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ВСТУП 

 
Система вищої освіти є одним із визначальних чинників соціально-

економічного розвитку нації України. Обравши пріоритетним освітній простір 
Європи, Україна здійснює модернізацію освітньої діяльності в контексті 
європейських вимог щодо формування системи вищої освіти, адекватної до 
потреб економіки знань, але з урахуванням національних особливостей. Заклад 
вищої освіти є її базовим складовим елементом, на який покладено функцію не 
тільки професійної підготовки фахівців, а й забезпечення економічного, 
інтелектуального, духовного, морального  розвитку суспільства і особистості.  

Європейські стандарти підготовки фахівців у сфері вищої освіти 
вимагають надання  високого рівня якості освітніх послуг, що передбачає 
наявність досконалого і компетентного педагогічного і науково-педагогічного 
персоналу у закладах вищої освіти. 

Головною метою даної роботи є дослідження механізмів формування 
системи оплати праці у ЗВО та проведення порівняльного аналізу рівня 
середньої заробітної плати викладацького корпусу.  Оплата праці в державних 
ЗВО здійснюється на основі нормативно-правових актів, що мають стимулювати 
зростання професійної майстерності. 

Сфера освіти для успішного функціонування потребує забезпечення в 
достатніх обсягах фінансовими ресурсами. Фінанси освіти – це система 
грошових відносин з приводу формування, розподілу й використання 
різноманітних фінансових ресурсів або фондів грошових коштів. В результаті 
реалізації цих відносин в освітянській діяльності утворюються різноманітні 
фонди фінансових ресурсів, призначенням яких є забезпечення ефективного 
функціонування закладів системи освіти. Фінансування всієї галузі в цілому 
повинно виступати надійним інструментом реформування освітньої сфери.  

Видатки Державного бюджету здійснюються за функціональною, 
економічною і програмною класифікацією. 

Згідно із річним звітом про виконання Державного бюджету України за 
2020 р. [1], опублікованого Державною казначейською службою України, за 
функціональною класифікацією видатків на галузь освіти видатки зведеного 
бюджету склали 252,3 млрд грн. Видатки загального фонду державного бюджету 
на освіту у 2020 р.  склали 35,343 млрд грн, що відображено на рис. 1. Наведені 
дані свідчать, що левова частка (27,99 млрд грн, 79 %) коштів припадає на 
фінансування фахової передвищої і вищої освіти, із них 3,878 млрд грн (14 %) 
передбачено на заклади фахової передвищої освіти і  24,211 млрд грн (86 %) – на 
заклади вищої освіти. 
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Рис. 1. Структура видатків загального фонду Державного бюджету на 
освіту за функціональною класифікацією у 2020 р., млрд грн, % 

Побудовано авторами  за даними Державної казначейської служби України 
 

За програмною класифікацією видатків на фінансування Міністерства 
освіти і науки України Верховною Радою України було затверджено загальний 
фонд держбюджету в обсязі 29,39 млрд грн, виконано 28,77 млрд грн. 

Найбільш вагомі видатки за КПКВ 2201160 «Підготовка кадрів закладами 
вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики» (57,7 % від загального 
фонду МОН), КПКВ 2201420 «Підготовка кадрів закладами фахової передвищої 
освіти» (13,48 %), КПКВ 2201190 «Виплата академічних стипендій студентам 
(курсантам), аспірантам, докторантам закладів фахової передвищої та вищої 
освіти» (11,5 %), КПКВ 2201280 «Підготовка кадрів Київським національним 
університетом імені Тараса Шевченка» (3,87 %), КПКВ 2201040 «Наукова і 
науково-технічна діяльність закладів вищої освіти та наукових установ» (2,8 %) 
(рис.2).  
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Рис. 2. Структура видатків із загального фонду Державного бюджету на 
Міністерство освіти і науки за програмною класифікацією у 2020 р., 

млрд грн, % 
Побудовано авторами за даними Державної казначейської служби України 

 
На сучасному етапі брак коштів та недостатні обсяги видатків державного 

бюджету є причиною незадовільної якості національної вищої освіти. Потребує 
удосконалення підхід до фінансування та існуючий  механізм  розподілу коштів. 
На часі застосування нової моделі – запровадження формульного підходу до 
розподілу бюджетних коштів на вищу освіту за окремими показниками. 

Відповідно до Постанови КМУ «Про розподіл видатків державного 
бюджету між закладами вищої освіти на основі показників їх освітньої, наукової 
та міжнародної діяльності» від 24.12.2019  № 1146 з 1 січня 2020 р. розподіл 
видатків державного бюджету між закладами вищої освіти здійснюється на 
основі формули, що враховує досягнення закладів у різних сферах діяльності [2].  

Одним із суттєвих за обсягами видатків закладу вищої освіти є оплата 
праці. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 № 822 
«Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників 
закладів і установ освіти і науки» для педагогічних, науково-педагогічних та 
наукових працівників закладів і установ освіти і науки суттєво підвищені 
посадові оклади (ставки заробітної плати) та збережено всі чинні доплати та 
надбавки персоналу [3]. Дія постанови зупинена до 31 грудня 2021 р.  

З метою здійснення оцінки впливу зазначеного акта на показники 
державного та місцевих бюджетів Міністерство фінансів України листом від 
18.02.2021 № 07010-05-10/5285 запросило від МОН інформацію щодо  
середньорічної чисельності штатних одиниць, фонду заробітної плати, 
обов’язкових і необов’язкових виплат, нарахувань на оплату праці.  
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Згідно з листом МОН від 09.03.2021 р. № 1/9-122, направленим на заклади 
вищої освіти, що фінансуються з державного бюджету і знаходяться у сфері 
управління МОН, авторами здійснено збір і опрацювання інформації за 
окремими формами, наданими Мінфіном, для педагогічних, науково-
педагогічних працівників. 

Схема посадових окладів кожного типу працівників, згідно з постановою 
КМУ від 10.07.2019 № 822 «Про оплату праці педагогічних, науково-
педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки»,  
передбачає розподіл посад за групами (табл. 1 – 2). 

Таблиця 1 
Розподіл посад педагогічних працівників за групами 

Найменування посад педагогічних працівників  
ГРУПА І 

Завідувач: навчально-консультаційного пункту; інтернату при школі; заочного відділення 
школи; фільмотеки; 
асистент вчителя-реабілітолога, асистент вчителя загальноосвітнього навчального закладу 
з інклюзивним та інтегрованим навчанням, асистент вихователя дошкільного навчального 
закладу в інклюзивній групі, асистент викладача, асистент майстра виробничого навчання; 
консультант психолого-медико-педагогічної консультації; 
помічник директора з режиму, старший черговий з режиму, черговий з режиму 
загальноосвітнього навчального закладу для дітей, які потребують особливих умов 
виховання; 
музичний керівник дошкільного навчального закладу, художній керівник, інструктор: з 
фізкультури, з праці, слухового кабінету (без категорії, друга категорія, перша категорія); 
культорганізатор, екскурсовод, інструктор з туризму, акомпаніатор, старший вожатий; 
перекладач-дактилолог; 
методист університету, академії, інституту, методист із складення кінопрограм 

ГРУПА ІІ 
Музичний керівник дошкільного навчального закладу, художній керівник, інструктор: з 
фізкультури, з праці, слухового кабінету (вища категорія); керівник: гуртка, секції, студії 
та інших форм гурткової роботи; завідувач (керівник): навчально-виробничої (навчальної) 
майстерні; навчально-методичного кабінету; відділення закладу вищої освіти I - II рівня 
акредитації (в тому числі у структурі університету, академії та інституту); виробничої 
(навчальної) практики; керівник фізичного виховання; завідувач лабораторії (кабінету) 
закладів вищої освіти I - IV рівня акредитації (у тому числі закладу вищої освіти I - II рівня 
акредитації у структурі університету, академії та інституту), закладу післядипломної 
освіти; завідувач: відділу, лабораторії, кабінету позашкільного навчального закладу 

ГРУПА ІІІ 
Вчитель (всіх спеціальностей), викладач, вихователь, логопед, педагог з професійного 
навчання, практичний психолог, педагог-організатор, концертмейстер, соціальний педагог, 
методист (без категорії, друга категорія, перша категорія) першої категорії  

ГРУПА ІV 
Вчитель (всіх спеціальностей), викладач, вихователь, логопед, педагог з професійного 
навчання, практичний психолог, педагог-організатор, концертмейстер, соціальний педагог, 
методист (вища категорія); вихователь-методист, завідувач логопедичного пункту, майстер 
виробничого навчання; керівник: навчального, навчально-методичного відділу закладу 
вищої освіти; лабораторії (кабінету) навчально-методичного (методичного) закладу 

ГРУПА V 
Директор (начальник, завідувач): закладу загальної середньої освіти, філій опорних 
закладів загальної середньої освіти; закладу професійної (професійно-технічної) освіти; 
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закладів вищої освіти I - II рівня акредитації (у тому числі у структурі університетів, 
академій та інститутів) - з кількістю учнів/студентів до 300 осіб; 
міжшкільних закладів усіх типів і найменувань 

ГРУПА VІ 
Директори (начальники, завідувачі): закладів загальної середньої освіти з кількістю учнів 
до 1000 осіб; 
професійної (професійно-технічної) освіти; закладів вищої освіти I - II рівня акредитації (у 
тому числі у структурі університетів, академій та інститутів), з кількістю учнів/студентів 
до 800 осіб; 
директор (завідувач) закладу післядипломної освіти; 
директор (завідувач) навчально-методичного закладу; 
завідувач психолого-медико-педагогічної консультації; 
керівник (директор) інклюзивно-ресурсного центру; 
завідувач ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти; 
завідувач (директор): закладу дошкільної освіти, школи естетичного виховання, закладу 
позашкільної освіти 

ГРУПА VІІ 
Директори (начальники, завідувачі): закладів загальної середньої освіти з кількістю учнів 
1000 і більше осіб; 
професійної (професійно-технічної) освіти; закладів вищої освіти I - II рівня акредитації 
(у тому числі у структурі університетів, академій та інститутів), з кількістю 
учнів/студентів 800 і більше осіб 

Складено авторами на основі Додатку 1 до листа Міністерства фінансів України від 18.02.2021 
№ 07010-05-10/5285 
 

Таблиця 2 
Розподіл посад науково-педагогічних працівників за групами 

Найменування посад науково-педагогічних працівників  
ГРУПА І 

Завідувач: аспірантури, докторантури, інтернатури, підготовчого відділення; викладач-
стажист 

ГРУПА ІІ 
Викладач, асистент, вчений секретар, старший викладач; керівник навчально-наукового 
або науково-виробничого центру 

ГРУПА ІІІ 
Доцент; професор 

ГРУПА ІV 
Керівник навчально-наукового або науково-виробничого інституту; керівник закладу 
післядипломної освіти для осіб з вищою освітою (у тому числі з освітньо-кваліфікаційним 
рівнем молодшого спеціаліста), обов'язковість підвищення кваліфікації яких передбачена 
законом; завідувач кафедрою (професор), декан, керівник філії 

ГРУПА V 
Ректор 

Складено авторами на основі Додатку 2 до листа Міністерства фінансів України від 18.02.2021 
№ 07010-05-10/5285 
 

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 закладами вищої освіти та забезпечення 
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діяльності їх баз практики» та КПКВ 2201280 «Підготовка кадрів Київським 
національним університетом імені Тараса Шевченка». 

На основі зібраної і опрацьованої інформації авторами здійснено аналіз 
витрат за цими програмами. Досліджено фонд оплати праці, кількість штатних 
одиниць педагогічного і науково-педагогічного персоналу, проведено 
розрахунок  середньої  заробітної плати працівників за групами посад. 
Вихідними даними для проведення дослідження є інформація, надана 153 ЗВО 
станом на 01.01.2021 р. за визначеними КПКВ та формами, наведеними в 
додатках 4 та 5 до листа МОН від 09.03.2021 №1/9-122. 

Завданнями дослідження є: 
1. Здійснити аналіз витрат із державного бюджету на утримання закладів 

вищої освіти. 
2. Провести класифікацію закладів вищої освіти за визначеними групами 

ЗВО. 
3. Здійснити розрахунок середніх заробітних плат за групами посад  

педагогічних та науково-педагогічних працівників ЗВО та проаналізувати їх за 
регіональними групами закладів вищої освіти та окремими ЗВО. 

Некоректні дані, зафіксовані в звітах деяких ЗВО, не приймалися до 
розгляду та проведення розрахунків аналітичних показників. 

Аналіз здійснено в рамках чотирьох основних регіональних  груп ЗВО, дані 
про які наведено в табл. 3 та на рис. 3. 

Таблиця 3 
Розподіл ЗВО за регіональними групами  

Назва групи ЗВО 

Кількість закладів, од. 

