентів до 2 тис. осіб, співвідношення максимального та 
мінімального значення навантаження на одну середньорічну ставку НПП складає 
2,1 рази. У 45,8 % ЗВО цієї групи навантаження НПП перевищує середнє 
значення по Україні (7,34 осіб). 
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Рис. 42. Розподіл навантаження на одну середньорічну ставку та середньої 
заробітної плати науково-педагогічних працівників у ЗВО, що розташовані у містах-

обласних центрах, з приведеним контингентом до 2 000 осіб  (загальний фонд), 
 2019 рік,  осіб, грн 

Побудовано авторами за даними бюджетної звітності. 
 

На рис. 43 наведено дані про навантаження НПП та заробітну плату у ЗВО 
з приведеним контингентом студентів понад 2 тис. осіб, що розташовані у 
містах-обласних центрах, які свідчать що найбільше навантаження на одну 
середньорічну ставку НПП було у Луцькому  національному  технічному  
університеті (8,96 осіб), Чернівецький національний університет ім. Ю. 
Федьковича (8,79 осіб), Івано-Франківському  національному  технічному 
університеті нафти і газу (8,02 осіб), а найменше – у Рівненському державному  
гуманітарному  університеті (6,16 осіб), Ужгородському національному 
університеті (6,68 осіб), Тернопільському  національному  педагогічному  
університеті ім. В. Гнатюка (6,88 осіб). 

Для групи ЗВО, що розташовані в містах-обласних центрах з приведеним 
континентом студентів понад 2 тис. осіб, співвідношення максимального та 
мінімального значення навантаження на одну середньорічну ставку НПП складає 
1,45 рази. У 50 % ЗВО цієї групи навантаження НПП перевищує середнє 
значення по Україні (7,34 осіб). 
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Рис. 43. Розподіл навантаження на одну середньорічну ставку та середньої 

заробітної плати науково-педагогічних працівників у ЗВО, що розташовані у містах-
обласних центрах, з приведеним контингентом понад  2 000 осіб  (загальний фонд), 2019 

рік,  осіб, грн 
Побудовано авторами за даними бюджетної звітності. 

 
Навантаження НПП у закладах вищої  освіти, що розташовані в інших 

містах 
На рис. 44 наведено дані про навантаження НПП та заробітну плату у ЗВО 

з приведеним контингентом студентів до  1 тис. осіб, що розташовані в інших 
містах, які свідчать що найбільше навантаження на одну середньорічну ставку 
НПП було у Відокремленому підрозділі Національного університету біоресурсів 
і природокористування України "Ніжинський агротехнічний інститут" 
(11,01 осіб), Горлівському  інституті іноземних мов ДДПУ (10,57 осіб), 
Відокремленому підрозділі Національного університету біоресурсів і 
природокористування України "Бережанський агротехнічний інститут" 
(10,56 осіб), а найменша – у Косівському  інституті прикладного та 
декоративного мистецтва ЛНАМ (4,4 осіб), Мукачівському державному 
університеті (6,09 осіб), Донбаській національній академії будівництва і 
архітектури (6,23 осіб).  

Для групи ЗВО, що розташовані в інших містах з приведеним континентом 
студентів до 1 тис. осіб, співвідношення максимального та мінімального 
значення навантаження на одну середньорічну ставку НПП складає 2,5 рази. У 
50 % ЗВО цієї групи навантаження НПП перевищує середнє значення по групі  
(7,18) та 50 % ЗВО – середнє по  Україні (7,34 осіб). 
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Рис. 44. Розподіл навантаження на одну середньорічну ставку та середньої заробітної 
плати науково-педагогічних працівників у ЗВО, що розташовані в інших містах, з 

приведеним контингентом до 1 000 осіб (загальний фонд), 2019 рік, осіб, грн 
Побудовано авторами за даними бюджетної звітності. 

 
На рис. 45 наведено дані про навантаження на одну середньорічну ставку 

НПП та заробітну плату у ЗВО з приведеним контингентом студентів понад  1 
тис. осіб, що розташовані в інших містах, які свідчать що найбільше 
навантаження було у Приазовському  державному технічному  університеті  
(8,64 осіб), Маріупольському  державному  університеті (8,46 осіб), Уманському 
національному  університеті садівництва (8,32 осіб), а найменша – у Кам'янець-
Подільському національному  університеті ім. I. Огієнка (5,26 осіб), 
Дрогобицькому державному педагогічному університеті ім. I. Франка 
(5,97 осіб). 

Для групи ЗВО, що розташовані в інших містах з приведеним континентом 
студентів понад 1 тис. осіб, співвідношення максимального та мінімального 
значення навантаження на одну середньорічну ставку НПП складає 1,64 рази. У 
47,6 % ЗВО цієї групи навантаження НПП перевищує середнє значення по групі  
(7,18 осіб) та 42,9 % ЗВО – середнє по  Україні (7,34 осіб). 
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Рис. 45. Розподіл навантаження на одну середньорічну ставку та середньої 
заробітної плати науково-педагогічних працівників у ЗВО, що розташовані в інших 

містах, з приведеним контингентом понад 1 000 осіб (загальний фонд), 
 2019 рік, осіб, грн 

Побудовано авторами за даними бюджетної звітності. 
 

 
ВИСНОВКИ 

 
1. У даному дослідженні здійснено розрахунок та аналіз середньої заробітної 

плати науково-педагогічних працівників  за 2019 рік за загальним та 
спеціальним фондами для 152  закладів вищої освіти та їх самостійних 
відокремлених структурних підрозділів. 