Усього 
з них 

мають статус 
національного закладу 

є структурними 
підрозділами ЗВО 

ЗВО м. Київ 20 17 - 
ЗВО університетських міст,  
 з них 

54 30 6 

 ЗВО м. Харків 19 12 2 
 ЗВО м. Одеса 16 9 2 
 ЗВО м. Дніпро 11 4 1 
 ЗВО м. Львів 9 5 1 
ЗВО в обласних центрах 45 29 4 
ЗВО в інших містах 34 12 3 
УСЬОГО 153 88 13 

Складено авторами на основі опрацьованої інформації 
 

Зазначимо, що на початку 2021 р. до сфери управління Міністерства освіти 
і науки передана Національна академія державного управління при Президентові 
Україні з чотирма регіональними інститутами в містах Харкові, Одесі, Дніпрі, 
Львові. Цей заклад надав інформацію про свою діяльність у 2020 році. 
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Рис. 3. Розподіл ЗВО за регіональними групами, % 
Побудовано авторами на основі опрацьованої інформації 

 
Загальний аналіз кількості штатних одиниць, фонду оплати праці та 

середньої місячної заробітної плати у ЗВО 
Відповідно до статті 52 Закону України «Про вищу освіту» однією із 

категорій   учасників освітнього процесу у закладах вищої освіти є науково-
педагогічні, педагогічні та наукові працівники [4]. 

Науково-педагогічні працівники  – це особи, які за основним місцем 
роботи у закладах вищої освіти провадять навчальну, методичну, наукову 
(науково-технічну, мистецьку) та організаційну діяльність. 

Педагогічні працівники – це особи, які за основним місцем роботи у 
закладах вищої освіти провадять навчальну, методичну та організаційну 
діяльність. 

Наукові працівники – це особи, які за основним місцем роботи та 
відповідно до трудового договору (контракту) професійно здійснюють наукову, 
науково-технічну або науково-організаційну діяльність та мають відповідну 
кваліфікацію незалежно від наявності наукового ступеня або вченого звання. 

Середньорічна кількість штатних одиниць у ЗВО в цілому по Україні 
налічує 50 035,1 одиниць, у тому числі педагогічних працівників – 4 521 
одиницю, науково-педагогічних працівників – 45 514,1 одиниць.  

Аналіз отриманих даних щодо  середньорічної кількості штатних одиниць 
свідчить, що в цілому по Україні переважну більшість складають науково-
педагогічні працівники (91 %) у порівнянні з педагогічними кадрами (9 %). Така 
ж тенденція зберігається у ЗВО всіх груп. Так, у ЗВО в інших містах найбільша 
кількість штатних одиниць науково-педагогічних кадрів (93,2 %) і, отже, 
найменша кількість педагогічних працівників (6,8 %), в ЗВО обласних центрів 
91,6 % і 8,4 % відповідно. В ЗВО університетських міст показник штатних 
одиниць науково-педагогічних кадрів нижчий у порівнянні з середнім по Україні 

м. Київ
13%

Універси-
тетські 
міста
35%

Обласні 
центри

30%

Інші міста
22%
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і складає 90,3 %, а педагогічних працівників відповідно 9,7 %. Серед міст цієї 
групи найбільша частка науково-педагогічних кадрів (95,3 %), а значить, 
найменша педагогічних працівників (4,7 %), у м. Львів. Далі за ранжуванням 
слідують м. Харків (89,1 %; 10,9 %), м. Одеса (87,7 %; 12,3 %), м. Дніпро 
(87,2 %;, 12,8 %). Найменша кількість науково-педагогічних працівників і 
найбільша педагогічних серед регіональних груп відмічається в ЗВО м. Київ 
(89,9 %; 10,1 %).  

Видатки на оплату праці складаються із обов’язкових виплат (оплата праці 
за посадовими окладами; надбавка педагогічним працівникам за вислугу років; 
надбавка науковим і науково-педагогічним працівникам за науковий стаж; 
доплата за вчений ступінь; доплата за вчене звання; надбавка за шкідливі умови 
праці) і необов’язкових (стимулюючі доплати і надбавки 20-50%, надбавка 
педагогам за престижність, доплата за ненормований час тощо). 

В цілому по Україні фонд оплати праці педагогічних і науково-
педагогічних працівників за 2020 рік  склав 8 985,4 млрд грн (370,2 тис. грн – 
необов’язкові виплати), у тому числі педагогічних працівників – 0,449 млрд (21,6 
млн грн – необов’язкові виплати), науково-педагогічних – 8 536,5 млрд грн 
(327,0 млн грн – необов’язкові виплати). Таким чином, фонд необов’язкових 
виплат  загалом  по Україні складає 3,9 % від загального фонду оплати праці, 
зокрема  в ЗВО м. Київ – 4,5 %, у ЗВО університетських міст – 3,3 %, у ЗВО 
обласних центрів – 3,8 %, у ЗВО  інших міст – 3,9 %.  

Фонд необов’язкових виплат для педагогічних працівників  в цілому по 
Україні складає 4,8 % від фонду оплати праці педперсоналу, зокрема  в ЗВО 
м. Києва – 6,9 %, у ЗВО університетських міст – 4,2 %, у ЗВО обласних центрів 
– 3,1 %,  у ЗВО  інших міст – 3,2 %.  

Фонд необов’язкових виплат для науково-педагогічних  працівників в 
цілому по Україні складає 3,8 % від фонду оплати праці цієї категорії 
працівників, зокрема в ЗВО м. Києва – 4,4 %, у ЗВО університетських міст – 
3,3 %,у  ЗВО обласних центрів – 3,9 %, у  ЗВО інших міст – 3,5 %.  

На основі даних про фонд оплати праці і кількість середньорічних штатних 
одиниць здійснено розрахунок середньої місячної заробітної плати науково-
педагогічних і педагогічних працівників за її складовими із фонду обов’язкових 
і необов’язкових виплат для кожного навчального закладу в межах регіональних 
груп ЗВО та за групами посад.  

Отримані дані свідчать, що середня заробітна плата  в цілому по Україні за 
рахунок загального фонду (КПКВ 2201160 і КПКВ 2201280) у 2020 р. склала 
14 965 грн (14 385 грн – із фонду обов’язкових виплат). При цьому, середня 
зарплата науково-педагогічних працівників становила – 15 629 грн (14 385 грн – 
із фонду обов’язкових виплат), а педагогічних працівників – 8 281 грн (7 883 грн 
– із фонду обов’язкових виплат).  
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За регіональними групами ЗВО найбільша середня заробітна плата як 
науково-педагогічного, так і педагогічного персоналу   спостерігалася у ЗВО 
м. Києва (20 298 грн; 10 090 грн), потім за ранжуванням у ЗВО університетських 
міст (14 444 грн; 7 796 грн), у ЗВО містах-обласних центрах (13 693 грн; 
7 371 грн), у ЗВО інших міст (13 673 грн; 7 100 грн). Серед основних 
університетських міст значення цих показників такі: м. Харків (15 182 грн; 
7 956 грн), м. Дніпро (14 243 грн;  7 646 грн), м. Львів (14 206 грн; 8 680 грн), 
м. Одеса (13 526 грн; 7 108 грн).  

В даній роботі для більш детального аналізу рівня середньої заробітної 
плати педагогічних та науково-педагогічних працівників проведено розрахунки 
за групами посад по кожному ЗВО.  

 
Аналіз груп посад педагогічних працівників 

Посади педагогічних працівників, згідно табл. 1 можуть розподілятися за 
7 групами. За наданою інформацією штатні одиниці педагогічних працівників 
серед  ЗВО в переважній більшості розподілені між 4 групами (рис. 4). Посади 5 
і 6 груп показали лише 2 ЗВО. 

 
 

Рис. 4. Розподіл середньорічних штатних одиниць педагогічних 
працівників за групами посад, % 

Побудовано авторами на основі опрацьованої інформації 
 

Згідно з наданою ЗВО інформацією, загальна кількість середньорічних 
штатних одиниць педагогічних працівників всіх груп посад становить 4 521 
одиницю. 

Штатні посади першої групи складають 510,92 одиниці (11,3 % від усього 
числа штатних одиниць педагогічних працівників) і відображені  у звітах  64 
ЗВО. До першої групи посад можуть відноситись посади завідувача навчально-

1 група 
посад

11,31%

2 група 
посад

62,82%

3 група 
посад
8,42%

4 група 
посад

17,45%
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консультаційного пункту, асистента викладача, методиста університету, 
академії, інституту.  

Найбільш чисельною  є 2 група посад (2 838,17 од.), що зафіксована у 
звітах 133 ЗВО і складає 62,8 % від загальної кількості посад педагогічних 
працівників. До цієї групи відносяться посади завідувача навчально-
методичного кабінету, завідувача лабораторії (кабінету) закладів вищої освіти (у 
тому числі закладу фахової передвищої  освіти у структурі університету, академії 
чи інституту). 

Третя група посад налічує 380,4 одиниць, що складає 8,42 % і показана у 
звітах 61 ЗВО. До цієї групи в штаті закладів вищої освіти відноситься посада 
методиста (без категорії, друга категорія, перша категорія).  

До четвертої групи посад загальною кількістю 788,58 одиниць, що є у 
звітах 113 ЗВО, відносяться 17,45 % середньорічних штатних одиниць 
педагогічних працівників. До цієї групи віднесено такі посади, як викладачі, 
методисти (вища категорія), керівники навчальних, навчально-методичних 
відділів закладів вищої освіти; лабораторій (кабінетів) навчально-методичних 
(методичних) закладів. 

Посади п’ятої групи посад (директор закладу фахової передвищої освіти (у 
тому числі у структурі університетів, академій та інститутів) – з кількістю 
учнів/студентів до 300 осіб) і шостої групи не є характерними для ЗВО, вони 
відмічені тільки у звітах двох ЗВО. 

Розподіл кількості ЗВО за досліджуваними групами посад педагогічних 
працівників наведено в табл. 4. 

Таблиця 4 
Розподіл кількості ЗВО за групами посад педагогічних працівників 

Групи 
посад 

Кількість ЗВО, од. 

Усього 
з них за групами закладів: 

м. Київ Універси-
тетські міста 

Обласні 
центри Інші міста 

1 група 64 8 20 21 15 
2 група 131 19 45 39 28 
3 група 59 10 16 17 16 
4 група 109 14 35 36 24 
5 група 1 - - 1 - 
6 група 1 1 - - - 

Складено авторами на основі опрацьованих даних 
Аналіз груп посад науково-педагогічних працівників 
Найбільш характерними для ЗВО і чисельними є групи посад науково-

педагогічних працівників. Загальна кількість середньорічних штатних одиниць 
науково-педагогічних працівників всіх груп посад згідно з наданою ЗВО 
інформацією становить 45 514,10 одиниць. Розподіл штатних одиниць науково-
педагогічних працівників за групами посад відображено на рис. 5. 
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Рис. 5. Розподіл штатних одиниць науково-педагогічних працівників  
за групами посад, % 

Побудовано авторами на основі опрацьованої інформації 
 
Перша група посад найменш чисельна, та налічує 176,11 середньорічних 

штатних одиниць (0,39 % від усього числа штатних одиниць науково-
педагогічних працівників) і є в переважній більшості закладів вищої освіти (120 
ЗВО).  

Друга група посад охоплює штат викладачів, асистентів, вчених 
секретарів, старших викладачів і  налічує 10 313,43 одиниць. Група зафіксована 
у 150 ЗВО і складає 22,7 % від загальної кількості посад науково-педагогічних 
працівників. 

До третьої  групи посад науково-педагогічних кадрів відносяться штатні 
одиниці доцентів і професорів. У складі цієї групи 29 994,34 середньорічних 
штатних одиниць, що становить 65,9 % та зафіксована в 152 ЗВО. 

Четверту групу посад, до якої відносяться 4 613,84 штатних одиниць 
(10,14 %), в більшій мірі складають завідувачі кафедрами (професори), декани, 
керівники філій у 151 ЗВО.  

До п’ятої групи посад відноситься посада ректора. При звітуванні посади 
проректорів також віднесені до цієї групи. Інформація надана 139 закладами в 
обсязі 416,39 штатних одиниць (0,91 %). 

У табл. 5 наведено розподіл закладів вищої освіти за групами посад 
науково-педагогічних працівників. 

Таблиця 5 
Розподіл кількості ЗВО за групами посад  

науково-педагогічних працівників 
Групи 
посад 

Кількість ЗВО, од. 
Усього з них за групами закладів: 

1 група 
посад
0,4%

2 група 
посад

22,66%

3 група 
посад

65,89%

4 група 
посад

10,13%
5 група 
посад
0,91%
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м. Київ Універси-
тетські міста 

Обласні 
центри Інші міста 

1 група 120 17 42 36 25 
2 група 150 19 53 44 34 
3 група 152 19 54 45 34 
4 група 151 18 54 45 34 
5 група 139 18 49 42 30 

Складено авторами на основі опрацьованої інформації 
 

АНАЛІЗ РІВНЯ СЕРЕДНЬОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 
 

Рівень заробітної плати працівників в системі вищої освіти є одним з 
найважливіших чинників економічного і соціального розвитку держави, який 
впливає на умотивованість педагогічних і науково-педагогічних працівників до 
ефективної праці в освітньому процесі підготовки професійних і кваліфікованих 
здобувачів вищої освіти. 

Рівень розвитку вищої освіти характеризується величиною витрат, 
кількісними і якісними показниками використання фінансових і трудових 
ресурсів, а  проблема фінансового забезпечення ЗВО є найбільш гострою і 
актуальною на сучасному  етапі реформування системи вищої освіти. 

В цьому розділі здійснено дослідження та аналіз сучасного стану оплати 
праці педагогічних і науково-педагогічних працівників всіх закладів вищої 
освіти, що знаходяться в підпорядкуванні Міністерства освіти і науки України. 

Основною складовою заробітної плати педагогічних і науково-
педагогічних працівників є посадовий оклад, що регулюється державою, і 
визначається на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати 
праці працівників бюджетних установ, закладів і організацій, затвердженої 
постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 «Про 
оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів 
з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей 
бюджетної сфери» [5]. 

Середня заробітна плата – це економічний показник, який характеризує 
розмір нарахованої заробітної плати, яка припадає на одного працівника та 
визначається поділом загальної суми фонду заробітної плати на середньорічну 
чисельність працівників. 

Згідно з положеннями вище зазначеної постанови [5] передбачено 
встановлення та виплату надбавок за високі досягнення у праці, за виконання 
особливо важливої роботи (на строк її виконання), за складність, напруженість у 
роботі – у розмірі до 50 % посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної 
ставки); за знання та використання в роботі однієї іноземної мови – 10–15 %, 
двох і більше мов –  25 % посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної 
ставки). При цьому надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
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для зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено 
відповідним документом. Розмір передбачених доплат становить: 50 % 
посадового окладу (тарифної ставки) – за виконання обов’язків тимчасово 
відсутніх працівників, за суміщення професій (посад), за розширення зони 
обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт; за вчене звання 
професора – 33 % посадового окладу (ставки заробітної плати), доцента, 
старшого наукового співробітника – 25 % посадового окладу (ставки заробітної 
плати); за науковий ступінь доктора наук – 25 % посадового окладу (ставки 
заробітної плати), кандидата наук – 15 % посадового окладу (ставки заробітної 
плати). Згідно з положеннями Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 
р. № 1556-VII [4] керівництво ЗВО за рахунок власних надходжень може 
встановити більший розмір доплат, а також відповідно до законодавства, статуту 
та колективного договору визначає порядок, встановлює розміри доплат, 
надбавок, премій, матеріальної допомоги та заохочення для науково-
педагогічних та інших працівників закладів вищої освіти. 

Серед українських вчених суттєвий науковий доробок у вирішення 
актуальних проблем оплати праці внесли Д. Богиня, Г. Куліков, Л. Лісогор, 
Л. Томіліна, І. Нестеренко [6], А. Колот, О. Грішнова [7], С. Домбровська [8], 
О.  Родіонов [9], В. Гуменюк, І. Рощик [10], Т. Борова [11],  А. Ломоносов [12], 
О. Дороніна [13], С. Цимбалюк [14], І. Грищенко [15], Т. Затонацька, О. 
Герасименко, М. Лаврентьєв [16 ] та ін. 

Наукові роботи  [6; 7] присвячені  питанням теоретико-методологічних 
засад конкурентоспроможності робочої сили в системі трудових відносин, 
аналізу економіки праці; проблеми державного управління вищою освітою та 
трансформація економічних механізмів  висвітлені в [8-10]. 

Автори А. Ломоносов та Т. Борова розкривають роль управління оплатою 
праці у сфері вищої освіти, обгрунтовують теоретичні засади та практичні важелі 
адаптивного управління професійним розвитком науково-педагогічних 
працівників у закладах вищої освіти. 

С. Цимбалюк  у своїй науковій роботі розкриває зміст поняття «гідна 
оплата праці», розробляє індикатори оцінювання політики оплати праці та 
аналізує її у сегменті вищої освіти. Автор наголошує, що від розміру заробітної 
плати залежить добробут працівників, можливості людини задовольняти свої 
потреби, розвиватися, зміцнювати здоров’я та підтримувати працездатність. 

Дослідженням матеріального забезпечення, аналізу шляхів підвищення 
оплати праці науково-педагогічних працівників у закладах вищої освіти, 
критеріям оцінювання їх діяльності   присвячені публікації І. Грищенка. 
Науковець зазначає, що провідна роль у формування матеріальної мотивації 
педагогічних і науково-педагогічних працівників у ЗВО належить організації і 
методології оплати їх праці, оскільки ця категорія працівників здійснює 
навчальну, методичну, наукову (науково-технічну) та організаційну діяльність. 
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При цьому, наголошує автор, проблема реалізації мотиваційного потенціалу 
оплати праці в ринковій економіці полягає в максимальному застосуванні саме 
стимулюючої функції оплати праці. 

Особливої уваги заслуговує публікація Т. Затонацької, О. Герасименко та 
М. Лаврентьєва, які у сучасних умовах трансформації закладів вищої освіти 
досліджують механізми та інструментарій формування систем оплати праці у 
сфері вищої освіти, обгрунтовують почасову форму оплати праці  у ЗВО. Автори 
зазначають, що високий рівень якості освітніх послуг вимагає досконалого 
кадрового забезпечення навчального процесу, а професійна майстерність 
педагогічного та науково-педагогічного персоналу пов’язана з розробленням та 
використанням фундаментального та інноваційно орієнтованого подання 
навчального матеріалу, що сприяє формуванню професійних компетентностей 
випускників ЗВО. 

Незважаючи на значні дослідження в цій сфері, недостатнім є аналіз 
особливостей оплати праці в сучасних умовах педагогічних і науково-
педагогічних працівників, що і буде зроблено в цьому дослідженні.   Проведені 
розрахунки уможливлюють більш детальний аналіз  рівня середньої заробітної 
плати цих категорій працівників у закладах вищої освіти в розрізі регіональних 
груп ЗВО.  

ЗВО м. Києва. Перелік ЗВО цієї групи і розміри середньої заробітної плати 
педагогічних і науково-педагогічних працівників наведено в табл. 6. 

Таблиця 6 
Середня заробітна плата педагогічних та науково-педагогічних 

працівників у ЗВО м. Києва 

№
 з/

п 

Назва ЗВО Скорочена 
назва ЗВО 

Середня заробітна плата, грн 

Педагогічних 
працівників 

Науково-
педагогічних 
працівників 

1.  Державний університет інфраструктури та 
технологій 

ДУІТ 8 149 13 819 

2.  Державний університет телекомунікацій ДУТ 6 881 14 144 
3.  Київський національний економічний університет 

ім. В. Гетьмана 
КНЕУ ім. В. 
Гетьмана 

7 711 12 897 

4.  Київський національний лінгвістичний університет КНЛУ 6 260 14 437 
5.  Київський національний торговельно-економічний 

університет 
КНТЕУ 6 030 14 304 

6.  Київський національний університет будівництва 
та архітектури 

КНУБА 8 995 14 431 

7.  Київський національний університет ім. Т. 
Шевченка 

КНУ ім. Т. 
Шевченка 

15 292 28 051 

8.  Київський національний університет культури і 
мистецтв 

КНУКіМ 12 203 21 979 

9.  Київський національний університет технологій та 
дизайну 

КНУТД 7 985 13 431 

10.  Національна академія державного управління при 
Президентові Україні 

НАДУ при ПУ - 21 917 

11.  Національний авіаційний університет НАУ 7 679 15 899 
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№
 з/

п 
Назва ЗВО Скорочена 

назва ЗВО 

Середня заробітна плата, грн 

Педагогічних 
працівників 

Науково-
педагогічних 
працівників 

12.  Національний педагогічний університет ім. М. П. 
Драгоманова 

НПУ ім. М. П. 
Драгоманова 

7 897 14 822 

13.  Національний технічний університет України 
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського" 

КПІ ім. І. 
Сікорського 

12 052 25 455 

14.  Національний транспортний університет НТУ 9 275 16 711 
15.  Національний університет "Києво-Могилянська 

академія" 
НаУКМА 7 040 13 808 

16.  Національний університет біоресурсів і 
природокористування України 

НУБіП України 10 370 24 117 

17.  Національний університет фізичного виховання і 
спорту України 

НУФВСУ 6 109 11 118 

18.  Національний університет харчових технологій НУХТ 9 466 13 837 
19.  Таврійський національний університет ім. В. 

Вернадського 
ТНУ ім. В. І. 
Вернадського 

6 567 11 781 

20.  Університет банківської справи УБС 12 385 - 
     

 Середня по групі ЗВО м. Києва 10 090 20 298 
Складено авторами на основі опрацьованої інформації 

 
Серед регіональних груп тільки в ЗВО м. Києва середній розмір заробітної 

плати відмічається вище середнього по Україні і складає 19 269 грн (18 393 грн 
– із фонду обов’язкових виплат). Середньомісячна заробітна плата науково-
педагогічних працівників в цілому по групі ЗВО досягла відмітки 20 298 грн 
(19 402 грн – із фонду обов’язкових виплат), що значно вище середнього 
значення по Україні, а педагогічним працівникам – 10 090 грн (9 394 грн – із 
фонду обов’язкових виплат).  
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Рис. 6. Розподіл середньої заробітної плати науково-педагогічних та 
педагогічних працівників у ЗВО м. Києва, грн 

Побудовано авторами на основі опрацьованої інформації 
 
На рис. 6 представлена середня місячна заробітна плата педагогічних та 

науково-педагогічних працівників у ЗВО м. Києва. Згідно з наведеними даними 
найвищий рівень оплати праці як педагогічних, так і науково-педагогічних 
працівників (15 292 грн і 28 051 грн відповідно) в Київському національному 
університеті ім. Т. Шевченка. Високі середньомісячні зарплати педагогічних і 
науково-педагогічних працівників, що перевищують середні значення  по групі, 
спостерігаються в Національному технічному університеті України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (12 052 грн і 25 455 грн), 
Київському національному університеті культури і мистецтв (12 203 грн і 21 979 
грн), Національному університеті біоресурсів і природокористування України 
(10 370 грн і 24 117 грн). В Національній академії державного управління при 
Президентові Україні середньомісячні заробітні плати  науково-педагогічним 
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працівникам складають 21 917 грн, посади педагогічних працівників відсутні. 
Також рівень оплати праці педагогічних працівників, вищий середнього по групі, 
відмічався в Університеті банківської справи (12 385 грн). 

Мінімальна заробітна плата науково-педагогічних працівників в групі ЗВО 
м. Київ була  в Національному університеті фізичного виховання і спорту 
України (11 118 грн).  Мінімальна оплата праці педагогічних працівників в 
розмірі 6 030 грн фіксується  в Київському національному торговельно-
економічному університеті.  

У табл. 7 наведені розміри середньої місячної зарплати педагогічних 
працівників за групами посад у ЗВО м. Києва. 

Таблиця 7 
Середня заробітна плата педагогічних працівників  

за групами посад у ЗВО м. Києва  

№
 з/

п 

Назва ЗВО Скорочена 
назва ЗВО 

Середня заробітна плата педагогічних 
працівників за групами посад, грн 

1 група 
посад 

2 група 
посад 

3 група 
посад 

4 група 
посад 

6 група 
посад 

1.  Державний університет 
інфраструктури та технологій 

ДУІТ 7 499 8 394 7 837 9 518 - 

2.  Державний університет 
телекомунікацій 

ДУТ - 5 983 4 667 9 620 - 

3.  Київський національний 
економічний університет ім. В. 
Гетьмана 

КНЕУ ім. В. 
Гетьмана 

- 5 223 5 005 7 393 14 954 

4.  Київський національний 
лінгвістичний університет 

КНЛУ 6 443 5 342 - - - 

5.  Київський національний 
торговельно-економічний 
університет 

КНТЕУ - 6 140 5 230 6 183 - 

6.  Київський національний 
університет будівництва та 
архітектури 

КНУБА 8 000 7 991 - 24 542 - 

7.  Київський національний 
університет ім. Т. Шевченка 

КНУ ім. Т. 
Шевченка 

14 810 15 621 16 073 - - 

8.  Київський національний 
університет культури і мистецтв 

КНУКіМ - 10 646 13 924 13 044 - 

9.  Київський національний 
університет технологій та 
дизайну 

КНУТД 7 551 8 445 - 7 771 - 

10.  Національний авіаційний 
університет 

НАУ 7 337 7 857 - - - 

11.  Національний педагогічний 
університет ім. М. П. 
Драгоманова 

НПУ ім. М. П. 
Драгоманова 

- 7 739 7 053 8 258 - 

12.  Національний технічний 
університет України "Київський 
політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського" 

КПІ ім. І. 
Сікорського 

- 11 885 - 26 171 - 

13.  Національний транспортний 
університет 

НТУ 9 392 9 186 - - - 

14.  Національний університет 
"Києво-Могилянська академія" 

НаУКМА - 7 618 - 6 462 - 
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№
 з/

п 
Назва ЗВО Скорочена 

назва ЗВО 

Середня заробітна плата педагогічних 
працівників за групами посад, грн 

1 група 
посад 

2 група 
посад 

3 група 
посад 

4 група 
посад 

6 група 
посад 

15.  Національний університет 
біоресурсів і 
природокористування України 

НУБіП 
України 

- 10 492 6 819 10 440 - 

16.  Національний університет 
фізичного виховання і спорту 
України 

НУФВСУ 6 986 4 575 - - - 

17.  Національний університет 
харчових технологій 

НУХТ - 9 678 9 045 9 254 - 

18.  Таврійський національний 
університет ім. В. Вернадського 

ТНУ ім. В. І. 
Вернадського 

- 8 950 5 415 7 308 - 

19.  Університет банківської справи УБС - 4 050 - 14 469 - 
       - 

 Середня по групі ЗВО м. Києва 10 301 10 095 10 322 9 881 14 954 
Складено авторами на основі опрацьованої інформації 
 

Аналіз інформації, поданої у звітах ЗВО, показав наявність першої групи 
посад педагогічних працівників у 40 % київських ЗВО. Фонд необов’язкових 
виплат для цієї групи посад складає 12,3 % від фонду оплати праці і фіксується 
лише у трьох ЗВО, що  становили  в складовій  зарплати в Національному 
університеті фізичного виховання і спорту України (1 640 грн), в Київському 
національному університеті будівництва та архітектури (1 333 грн), в 
Київському національному університеті ім. Т. Шевченка (3 303 грн). 