2. Отримані дані свідчать, що середня заробітна плата науково-педагогічних 
працівників, що підпорядковані МОН,  в цілому по Україні у 2019 р.  за 
рахунок коштів загального фонду складала 13 360,5 грн, зокрема у ЗВО 
м. Київ (17 181,05 грн), у ЗВО університетських міст (12 881,7 грн), у ЗВО, що 
розташовані у містах-обласних центрах (11 749,29 грн), у ЗВО, що 
розташовані у інших містах (11 672,81 грн); за рахунок коштів  спеціального 
фонду – 10 395,64 грн, зокрема у ЗВО м. Київ (12 567,94 грн), у ЗВО 
університетських міст (10 470,38 грн), у ЗВО, що розташовані у містах-
обласних центрах (9 883,59 грн), у  ЗВО, що розташовані у інших містах 
(7 563,42 грн). 
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3. Проведений аналіз середньої заробітної плати в розрахунку на одну 
середньорічну ставку науково-педагогічних працівників в регіональному 
розрізі дозволив виявити  регіони з  найвищими рівнями цього показника  із 
загального фонду закладів вищої освіти. Це м. Київ (17 181,05 грн, з 
приведеним контингентом 76 833,9 осіб), Харківська область  (13 418,26 грн; 
41 995,8),  Полтавська (13 054,58 грн; 6 275,1 осіб), Івано-Франківська 
(12 666,05 грн; 5883,5 осіб),   Львівська  (12 470,23 грн; 30 720,2 осіб), 
Дніпропетровська (12 482,73 грн;  23 030,9 осіб), Одеська 
(12 407,04 грн; 19 161,7 осіб), Донецька (12 453,27 грн; 8 342,0 осіб). 

4. За рахунок коштів спеціального фонду в регіональному аспекті найбільша 
середня заробітна плата  науково-педагогічних працівників була у Волинській 
області (15 315,23 грн; 4 234,9 осіб), м. Київ (12 567,94 грн; 62 284,9 осіб), 
Харківській області (11 699,01 грн; 44 821 осіб), Тернопільській (11 327,04 
грн; 7 660,1 осіб), Сумській (11 165,17 грн; 6 954,2 осіб), Миколаївській 
(11 147,27 грн; 7 415,3 осіб), Чернівецькій (10 676,15 грн; 6 471,9 осіб), 
Закарпатській (10 552,70 грн; 7 073,7 осіб) та Донецькій (10 486,72 грн; 
4 484,2 осіб). 

5. За загальним фондом найвища середня заробітна плата науково-педагогічних 
працівників в розрахунку на одну середньорічну ставку цього персоналу 
спостерігалася у Національній юридичній академії ім. Ярослава 
Мудрого (27 716,03 грн), Київському національному університеті 
ім. Тараса Шевченка (22 991,56 грн), Національному технічному університеті 
України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" 
(22 454,66 грн), Національному  університеті біоресурсів і 
природокористування України (20 746,53 грн), Національному  
лісотехнічному університеті України (17 244,26 грн). 

6. За спеціальним фондом найвища середня заробітна плата науково-
педагогічних працівників в розрахунку на одну середньорічну  ставку цього 
персоналу  спостерігалася у Національному університеті фізичного виховання 
і спорту України (35 654,99 грн), Національному юридичному університеті ім. 
Ярослава Мудрого (30 029,57 грн), Придніпровській державній академії 
фізичної культури і спорту (23 559,63 грн), Національному університеті 
«Чернігівський колегіум» ім. Т. Г. Шевченка (20 298,01 грн), Київському 
національному університеті ім. Тараса Шевченка (19 978,49 грн), 
Тернопільському національному педагогічному університеті iм. В. Гнатюка 
(19 940,38 грн) та Національному університеті «Києво-Могилянська 
академія» (19 256,83 грн). 

7. Проаналізовано навантаження НПП (кількість студентів на одну 
середньорічну ставку НПП), що викладають в групах, де  навчаються 
студенти за кошти державного замовлення, та визначено значення цього 
показника для кожної регіональної групи  в розрізі  ЗВО.  Так, найбільше 
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навантаження на одного НПП спостерігалося для групи закладів м. Київ (7,66 
осіб) та обласних центрах (7,34) при середньому значенні по Україні (7.33). 
Нижче середнього значення цей показник був характерним для ЗВО, що 
розташовані в інших містах (7,18), та університетських містах (7,16). 

8. У процесі дослідження виявлено, що найбільший контингент студентів, що 
навчалися за рахунок коштів  загального фонду, зосереджений у м. Київ 
(23,81 %), Харківській (13,01 %), Львівській (9,52 %), Дніпропетровській 
(7,14 %), Одеській (5,94 %),  Запорізькій (3,59 %). У інших областях значення 
цього показника коливається від 1,31 % до 2,93 %. За рахунок спеціального 
фонду найбільший контингент студентів навчається у ЗВО м. Київ (20,96 %), 
Харківській (15,08 %), Одеській (8,37 %), Львівській (7,79 %), 
Дніпропетровській (6,46 %), Запорізькій (4,69 %), Вінницькій (3,37 %) 
областях. У інших областях значення цього показника коливається від 0,88 % 
до 2,65 %. 

9. Отримані розрахункові аналітичні показники є підгрунтям для подальших 
більш деталізованих досліджень з поставлених питань та уможливлюють 
формування для кожного ЗВО обгрунтованого розподілу фінансування на 
оплату праці НПП. 
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