Аналіз даних табл. 7 засвідчив, що середня заробітна плата першої групи 
посад складає 10 301 грн. Вище середнього значення – в Київському 
національному університеті ім. Т. Шевченка (14 810 грн), а найнижчий рівень 
оплати праці – в Київському національному лінгвістичному університеті (6 443 
грн) і  Національному університеті фізичного виховання і спорту України (6 986 
грн).  

Друга група посад налічується у 95 % ЗВО м. Київ. Фонд необов’язкових 
виплат складає 4,14 % від фонду оплати праці і фіксується в семи ЗВО, серед 
яких найбільш суттєві обсяги в розрахунку на одну середньорічну штатну 
одиницю спостерігалися в Київському національному університеті ім. 
Т.  Шевченка і Таврійському національному університеті ім. В. Вернадського.  

 Середня заробітна плата педагогічних працівників другої  групи посад  
10 095 грн. Значно перевищує середнє значення оплата в Київському 
національному університеті ім. Т. Шевченка (15 621 грн, із фонду 
необов’язкових виплат – 1 299  грн). Вище середнього значення заробітна плата 
в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського» (11 885 грн), Київському національному 
університеті культури і мистецтв (10 646 грн, із фонду необов’язкових виплат – 
1 278  грн), Національному університеті біоресурсів і природокористування 
України (10 492 грн). 
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Найнижчий рівень оплати в цій групі посад був у Державному вищому 
навчальному закладі Університет банківської справи (4 050 грн), Національному 
університеті фізичного виховання і спорту України (4 575 грн), Державному 
вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет 
ім. В. Гетьмана» (5 223 грн), Київському національному лінгвістичному 
університеті (5 342 грн).  

Посади, віднесені до третьої групи посад, відмічалися в 50 % ЗВО 
м.  Київ. Фонд необов’язкових виплат для цієї групи складав 12,7 % і фіксувався  
в 6 ЗВО. В розрахунку на одну середньорічну штатну одиницю найбільша 
зарплата з цього фонду в Київському національному університеті ім. Т. 
Шевченка і Національному університеті харчових технологій. 

Середня заробітна плата педагогічних працівників третьої  групи посад  
10 095 грн. Значно перевищує середнє значення оплата в Київському 
національному університеті ім. Т. Шевченка (16 073 грн, із фонду 
необов’язкових виплат – 4 424  грн), Київському національному університеті 
культури і мистецтв (13 924 грн, із фонду необов’язкових виплат – 1 671  грн). 

Також спостерігалися доплати до заробітної плати із фонду 
необов’язкових виплат  для цієї групи посад педпрацівників у  Національному 
педагогічному університеті ім. М. П. Драгоманова (1 273 грн) і в Національному 
університеті харчових технологій (1 890 грн). 

Найнижчий рівень оплати по цій групі посад був у Державному 
університеті телекомунікацій (4 667 грн), Державному вищому навчальному 
закладі «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана» 
(5 005 грн), Київському національному торговельно-економічному університеті 
(5 230 грн), Таврійському національному університеті ім. В. Вернадського (5 415 
грн).  

Штатні одиниці четвертої групи посад налічуються в 70 % київських 
ЗВО. Фонд необов’язкових виплат для цієї групи посад складає 8,8 % від фонду 
оплати праці і фіксується у восьми ЗВО. В розрахунку на одну середньорічну 
штатну одиницю найбільші видатки з цього фонду – в  Київському 
національному університеті будівництва та архітектури. 

Середня заробітна плата педагогічних працівників четвертої групи посад 
складає 9 881 грн. Серед ЗВО розміри середньої місячної зарплати  мають значну 
варіацію. Найвищі значення зафіксовані в Національному технічному 
університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського» (26 171 грн) і Київському національному університеті будівництва 
та архітектури (24 542 грн, із фонду необов’язкових виплат – 8 500  грн). Вище 
середнього по групі посад рівень оплати праці в Державному вищому 
навчальному закладі Університет банківської справи (14 469 грн, із фонду 
необов’язкових виплат – 1 931  грн), Київському національному університеті 
культури і мистецтв (13 044 грн, із фонду необов’язкових виплат – 1 696  грн), 
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Національному університеті біоресурсів і природокористування України (10 440 
грн). 

Також спостерігалися доплати до заробітної плати із фонду 
необов’язкових виплат  для цієї групи посад педпрацівників у Київському 
національному економічному університеті ім. В. Гетьмана (2 179 грн), 
Національному університеті харчових технологій (1 666 грн). 

Найнижчий рівень оплати по цій групі посад був у Київському 
національному торговельно-економічному університеті (6 183 грн) і 
Національному університеті «Києво-Могилянська академія» (6 462 грн).  

П’ята група посад не відмічена жодним  ЗВО  м. Києва. 
Шоста група посад фіксується лише в Київському національному 

економічному університеті ім. В. Гетьмана з середньомісячною заробітною 
платою 14 954 грн, із фонду необов’язкових виплат – 5 972  грн. 

Діаграма на рис. 7 демонструє розподіл середньої оплати праці 
педагогічних працівників за групами посад у ЗВО м. Києва. 
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Рис. 7. Розподіл середньої заробітної плати педагогічних працівників  
за групами посад у ЗВО м. Києва, грн 

Побудовано авторами на основі опрацьованої інформації 
 

У табл. 8 наведені розміри середньої заробітної плати  науково-
педагогічних працівників за групами посад у ЗВО м. Києва. 
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Таблиця 8 
Середня заробітна плата науково-педагогічних працівників 

за групами посад у ЗВО м. Києва 
№

 з/
п 

Назва ЗВО Скорочена 
назва ЗВО 

Середня заробітна плата науково-педагогічних 
працівників за групами посад, грн 

1 група 
посад 

2 група 
посад 

3 група 
посад 

4 група 
посад 

5 група 
посад 

1.  Державний університет 
інфраструктури та технологій 

ДУІТ - 9 351 13 828 16 887 20 249 

2.  Державний університет 
телекомунікацій 

ДУТ 14 917 8 483 11 603 25 833 36 194 

3.  Київський національний 
економічний університет ім. В. 
Гетьмана 

КНЕУ ім. В. 
Гетьмана 

13 514 8 817 12 552 27 055 39 922 

4.  Київський національний 
лінгвістичний університет 

КНЛУ 5 008 6 991 18 173 18 517 22 889 

5.  Київський національний 
торговельно-економічний 
університет 

КНТЕУ 5 425 8 599 15 564 16 610 24 588 

6.  Київський національний університет 
будівництва та архітектури 

КНУБА 15 167 9 895 14 333 25 629 31 917 

7.  Київський національний університет 
ім. Т. Шевченка 

КНУ ім. Т. 
Шевченка 

15 323 18 614 30 836 36 785 51 147 

8.  Київський національний університет 
культури і мистецтв 

КНУКіМ 15 217 18 321 22 900 37 301 55 850 

9.  Київський національний університет 
технологій та дизайну 

КНУТД 7 378 8 968 14 926 16 774 88 139 

10.  Національна академія державного 
управління при Президентові 
України 

НАДУ при 
ПУ 

- 19 433 21 524 24 845 - 

11.  Національний авіаційний 
університет 

НАУ 6 458 20 724 15 166 20 359 21 418 

12.  Національний педагогічний 
університет ім. М. П. Драгоманова 

НПУ ім. М. П. 
Драгоманова 

9 575 10 765 15 460 18 120 27 608 

13.  Національний технічний університет 
України "Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського" 

КПІ ім. І. 
Сікорського 

12 450 18 231 28 046 35 473 48 033 

14.  Національний транспортний 
університет 

НТУ 17 667 7 601 17 065 - 48 354 

15.  Національний університет "Києво-
Могилянська академія" 

НаУКМА 6 796 9 343 14 929 18 069 19 523 

16.  Національний університет 
біоресурсів і природокористування 
України 

НУБіП 
України 

24 492 15 777 24 297 30 397 47 663 

17.  Національний університет фізичного 
виховання і спорту України 

НУФВСУ 9 067 8 357 13 024 18 995 27 050 

18.  Національний університет харчових 
технологій 

НУХТ 6 317 7 125 14 921 16 438 21 635 

19.  Таврійський національний 
університет ім. В. Вернадського 

ТНУ ім. В. І. 
Вернадського 

7 675 8 708 12 926 18 393 28 488 
        

 Середня по групі ЗВО м. Києва 12 267 14 732 21 228 27 802 37 573 
Складено авторами на основі опрацьованої інформації 

 
Аналіз інформації за групами посад науково-педагогічних працівників, 

наданої ЗВО, показав наявність першої групи посад у 85 % київських ЗВО. Фонд 
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необов’язкових виплат для цієї групи посад складає близько 17 % від фонду 
оплати праці і фіксується у десяти ЗВО. Найбільш вагомі обсяги його на одну 
середньорічну штатну одиницю в Державному вищому навчальному закладі 
«Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана», Київському 
національному університеті ім. Т. Шевченка, Національному університеті 
біоресурсів і природокористування України.  

Аналіз даних табл. 8 засвідчив, що середня заробітна плата першої групи 
науково-педагогічних посад складає 12 267 грн. Найвищий рівень  цього 
показника був у Національному університеті біоресурсів і природокористування 
України (24 492 грн, із фонду необов’язкових виплат – 4 459  грн). Вище 
середнього значення – в Національному транспортному університеті (17 667 
грн), Київському національному університеті ім. Т. Шевченка (15 323 грн, із 
фонду необов’язкових виплат – 5 639  грн), Київському національному 
університеті культури і мистецтв (15 217 грн, із фонду необов’язкових виплат – 
1 409  грн), Київському національному університеті будівництва та архітектури 
(15 167 грн, із фонду необов’язкових виплат – 2 334  грн), Державному 
університеті телекомунікацій (14 917 грн), Державному вищому навчальному 
закладі «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана» 
(13 514 грн, із фонду необов’язкових виплат – 6 496  грн), Національному 
технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського» (12 450 грн).  

Також спостерігалися доплати до заробітної плати із фонду 
необов’язкових виплат  для цієї групи посад науково-педагогічних працівників у 
Національному  педагогічному університеті ім. М. П. Драгоманова (2 100 грн). 

Найнижчий рівень оплати в цій групі посад – в Київському національному 
лінгвістичному університеті (5 008 грн) і Київському національному 
торговельно-економічному університеті (5 425 грн).  

 Значний розкид значень середньої заробітної плати для цієї групи посад 
пояснюється тим, що до неї віднесено такі посади, як  завідувач аспірантури/ 
докторантури/ інтернатури/ підготовчого відділення/ та викладач-стажист. Тому 
в тих закладах, де в штатному розписі ЗВО відображені посади завідувачів, 
середня заробітна плата їх значно більша, ніж у викладачів-стажистів. На нашу 
думку, класифікація посад цієї групи є не дуже вдалою. 

Наявність другої групи посад науково-педагогічних працівників 
налічується у 95 % ЗВО м. Київ. Фонд необов’язкових виплат складає 4,86 % від 
фонду оплати праці і фіксується в одинадцяті ЗВО, серед яких найбільш суттєві 
обсяги на одну середньорічну штатну одиницю в Національній академії 
державного управління при Президентові Україні, Київському національному 
університеті культури і мистецтв, Київському національному університеті 
будівництва та архітектури. 
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Середня заробітна плата науково-педагогічних працівників другої групи 
посад  складала 14 732 грн. Значно перевищувала середнє значення оплата в 
Національному авіаційному університеті (20 724 грн), Національній академії 
державного управління при Президентові Україні (19 433 грн, із фонду 
необов’язкових виплат – 4 981  грн), Київському національному університеті ім. 
Т. Шевченка (18 614 грн, із фонду необов’язкових виплат – 1 192  грн), 
Київському національному університеті культури і мистецтв (18 321 грн, із 
фонду необов’язкових виплат – 2 382  грн), Національному технічному 
університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського» (18 231 грн). Вище середнього значення заробітна плата також в 
Національному університеті біоресурсів і природокористування України (15 777 
грн).  

Найнижчий середній рівень оплати по цій групі посад в Державному 
університеті телекомунікацій (4 242 грн).  

Третя група посад відмічається в 95 % ЗВО м. Київ. Фонд необов’язкових 
виплат для цієї групи складає 3,6 % і фіксується в 11 ЗВО, зокрема в Київському 
національному університеті культури і мистецтв, Київському національному 
університеті будівництва та архітектури, Київському  національному 
університеті ім. Т. Шевченка, Національній академії державного управління при 
Президентові України, Таврійському національному університеті ім. В. 
Вернадського, Київському національному економічному університеті ім. В. 
Гетьмана. 

Середня заробітна плата науково-педагогічних працівників третьої  групи 
посад 21 228 грн. Значно перевищує середнє значення оплата в Київському 
національному університеті ім. Т. Шевченка (30 836 грн, із фонду 
необов’язкових виплат – 1 683 грн ) і Національному технічному університеті 
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», також 
вища за середню – в Національному університеті біоресурсів і 
природокористування України (24 297 грн), Київському національному 
університеті культури і мистецтв (22 900 грн, із фонду необов’язкових виплат –
2 748 грн), Національній академії державного управління при Президентові 
Україні (21 524 грн, із фонду необов’язкових виплат – 1 544 грн). 

Найнижчий рівень оплати по цій групі посад в Державному університеті 
телекомунікацій (11 603 грн), Державному вищому навчальному закладі 
«Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана» (12 552 грн, 
із фонду необов’язкових виплат – 1 052 грн), Таврійському національному 
університеті ім. В. Вернадського (12 926 грн, із фонду необов’язкових виплат 
– 1 102 грн), Національному університеті фізичного виховання і спорту України 
(13 024 грн).  

Штатні одиниці четвертої групи посад налічуються в 95 % київських 
ЗВО. Фонд необов’язкових виплат для цієї групи посад дещо вищий, ніж у 
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попередніх групах  і складає 7,6 % від фонду оплати праці, фіксується у десяти 
ЗВО. Найбільші середні видатки  з цього фонду в розрахунку на одну 
середньорічну штатну одиницю в Державному вищому навчальному закладі 
«Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана», Київському 
національному університеті будівництва та архітектури, Київському 
національному університеті культури і мистецтв, Київському  національному 
університеті ім. Т. Шевченка. 

Середня заробітна плата науково-педагогічних працівників четвертої 
групи посад складає 27 802 грн. Найвищі значення зафіксовані в Київському 
національному університеті культури і мистецтв (37 301 грн, із фонду 
необов’язкових виплат – 4 849 грн), Київському національному університеті ім. 
Т. Шевченка (36 785 грн,  із фонду необов’язкових виплат – 3 676 грн), 
Національному технічному університеті України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського» (35 473 грн), Національному університеті 
біоресурсів і природокористування України (30 397 грн). Найнижчий рівень 
оплати по цій групі посад в Національному університеті харчових технологій 
(16 438 грн), Київському національному торговельно-економічному університеті 
(16 610 грн), Київському національному університеті технологій та дизайну 
(16 774 грн), Державному університеті інфраструктури та технологій 
(16 887 грн).  

П’ята група посад науково-педагогічних працівників відмічена в 90 % 
київських ЗВО. Фонд необов’язкових виплат для цієї групи посад найвищий і 
складає 25,05 % від фонду оплати праці, відсутній в шести ЗВО. Найбільші 
розраховані середні заробітні плати з цього фонду в розрахунку на одну 
середньорічну штатну одиницю в Київському національному університеті ім. Т. 
Шевченка, Державному вищому навчальному закладі «Київський національний 
економічний університет ім. В. Гетьмана», Київському національному 
університеті будівництва та архітектури. 

Середня заробітна плата науково-педагогічних працівників п’ятої групи 
посад найвища і складає 37 573 грн. Найвище значення зафіксовано в Київському 
національному університеті технологій та дизайну (88 139 грн). Також значно 
перевищують середнє значення по групі зарплати в Київському національному 
університеті культури і мистецтв (55 850 грн), Київському національному 
університеті ім. Т. Шевченка (51 147 грн), Національному транспортному 
університеті (48 354 грн). Національному технічному університеті України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (48 033 грн), 
Національному університеті біоресурсів і природокористування України (47 663 
грн). Найнижчий рівень оплати по цій групі посад в Національному університеті 
«Києво-Могилянська академія» (19 523 грн), Державному університеті 
інфраструктури та технологій (20 249 грн), Національному авіаційному 
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університеті (21 418 грн), Національному університеті харчових технологій 
(21 635 грн).  

Діаграма на рис. 8 демонструє розподіл середньої місячної оплати праці 
науково-педагогічних працівників за групами посад у ЗВО м. Києва. 
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Рис. 8. Розподіл середньої заробітної плати науково-педагогічних 
працівників за групами посад у ЗВО м. Києва, грн 

Побудовано авторами на основі опрацьованої інформації 
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ЗВО університетських міст. Перелік ЗВО цієї групи і розміри середньої 
місячної заробітної плати педагогічних і науково-педагогічних працівників 
наведено в табл. 9. 

Таблиця 9 
Середня заробітна плата педагогічних та науково-педагогічних 

працівників у ЗВО  університетських міст 

№
 з/

п 

Назва ЗВО Скорочена назва 
ЗВО 

Середня заробітна плата, грн 
Педагогічних 
працівників 

Науково-
педагогічних 
працівників 

1.  Дніпровський  державний  аграрно-економічний 
університет 

ДДАЕУ 8 719 15 333 

2.  Дніпровський державний технічний університет ДДТУ 8 348 14 204 
3.  Дніпровський національний університет залізнич-

ного транспорту імені академіка В. Лазаряна 
ДНУЗТ ім. ак. В. 
Лазаряна 

7 502 14 057 

4.  Дніпровський національний університет імені 
Олеся Гончара 

ДНУ ім. О. 
Гончара 

7 175 14 989 

5.  Дніпропетровський регіональний інститут 
державного управління Національної академії 
державного управління при Президентові України 

ДРІДУ НАДУ - 17 351 

6.  Національна металургійна академія України НМетАУ 7 776 14 119 
7.  Національний технічний університет "Дніпровська 

політехніка" 
Дніпровська 
політехніка 

7 724 13 251 

8.  Придніпровська державна академія будівництва та 
архітектури 

ПДАБА 7 438 13 367 

9.  Придніпровська державна академія фізичної 
культури і спорту 

ПДАФКіС 10 836 12 664 

10.  Український державний хіміко-технологічний 
університет 

УДХТУ 5 419 13 734 

11.  Університет митної справи та фінансування УМСФ 10 864 16 097 
 Середня по групі ЗВО м. Дніпро  7 646 14 243 
    

12.  Львівський державний університет фізичної 
культури імені Івана Боберського 

ЛДУФК ім. І. 
Боберського 

- 13 202 

13.  Львівський інститут економіки і туризму ЛІЕТ 7 185 16 046 
14.  Львівський національний аграрний університет Львівський НАУ 8 000 14 435 
15.  Львівський національний університет ветеринарної 

медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького 
ЛНУВМБ ім. С. З. 
Гжицького 

5 831 13 936 

16.  Львівський національний університет імені Івана 
Франка 

ЛНУ ім. Івана 
Франка 

8 600 14 497 

17.  Львівський регіональний інститут державного 
управління Національної академії державного 
управління при Президентові України 

ЛРІДУ НАДУ - 18 264 

18.  Національний лісотехнічний університет України НЛТУ України 8 578 14 041 
19.  Національний університет "Львівська політехніка" Львівська 

політехніка 
9 696 14 095 

20.  Українська академія друкарства УАД 7 918 14 233 
 Середня по групі ЗВО м. Львів  8 680 14 206 
    

21.  Національний університет "Одеська морська 
академія" 

НУ "ОМА" 7 313 13 000 

22.  Національний університет "Одеська юридична 
академія" 

НУ "ОЮА" 6 515 13 619 

23.  Одеська державна академія будівництва та 
архітектури 

ОДАБА 5 451 13 177 

24.  Одеська державна академія технічного 
регулювання та якості 

ОДАТРЯ 6 423 10 779 
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№
 з/

п 
Назва ЗВО Скорочена назва 

ЗВО 

Середня заробітна плата, грн 
Педагогічних 
працівників 

Науково-
педагогічних 
працівників 

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

ОНАЗ ім. О. С. 
Попова 

- 12 859 

26.  Одеська національна академія харчових 
технологій 

ОНАХТ 6 403 13 768 

27.  Одеський державний аграрний університет ОДАУ 6 333 14 894 
28.  Одеський державний екологічний університет ОДЕКУ 8 221 15 124 
29.  Одеський національний економічний університет ОНЕУ 6 964 13 859 
30.  Одеський національний морський університет ОНМУ 9 388 13 168 
31.  Одеський національний політехнічний університет ОНПУ 6 677 13 906 
32.  Одеський національний університет імені І. І. 

Мечникова 
ОНУ ім. І. І. 
Мечникова 

7 710 12 763 

33.  Одеський регіональний інститут державного 
управління Національної академії державного 
управління при Президентові України 

ОРІДУ НАДУ - 17 804 

34.  Одеський торговельно-економічний інститут 
Київського національного торговельно-
економічного університету 

ОТЕІ КНТЕУ 10 783 14 402 

35.  Південноукраїнський національний педагогічний 
університет імені К. Д. Ушинського 

Університет 
Ушинського 

9 113 13 383 

 Середня по групі ЗВО м. Одеса  7 108 13 526 
    

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

ХАІ ім. М. Є. 
Жуковського 

7 670 13 679 

37.  Національний технічний університет "Харківський 
політехнічний інститут" 

НТУ "ХПІ " 8 738 13 850 

38.  Національний юридичний університет ім. 
Ярослава Мудрого 

НЮУ ім. Я. 
Мудрого 

14 552 31 454 

39.  Українська інженерно-педагогічна академія УІПА 6 600 14 587 
40.  Український державний університет залізничного 

транспорту 
УкрДУЗТ 8 475 15 677 

41.  Харківська державна академія фізичної культури ХДАФК - 13 590 
42.  Харківська державна зооветеринарна академія ХДЗВА 5 900 14 651 
43.  Харківський державний університет харчування та 

торгівлі 
ХДУХТ 7 077 14 843 

44.  Харківський національний автомобільно-дорожній 
університет 

ХНАДУ 8 461 13 758 

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

Харківський НАУ 
ім. В. В. Докучаєва 

6 206 15 651 

46.  Харківський національний економічний 
університет імені Семена Кузнеця 

ХНЕУ ім. С. 
Кузнеця 

- 13 963 

47.  Харківський національний педагогічний 
університет імені Г. С. Сковороди 

ХНПУ ім. Г. С. 
Сковороди 

8 216 14 284 

48.  Харківський національний технічний університет 
сільського господарства імені Петра Василенка 

ХНТУСГ 8 513 14 809 

49.  Харківський національний університет 
будівництва та архітектури 

ХНУБА 7 000 14 285 

50.  Харківський національний університет імені 
В. Н. Каразіна 

Каразінський 
університет 

7 638 14 555 

51.  Харківський національний університет міського 
господарства імені О. М. Бекетова 

ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова 

7 588 14 231 

52.  Харківський національний університет 
радіоелектроніки 

ХНУРЕ 6 422 13 570 

53.  Харківський регіональний інститут державного 
управління Національної академії державного 
управління при Президентові України 

ХРІДУ НАДУ - 14 253 
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№
 з/

п 
Назва ЗВО Скорочена назва 

ЗВО 

Середня заробітна плата, грн 
Педагогічних 
працівників 

Науково-
педагогічних 
працівників 

54.  Харківський торговельно-економічний інститут 
Київського національного торговельно-
економічного університету 

ХТЕІ КНТЕУ 7 631 14 641 

 Середня по групі ЗВО м. Харків  7 956 15 182 
    

 Середня по групі ЗВО університетських міст 7 796 14 444 
Складено авторами на основі опрацьованої інформації 
 

Як свідчать дані табл. 9, це найбільша  за кількістю закладів вищої освіти 
регіональна група (54 ЗВО). Середня заробітна плата науково-педагогічних 
працівників в цілому по групі ЗВО становить  14 444 грн (13 969 грн – із фонду 
обов’язкових виплат), педагогічних працівників – 7 796 грн (7 473 грн – із фонду 
обов’язкових виплат).  

На рис. 9 наведено дані щодо середньої заробітної плати науково-
педагогічних та педагогічних працівників в розрізі університетських міст 
(м. Харків, м. Дніпро, м. Львів, м. Одеса). 

 

Рис. 9. Розподіл середньої заробітної плати науково-педагогічних та 
педагогічних працівників в розрізі університетських міст,  грн 

Побудовано авторами на основі опрацьованої інформації 
 
Для більш детального аналізу доцільно розглянути показники оплати праці 

у ЗВО по  кожному із університетських міст. 
В м. Дніпро налічується 11 закладів вищої освіти. На рис. 10 представлена 

середня заробітна плата педагогічних та науково-педагогічних працівників ЗВО 
м. Дніпро. Згідно з наведеними даними середній рівень заробітної плати 
педагогічних працівників в ЗВО міста складає 7 646 грн (7 264 грн – із фонду 
обов’язкових виплат), науково-педагогічних – 14 243 грн (13 808 грн – із фонду 
обов’язкових виплат). Найвища по місту заробітна плата науково-педагогічних 
працівників спостерігалася в Дніпропетровському регіональному інституті 
державного управління Національної академії державного управління при 
Президентові України (17 351 грн), посади педагогічних працівників в цьому 
ЗВО відсутні. Вище середнього значення заробітна плата обох категорій 
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працівників фіксується в Університеті митної справи та фінансування (10 864 
грн; 16 097 грн), Дніпровському державному аграрно-економічному університеті 
(8 719 грн; 15 333 грн).  

 

Рис. 10. Розподіл середньої заробітної плати науково-педагогічних та 
педагогічних працівників у ЗВО університетських міст (м. Дніпро), грн 

Побудовано авторами на основі опрацьованої інформації 
 
Мінімальна заробітна плата науково-педагогічних працівників в ЗВО м. 

Дніпро становить 12 664 грн в Придніпровській державній академії фізичної 
культури і спорту. Мінімальна оплата праці педагогічних працівників 
відзначається в розмірі 5 419 грн в Державному вищому навчальному закладі 
«Український державний хіміко-технологічний університет».  

На рис. 11 представлена середня місячна заробітна плата педагогічних 
науково-педагогічних та педагогічних працівників у ЗВО м. Львів (9 закладів).  
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Рис. 11. Розподіл середньої заробітної плати науково-педагогічних та 
педагогічних працівників у ЗВО університетських міст (м. Львів), грн 

Побудовано авторами на основі опрацьованої інформації 
 

Згідно з наведеними даними середній рівень заробітної плати педагогічних 
працівників в ЗВО міста складає 8 680 грн (8 072 грн – із фонду обов’язкових 
виплат), науково-педагогічних – 14 206 грн (13 854 грн – із фонду обов’язкових 
виплат). Найвища по місту заробітна плата педагогічних працівників була в 
Національному університеті «Львівська політехніка» (9 696 грн), науково-
педагогічних – в Львівському регіональному інституті державного управління 
Національної академії державного управління при Президентові України (18 264 
грн) і Львівському інституті економіки і туризму (16 046 грн).  

Мінімальна заробітна плата педагогічних працівників спостерігалася у 
Львівському національному університеті ветеринарної медицини та 
біотехнологій імені С. З. Гжицького (5 831 грн). Мінімальна заробітна плата 
науково-педагогічних працівників у Львівському державному університеті 
фізичної культури імені Івана Боберського (13 202 грн).  

На рис. 12 представлена середня місячна заробітна плата науково-
педагогічних та педагогічних працівників у ЗВО м. Одеса (15 закладів). 
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Рис. 12. Розподіл середньої заробітної плати науково-педагогічних та 
педагогічних працівників у ЗВО університетських міст (м. Одеса), грн 

Побудовано авторами на основі опрацьованої інформації 
 

Середній рівень заробітної плати педагогічних працівників в ЗВО міста 
складає 7 108 грн (7 088 грн – із фонду обов’язкових виплат), науково-
педагогічних – 13 526 грн (13 397 грн  – із фонду обов’язкових виплат). 

Найвища по місту заробітна плата педагогічних працівників в Одеському 
торговельно-економічному інституті Київського національного торговельно-
економічного університету (10 783 грн), науково-педагогічних – в Одеському 
регіональному інституті державного управління Національної академії 
державного управління при Президентові України (17 804 грн) і Одеському 
державному екологічному університеті (15 124 грн). 

Мінімальна заробітна плата педагогічних працівників у Одеській 
державній академії будівництва та архітектури (5 451 грн). Мінімальна заробітна 
плата науково-педагогічних працівників в Одеській державній академії 
технічного регулювання та якості (10 779 грн).  
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На рис. 13 представлена середня місячна заробітна плата педагогічних та 
науково-педагогічних працівників у ЗВО м. Харків, найбільшому за кількістю 
ЗВО у  регіональній групі університетських міст (19 закладів). 

 

Рис. 13. Розподіл середньої заробітної плати науково-педагогічних та 
педагогічних працівників у ЗВО університетських міст (м. Харків), грн 

Побудовано авторами на основі опрацьованої інформації 
 
Згідно з наведеними даними середній рівень заробітної плати педагогічних 

працівників в ЗВО міста складає 7 956 грн (7 595 грн – із фонду обов’язкових 
виплат), науково-педагогічних – 15 182 грн (14 415 грн – із фонду обов’язкових 
виплат). Найвища по місту заробітна плата як педагогічних, так і науково-
педагогічних  працівників, яка майже вдвічі перевищує середню по місту для 
обох категорії, в Національному юридичному університеті ім. Ярослава Мудрого 
(14 552 грн; 31 454 грн). 
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Мінімальна заробітна плата педагогічних працівників у Харківській 
державній зооветеринарній академії (5 900 грн) і Харківському національному 
аграрному університеті ім. В. В. Докучаєва (6 206 грн). Мінімальна заробітна 
плата науково-педагогічних працівників у Харківському національному 
університеті радіоелектроніки (13 570 грн) і Харківській державній академії 
фізичної культури (13 590 грн). 

Зазначимо, що в м. Харків спостерігається найбільший розрив між 
максимальною і мінімальною заробітною платою педагогічних і науково-
педагогічних працівників в регіональній групі. 

У табл. 10 наведені розміри середньої місячної зарплати педагогічних 
працівників за групами посад у ЗВО університетських міст. 

Таблиця 10 
Середня заробітна плата педагогічних працівників  

за групами посад у ЗВО університетських міст  

№
 з/

п 

Назва ЗВО Скорочена назва 
ЗВО 

Середня заробітна плата педагогічних 
працівників за групами посад, грн 

1 група 
посад 

2 група 
посад 

3 група 
посад 

4 група 
посад 

1.  Дніпровський  державний  аграрно-
економічний університет 

ДДАЕУ - 8 658 7 767 9 211 

2.  Дніпровський державний технічний 
університет 

ДДТУ 8 089 8 308 - 9 208 

3.  Дніпровський національний університет 
залізничного транспорту імені 
академіка В. Лазаряна 

ДНУЗТ ім. ак. В. 
Лазаряна 

- 7 619 6 535 7 625 

4.  Дніпровський національний університет 
імені Олеся Гончара 

ДНУ ім. О. 
Гончара 

- 7 401 5 686 - 

5.  Національна металургійна академія 
України 

НМетАУ 5 781 8 147 6 940 8 550 

6.  Національний технічний університет 
"Дніпровська політехніка" 

Дніпровська 
політехніка 

- 7 367 - 8 810 

7.  Придніпровська державна академія 
будівництва та архітектури 

ПДАБА 6 428 7 262 - 11 447 

8.  Придніпровська державна академія 
фізичної культури і спорту 

ПДАФКіС 7 017 13 025 - 13 199 

9.  Український державний хіміко-
технологічний університет 

УДХТУ 5 351 5 426 - - 

10.  Університет митної справи та 
фінансування 

УМСФ - 13 621 7 516 15 694 

 Середня по групі ЗВО м. Дніпро 6 648 7 579 6 628 9 357 
       

11.  Львівський інститут економіки і 
туризму 

ЛІЕТ - 7 320 5 775 7 554 

12.  Львівський національний аграрний 
університет 

Львівський НАУ - 8 000 - - 

13.  Львівський національний університет 
ветеринарної медицини та 
біотехнологій імені С. З. Гжицького 

ЛНУВМБ ім. С. З. 
Гжицького 

5 424 5 922 - 9 567 

14.  Львівський національний університет 
імені Івана Франка 

ЛНУ ім. Івана 
Франка 

- 8 482 8 651 9 933 

15.  Національний лісотехнічний 
університет України 

НЛТУ України - 8 347 - 8 683 

16.  Національний університет "Львівська 
політехніка" 

Львівська 
політехніка 

- 9 696 - - 
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№
 з/

п 
Назва ЗВО Скорочена назва 

ЗВО 

Середня заробітна плата педагогічних 
працівників за групами посад, грн 

1 група 
посад 

2 група 
посад 

3 група 
посад 

4 група 
посад 

17.  Українська академія друкарства УАД - 7 594 - 7 875 
 Середня по групі ЗВО м. Львів 5 424 8 857 8 553 8 983 
       

18.  Національний університет "Одеська 
морська академія" 

НУ "ОМА" 7 096 7 482 - 5 675 

19.  Національний університет "Одеська 
юридична академія" 

НУ "ОЮА" 6 154 6 269 - 8 633 

20.  Одеська державна академія будівництва 
та архітектури 

ОДАБА 8 656 4 979 - 6 550 

21.  Одеська державна академія технічного 
регулювання та якості 

ОДАТРЯ - 8 163 4 683 - 

22.  Одеська національна академія харчових 
технологій 

ОНАХТ 6 562 6 380 - - 

23.  Одеський державний аграрний 
університет 

ОДАУ - 6 450 6 207 6 149 

24.  Одеський державний екологічний 
університет 

ОДЕКУ - 8 469 6 860 - 

25.  Одеський національний економічний 
університет 

ОНЕУ - 7 270 6 433 6 490 

26.  Одеський національний морський 
університет 

ОНМУ - 9 443 6 836 9 462 

27.  Одеський національний політехнічний 
університет 

ОНПУ 6 281 6 782 - 6 275 

28.  Одеський національний університет 
імені І. І. Мечникова 

ОНУ ім. І. І. 
Мечникова 

6 521 8 027 - 8 025 

29.  Одеський торговельно-економічний 
інститут Київського національного 
торговельно-економічного університету 

ОТЕІ КНТЕУ - 11 296 - 10 271 

30.  Південноукраїнський національний 
педагогічний університет імені К. Д. 
Ушинського 

Університет 
Ушинського 

- - - 9 113 

 Середня по групі ЗВО м. Одеса 6 545 7 144 6 239 7 988 
      

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

ХАІ ім. М. Є. 
Жуковського 

- 7 451 - 15 963 

32.  Національний технічний університет 
"Харківський політехнічний інститут" 

НТУ "ХПІ " - 9 203 7 512 8 518 

33.  Національний юридичний університет 
ім. Ярослава Мудрого 

НЮУ ім. Я. 
Мудрого 

11 946 15 131 - - 

34.  Українська інженерно-педагогічна 
академія 

УІПА - 6 430 5 974 10 219 

35.  Український державний університет 
залізничного транспорту 

УкрДУЗТ 8 050 8 219 - 13 500 

36.  Харківська державна зооветеринарна 
академія 

ХДЗВА - 5 833 - 5 933 

37.  Харківський державний університет 
харчування та торгівлі 

ХДУХТ 5 868 7 601 - 10 361 

38.  Харківський національний 
автомобільно-дорожній університет 

ХНАДУ - 8 426 - 8 517 

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

Харківський НАУ 
ім. В. В. Докучаєва 

5 780 5 822 4 913 7 663 

40.  Харківський національний педагогічний 
університет імені Г. С. Сковороди 

ХНПУ ім. Г. С. 
Сковороди 

7 838 8 372 - - 

41.  Харківський національний технічний 
університет сільського господарства 
імені Петра Василенка 

ХНТУСГ 5 890 9 591 - 4 665 
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№
 з/

п 
Назва ЗВО Скорочена назва 

ЗВО 

Середня заробітна плата педагогічних 
працівників за групами посад, грн 

1 група 
посад 

2 група 
посад 

3 група 
посад 

4 група 
посад 

42.  Харківський національний університет 
будівництва та архітектури 

ХНУБА 6 223 7 119 - 11 242 

43.  Харківський національний університет 
імені В. Н. Каразіна 

Каразінський 
університет 

- 7 638 - - 

44.  Харківський національний університет 
міського господарства імені О. М. 
Бекетова 

ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова 

6 042 8 014 - - 

45.  Харківський національний університет 
радіоелектроніки 

ХНУРЕ - 5 970 5 598 10 637 

46.  Харківський торговельно-економічний 
інститут Київського національного 
торговельно-економічного університету 

ХТЕІ КНТЕУ - 6 393 - 7 797 

 Середня по групі ЗВО м. Харків 6 530 8 043 6 816 8 666 
      

 Середня по групі ЗВО університетських міст 6 458 7 841 7 134 8 727 
Складено авторами на основі опрацьованої інформації 
 

Аналіз інформації, поданої у звітах ЗВО, показав наявність першої групи 
посад педагогічних працівників у 37 % ЗВО університетських міст. Фонд 
необов’язкових виплат для цієї групи посад складає 2,36 % від фонду оплати 
праці і фіксується у десяти ЗВО, серед яких найбільш суттєві обсяги в розрахунку 
на одну середньорічну штатну одиницю спостерігалися в Харківському 
національному аграрному університеті ім. В. В. Докучаєва,  Харківському 
національному технічному університеті сільського господарства імені Петра 
Василенка Середня заробітна плата педагогічних працівників першої групи 
посад у регіональній групі 6 458 грн. 

Серед ЗВО м. Дніпро перша група посад фіксується в 5 ЗВО. Середня 
заробітна плата серед них дещо вища середнього значення цієї групи посад по 
групі ЗВО і становить 6 648 грн. Вище середнього значення – в Дніпровському 
державному технічному університеті (8 089 грн) і Придніпровській державній 
академії фізичної культури і спорту (7 017 грн), а найнижчий рівень оплати  – в 
Державному вищому навчальному закладі «Український державний хіміко-
технологічний університет» (5 351 грн).  

Серед ЗВО м. Львів перша група посад фіксується лише в Львівському 
національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені 
С. З. Гжицького із заробітною платою 5 424 грн. 

Серед ЗВО м. Одеса посади першої групи налічуються в 6 ЗВО. Середня 
заробітна плата серед них дещо вища середньої по цій групі і становить 
6 545 грн. Вище середнього значення – в Одеській державній академії 
будівництва та архітектури (8 656 грн), Національному університеті «Одеська 
морська академія» (7 096 грн), Одеській національній академії харчових 
технологій (6 562 грн). Найнижчий рівень оплати спостерігався в Національному 
університеті «Одеська юридична академія» (6 154 грн). 



40 

Серед ЗВО м. Харків посади першої групи налічуються у 8 закладах. 
Середня заробітна плата серед них незначно вища середньої по групі посад для 
групи ЗВО університетських міст і становить 6 530 грн. Значно перевищує 
середній рівень заробітна плата посад першої групи в Національному 
юридичному університеті ім. Ярослава Мудрого (11 946 грн), причому фонд 
необов’язкових виплат в цьому ЗВО відсутній. Найнижча заробітна плата в 
Харківському національному аграрному університеті ім. В. В. Докучаєва (5 780 
грн). 

Аналіз посад першої групи в розрізі міст, що входять до регіональної групи 
ЗВО університетських міст, показав, що найбільша частка ЗВО, де є педагогічні 
посади цієї групи – в м. Дніпро, найменша – в м. Львів. Найвищий рівень 
заробітної плати педагогічних працівників цієї групи був у  м. Дніпро, 
найменший – в м. Львів.  

Друга група посад налічується у 83,3 % ЗВО університетських міст. Фонд 
необов’язкових виплат складає 2,65 % від фонду оплати праці і фіксується в 
46,7 % ЗВО, серед яких найбільш суттєві обсяги в розрахунку на одну 
середньорічну штатну одиницю спостерігалися в Придніпровській державній 
академії фізичної культури і спорту і Університеті митної справи та 
фінансування. Середня заробітна плата педагогічних працівників другої групи 
посад у регіональній групі 7 841 грн. 

Серед ЗВО м. Дніпро друга група посад фіксується в 90,9 % ЗВО. Середня 
заробітна плата серед них дещо нижча середнього значення по групі ЗВО і 
становить 7 579 грн. 

Значно перевищує середнє значення оплата педагогічних працівників в 
Університеті митної справи та фінансування (13 621 грн) і Придніпровській 
державній академії фізичної культури і спорту (13 025 грн), причому частина із 
фонду обов’язкових виплат в цьому ЗВО складає 8 657 грн. Вище середнього 
значення заробітна плата в Дніпровському державному аграрно-економічному 
університеті (8 658 грн), Дніпровському державному технічному університеті 
(8 308 грн), Національній металургійній академії України (8 147 грн). 

Найнижчий рівень оплати в цій групі посад був у Державному вищому 
навчальному закладі «Український державний хіміко-технологічний 
університет» (5 426 грн).  

Серед ЗВО м. Львів друга група посад педагогічних працівників фіксується 
в 77,8 % ЗВО. Середня заробітна плата серед них вища середнього значення і 
становить 8 857 грн.  

Вище середньої заробітна плата педагогічних працівників другої групи 
посад в Національному університеті «Львівська політехніка» (9 696 грн). 
Найнижча заробітна плата в Львівському національному університеті 
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького (5 922 грн). 
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Серед ЗВО м. Одеса  друга група посад налічується в 80 % ЗВО. Середня 
заробітна плата серед них дещо нижча середня заробітної плати педагогічних 
працівників другої групи посад у регіональній групі і становить 7 144 грн. Значно 
перевищує це значення заробітна плата в Одеському національному морському 
університеті (9 443 грн), Одеському торговельно-економічному інституті 
Київського національного торговельно-економічного університету (11 296 грн), 
причому фонд необов’язкових виплат у цьому ЗВО відсутній. 

Найнижчий рівень оплати в цій групі посад був у Одеській державній 
академії будівництва та архітектури (4 979 грн). 

Серед ЗВО м. Харків друга група посад налічується в 84,5 % ЗВО. Середня 
заробітна плата серед них вища середнього значення і становить 8 043 грн. 
Значно перевищує це значення заробітна плата в Національному юридичному 
університеті ім. Ярослава Мудрого (15 131 грн). Вище середнього по групі посад 
рівень оплати праці в Харківському національному технічному університеті 
сільського господарства імені Петра Василенка (9 591 грн), Національному 
технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» (9 203 грн), 
Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті (8 426 
грн), Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. 
Сковороди (8 372 грн), Українському державному університеті залізничного 
транспорту (8 219 грн). 

Аналіз заробітної плати другої групи посад педагогічних працівників в 
розрізі міст, що складають регіональну групу ЗВО університетських міст, 
зазначив, що найбільша частка ЗВО, де є педагогічні посади другої групи  – в м. 
Дніпро, найменша – в м. Львів. Найвищий рівень заробітної плати в другій  групі 
посад в м. Львів, найменший – в м. Одеса.  

Посади, віднесені до третьої групи посад, відмічалися в 29,6 % ЗВО 
університетських міст. Фонд необов’язкових виплат для цієї групи складав 
11,7 % і фіксувався в 7 ЗВО. В розрахунку на одну середньорічну штатну 
одиницю найбільші заробітні плати з цього фонду в Львівському національному 
університеті імені Івана Франка і Українській інженерно-педагогічній академії. 

Середня заробітна плата педагогічних працівників третьої  групи посад  
7 134 грн. Перевищує середнє значення оплата в Львівському національному 
університеті імені Івана Франка (8 651 грн), причому із фонду обов’язкових 
виплат 6 584 грн, Дніпровському державному аграрно-економічному 
університеті (7 767 грн), Університеті митної справи та фінансування (7 516 грн), 
Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут».  

Найнижчий рівень оплати по цій групі посад спостерігався в Одеській 
державній академії технічного регулювання та якості (4 683 грн), Харківському 
національному аграрному університеті ім. В. В. Докучаєва (4 913 грн).  

Аналіз даних таблиці 10 свідчить, що серед університетських міст 
заробітна плата педагогічних працівників третьої групи посад найвища у м. Львів 
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(8 553 грн), далі за ранжуванням слідують м. Харків (6 816 грн), м. Дніпро (6 628 
грн) і м. Одеса з найменшою заробітною платою (6 239 грн). 

Штатні одиниці четвертої групи посад налічуються в 64,8 % ЗВО групи 
університетських міст (друга за поширеністю серед університетів). Фонд 
необов’язкових виплат для цієї групи посад складає 9,36 % від фонду оплати 
праці і фіксується у половині ЗВО. В розрахунку на одну середньорічну штатну 
одиницю найбільші зарплати з цього фонду – в  Українській інженерно-
педагогічній академії, Українському державному університеті залізничного 
транспорту, Державному закладі «Південноукраїнський національний 
педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», Придніпровській державній 
академії фізичної культури і спорту. 

Середня заробітна плата педагогічних працівників четвертої групи посад 
складає 8 727 грн. Серед ЗВО розміри середньої місячної зарплати  мають значну 
варіацію. Найвищі значення зафіксовані в Національному аерокосмічному 
університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (15 963 
грн), в ЗВО відсутній фонд необов’язкових виплат, Університеті митної справи 
та фінансування (15 694 грн), Українському державному університеті 
залізничного транспорту (13 500 грн), Придніпровській державній академії 
фізичної культури і спорту (13 199 грн), причому в останніх двох ЗВО найвища 
частка фонду необов’язкових виплат на одну середньорічну штатну одиницю. 
Найнижчий рівень оплати по цій групі посад був у Харківському національному 
технічному університеті сільського господарства імені Петра Василенка (4 665 
грн), Національному університеті «Одеська морська академія» (5 675 грн), 
Харківській державній зооветеринарній академії (5 933 грн).  

Аналіз даних табл. 10 свідчить, що серед університетських міст середня 
заробітна плата педагогічних працівників четвертої групи посад найвища у 
м.  Дніпро (9 357 грн), далі за ранжуванням слідують м. Львів (8 983 грн), 
м.  Харків (8 666 грн) і м. Одеса з найменшим значенням цього показника  (7 988 
грн). 

Рис. 14 демонструє розподіл середньої оплати праці педагогічних 
працівників за групами посад в  університетських містах. 
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Рис. 14. Розподіл середньої заробітної плати педагогічних працівників за 
групами посад у ЗВО університетських міст, грн  

Побудовано авторами на основі опрацьованої інформації 
 

На рис. 15 – 18 представлено дані щодо середньої заробітної плати 
педагогічних працівників за групами посад у ЗВО університетських міст 
(м. Дніпро, м. Львів, м. Одеса, м. Харків). 

 

Рис. 15. Розподіл середньої заробітної плати педагогічних працівників  
за групами посад у ЗВО університетських міст (м. Дніпро), грн 

Побудовано авторами на основі опрацьованої інформації 
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Рис. 16. Розподіл середньої заробітної плати педагогічних працівників  
за групами посад у ЗВО університетських міст (м. Львів), грн 

Побудовано авторами на основі опрацьованої інформації 



45 

Рис. 17. Розподіл середньої заробітної плати педагогічних працівників  
за групами посад у ЗВО університетських міст (м. Одеса), грн 

Побудовано авторами на основі опрацьованої інформації 
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Рис. 18. Розподіл середньої заробітної плати педагогічних працівників  
за групами посад у ЗВО університетських міст (м. Харків), грн 

Побудовано авторами на основі опрацьованої інформації 
 

У табл. 11 наведені розміри середньомісячної заробітної плати  науково-
педагогічних працівників за групами посад у ЗВО університетських міст. 

 



47 

Таблиця 11 
Середня заробітна плата науково-педагогічних працівників  

за групами посад у ЗВО університетських міст  

№
 з/

п 

Назва ЗВО Скорочена 
назва ЗВО 

Середня заробітна плата науково-педагогічних 
працівників за групами посад, грн 

1 група 
посад 

2 група 
посад 

3 група 
посад 

4 група 
посад 

5 група 
посад 

1.  Дніпровський  державний  аграрно-
економічний університет 

ДДАЕУ 5 900 9 716 14 872 18 945 36 117 

2.  Дніпровський державний технічний 
університет 

ДДТУ 7 233 9 990 14 367 18 305 23 304 

3.  Дніпровський національний університет 
залізничного транспорту імені академіка 
В. Лазаряна 

ДНУЗТ ім. ак. 
В. Лазаряна 

8 299 9 124 15 021 16 985 35 322 

4.  Дніпровський національний університет 
імені Олеся Гончара 

ДНУ ім. О. 
Гончара 

6 368 11 099 15 381 18 396 21 510 

5.  Дніпропетровський регіональний інститут 
державного управління Національної 
академії державного управління при 
Президентові України 

ДРІДУ НАДУ - 11 197 17 359 21 345 - 

6.  Національна металургійна академія України НМетАУ 7 617 8 821 14 994 18 322 24 889 
7.  Національний технічний університет 

"Дніпровська політехніка" 
Дніпровська 
політехніка 

- 9 150 14 294 18 672 24 138 

8.  Придніпровська державна академія 
будівництва та архітектури 

ПДАБА 16 275 8 207 14 316 15 152 21 842 

9.  Придніпровська державна академія фізичної 
культури і спорту 

ПДАФКіС 10 097 10 120 14 078 18 164 29 098 

10.  Український державний хіміко-
технологічний університет 

УДХТУ 4 210 8 467 13 757 17 886 23 315 

11.  Університет митної справи та фінансування УМСФ 16 142 20 500 15 265 17 281 26 668 
 Середня по групі ЗВО м. Дніпро 8 994 9 579 14 841 17 872 26 482 
        

12.  Львівський державний університет фізичної 
культури імені Івана Боберського 

ЛДУФК ім. І. 
Боберського 

9 372 8 887 14 093 18 960 23 619 

13.  Львівський інститут економіки і туризму ЛІЕТ - 9 394 14 634 17 640 31 908 
14.  Львівський національний аграрний 

університет 
Львівський 
НАУ 

9 683 10 819 14 668 16 046 21 206 

15.  Львівський національний університет 
ветеринарної медицини та біотехнологій 
імені С. З. Гжицького 

ЛНУВМБ ім. С. 
З. Гжицького 

- 8 209 15 079 15 485 28 500 

16.  Львівський національний університет імені 
Івана Франка 

ЛНУ ім. Івана 
Франка 

- 6 857 15 389 25 273 34 611 

17.  Львівський регіональний інститут 
державного управління Національної 
академії державного управління при 
Президентові України 

ЛРІДУ НАДУ - 13 824 19 410 22 535 - 

18.  Національний лісотехнічний університет 
України 

НЛТУ України 5 625 8 041 13 060 19 202 27 608 

19.  Національний університет "Львівська 
політехніка" 

Львівська 
політехніка 

9 408 9 223 14 330 17 701 19 542 

20.  Українська академія друкарства УАД 7 242 10 344 14 889 18 668 23 463 
 Середня по групі ЗВО м. Львів 8 235 8 370 14 628 19 614 25 380 
        

21.  Національний університет "Одеська морська 
академія" 

НУ "ОМА" - 10 402 10 180 33 812 22 908 

22.  Національний університет "Одеська 
юридична академія" 

НУ "ОЮА" 5 458 9 102 13 644 17 149 22 953 

23.  Одеська державна академія будівництва та 
архітектури 

ОДАБА 4 817 8 762 14 620 17 839 25 908 
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№
 з/

п 
Назва ЗВО Скорочена 

назва ЗВО 

Середня заробітна плата науково-педагогічних 
працівників за групами посад, грн 

1 група 
посад 

2 група 
посад 

3 група 
посад 

4 група 
посад 

5 група 
посад 

24.  Одеська державна академія технічного 
регулювання та якості 

ОДАТРЯ 9 350 7 107 8 921 18 632 25 067 

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

ОНАЗ ім. О. С. 
Попова 

7 083 10 454 14 052 20 440 28 500 

26.  Одеська національна академія харчових 
технологій 

ОНАХТ 9 029 8 538 13 736 17 076 27 767 

27.  Одеський державний аграрний університет ОДАУ 7 115 10 761 15 349 15 515 21 976 
28.  Одеський державний екологічний 

університет 
ОДЕКУ 13 767 12 018 15 266 16 388 23 692 

29.  Одеський національний економічний 
університет 

ОНЕУ 6 675 9 121 12 793 23 799 33 939 

30.  Одеський національний морський 
університет 

ОНМУ 8 349 9 282 14 271 17 947 20 681 

31.  Одеський національний політехнічний 
університет 

ОНПУ 14 092 9 133 14 293 16 927 20 450 

32.  Одеський національний університет імені І. 
І. Мечникова 

ОНУ ім. І. І. 
Мечникова 

12 525 9 578 12 116 14 412 18 358 

33.  Одеський регіональний інститут державного 
управління Національної академії 
державного управління при Президентові 
України 

ОРІДУ НАДУ - - 17 193 19 690 - 

34.  Одеський торговельно-економічний 
інститут Київського національного 
торговельно-економічного університету 

ОТЕІ КНТЕУ - 10 525 12 948 17 017 17 278 

35.  Південноукраїнський національний 
педагогічний університет імені К. Д. 
Ушинського 

Університет 
Ушинського 

6 184 9 287 15 567 17 390 23 354 

 Середня по групі ЗВО м. Одеса 8 553 9 386 13 641 17 740 22 870 
       

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

ХАІ ім. М. Є. 
Жуковського 

8 983 10 672 14 034 16 154 18 965 

37.  Національний технічний університет 
"Харківський політехнічний інститут" 

НТУ "ХПІ " 17 742  9 208 13 966 19 211 24 385 

38.  Національний юридичний університет ім. 
Ярослава Мудрого 

НЮУ ім. Я. 
Мудрого 

11 467 19 283 31 060 43 896 54 517 

39.  Українська інженерно-педагогічна академія УІПА 8 592 10 481 15 003 12 667 23 847 
40.  Український державний університет 

залізничного транспорту 
УкрДУЗТ 8 408 12 146 15 853 22 529 22 071 

41.  Харківська державна академія фізичної 
культури 

ХДАФК - 6 031 16 567 20 332 39 981 

42.  Харківська державна зооветеринарна 
академія 

ХДЗВА 5 350 12 015 14 225 17 982 22 181 

43.  Харківський державний університет 
харчування та торгівлі 

ХДУХТ 13 317 8 133 13 730 18 853 28 164 

44.  Харківський національний автомобільно-
дорожній університет 

ХНАДУ 9 608 8 679 13 856 17 993 20 408 

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

Харківський 
НАУ ім. В. В. 
Докучаєва 

3 896 8 189 18 311 16 946 39 910 

46.  Харківський національний економічний 
університет імені Семена Кузнеця 

ХНЕУ ім. С. 
Кузнеця 

7 250 8 924 13 941 18 067 21 333 

47.  Харківський національний педагогічний 
університет імені Г. С. Сковороди 

ХНПУ ім. Г. С. 
Сковороди 

7 117 8 057 14 616 17 379 22 564 
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№
 з/

п 
Назва ЗВО Скорочена 

назва ЗВО 

Середня заробітна плата науково-педагогічних 
працівників за групами посад, грн 

1 група 
посад 

2 група 
посад 

3 група 
посад 

4 група 
посад 

5 група 
посад 

48.  Харківський національний технічний 
університет сільського господарства імені 
Петра Василенка 

ХНТУСГ 8 512 9 982 14 570 20 378 20 655 

49.  Харківський національний університет 
будівництва та архітектури 

ХНУБА 6 942 5 953 19 437 11 304 14 383 

50.  Харківський національний університет імені 
В. Н. Каразіна 

Каразінський 
університет 

6 833 9 330 14 230 17 544 106 
433 

51.  Харківський національний університет 
міського господарства імені О. М. Бекетова 

ХНУМГ ім. О. 
М. Бекетова 

5 167 9 556 14 390 17 993 25 000 

52.  Харківський національний університет 
радіоелектроніки 

ХНУРЕ 21 625 9 243 14 865 22 627 24 914 

53.  Харківський регіональний інститут 
державного управління Національної 
академії державного управління при 
Президентові України 

ХРІДУ НАДУ - 8 692 13 715 15 936 - 

54.  Харківський торговельно-економічний 
інститут Київського національного 
торговельно-економічного університету 

ХТЕІ КНТЕУ - 8 995 14 372 15 992 - 

 Середня по групі ЗВО м. Харків 9 557 9 361 15 754 19 312 32 097 
       

 Середня по групі ЗВО університетських міст 8 950 9 141 14 921 18 778 27 502 
Складено авторами на основі опрацьованої інформації 

 
Аналіз інформації за групами посад науково-педагогічних працівників, 

наданої ЗВО, показав наявність першої групи посад у 77,8 % ЗВО 
університетських міст. Фонд необов’язкових виплат для цієї групи посад складає 
близько 7,8 % від фонду оплати праці і фіксується у 17 ЗВО із 42. Найбільш 
вагомі обсяги його на одну середньорічну штатну одиницю в Харківському 
національному університеті радіоелектроніки, Українському державному 
університеті залізничного транспорту, Дніпровському національному 
університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.  

Аналіз даних табл. 11 засвідчив, що середня заробітна плата першої групи 
науково-педагогічних посад складає 8 950 грн. Найвищий рівень цього 
показника був у Харківському національному університеті радіоелектроніки 
(17 742 грн, 12 667 грн – із фонду обов’язкових виплат), Національному 
технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» (21 625 грн, 
13 550 грн – із фонду обов’язкових виплат), Університеті митної справи та 
фінансування (16 142 грн), Одеському національному політехнічному 
університеті (14 092 грн). В цілому в 17 ЗВО спостерігається рівень заробітної 
плати науково-педагогічних працівників першої групи посад вище середнього 
значення. Найнижчий рівень оплати в цій групі посад – в Харківському 
національному аграрному університеті ім. В. В. Докучаєва (3 896 грн), 
Державному вищому навчальному закладі «Український державний хіміко-
технологічний університет» (4 210 грн), Одеській державній академії 
будівництва та архітектури (4 817 грн), Харківському національному 
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університеті міського господарства імені О. М. Бекетова (5 167 грн). Харківській 
державній зооветеринарній академії (5 350 грн), що потребує додаткового 
уточнення інформації за деякими позиціями. В цілому, в більшості ЗВО 
спостерігається рівень заробітної плати нижче середнього по цій групі посад.  

Друга група посад науково-педагогічних працівників відсутня лише в 
одному ЗВО університетських міст. Фонд необов’язкових виплат складає 3,35 % 
від фонду оплати праці і фіксується в переважній більшості ЗВО, серед яких 
найбільш суттєві обсяги на одну середньорічну штатну одиницю в Українській 
інженерно-педагогічній академії, Українському державному університеті 
залізничного транспорту, Одеській національній академії зв'язку ім. О. С. 
Попова, Університеті митної справи та фінансування. 

Середня заробітна плата науково-педагогічних працівників другої групи 
посад  складала 9 141 грн. Значно перевищувала середнє значення по групі  
оплата праці в Університеті митної справи та фінансування (20 500 грн), 
Національному юридичному університеті ім. Ярослава Мудрого (19 283 грн, 
причому фонд необов’язкових виплат в цьому ЗВО відсутній), Львівському 
регіональному інституті державного управління Національної академії 
державного управління при Президентові України (13 824 грн). В цілому вище 
середнього значення заробітна плата спостерігається в 30 ЗВО із 53.  

Найнижчий рівень оплати по цій групі посад в Харківському 
національному університеті будівництва та архітектури (5 953 грн), Харківській 
державній академії фізичної культури (6 031 грн), Львівському національному 
університеті імені Івана Франка (6 857 грн), Одеській державній академії 
технічного регулювання та якості (7 107 грн).  

Третя група посад – одна із самих численних і відмічається у всіх 54 ЗВО 
університетських міст. Фонд необов’язкових виплат для цієї групи складає 2,5 % 
і фіксується в більшості ЗВО. Найбільші виплати з цього фонду у розрахунку на 
одну середньорічну штатну одиницю в Українській інженерно-педагогічній 
академії, Харківському національному університеті радіоелектроніки, 
Харківському національному технічному університеті сільського господарства 
імені Петра Василенка. 

Середня заробітна плата науково-педагогічних працівників третьої  групи 
посад 14 921 грн. Значно перевищує середнє значення оплата праці в 
Національному юридичному університеті ім. Ярослава Мудрого (31 060 грн, 
фонд необов’язкових виплат відсутній), Харківському національному 
університеті будівництва та архітектури (19 437 грн), Львівському 
регіональному інституті державного управління Національної академії 
державного управління при Президентові України (19 410 грн), Харківському 
національному аграрному університеті ім. В. В. Докучаєва (18 311 грн). 
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Найнижчий рівень оплати по цій групі посад в Одеській державній академії 
технічного регулювання та якості (8 921 грн), Національному університеті 
«Одеська морська академія» (10 180 грн).  

Штатні одиниці четвертої групи посад налічуються в усіх 54 ЗВО 
регіональної групи. Фонд необов’язкових виплат для цієї групи посад вищий за 
2 і 3 групи і складає 4,7 % від фонду оплати праці, фіксується у 33 ЗВО. 
Найбільші виплати з цього фонду в розрахунку на одну середньорічну штатну 
одиницю в Українській інженерно-педагогічній академії, Харківському 
національному університеті радіоелектроніки, Львівському національному 
університеті імені Івана Франка, Одеській національній академії зв'язку ім. О. С. 
Попова. 

Середня заробітна плата науково-педагогічних працівників четвертої 
групи посад складає 18 778 грн. Найвищі значення зафіксовані в Національному 
юридичному університеті ім. Ярослава Мудрого (43 896 грн), Національному 
університеті «Одеська морська академія» (33 812 грн), Львівському 
національному університеті імені Івана Франка (25 273 грн), Одеському 
національному економічному університеті (23 799 грн). Найнижчий рівень 
оплати по цій групі посад в Харківському національному університеті 
будівництва та архітектури (11 304 грн), Українській інженерно-педагогічній 
академії (12 667грн), причому в цьому ЗВО найвищий обсяг фонду 
необов’язкових виплат, а заробітна плата із фонду обов’язкових виплат складає 
8 477 грн. 

П’ята група посад науково-педагогічних працівників, до якої належать 
посади керівництва закладів відмічена в 90,7 % ЗВО університетських міст. 
Фонд необов’язкових виплат для цієї групи посад найвищий і складає 19,8 % від 
фонду оплати праці, відсутній в п’ятнадцяти ЗВО. Найбільші виплати з цього 
фонду в розрахунку на одну середньорічну штатну одиницю в Харківському 
національному університеті імені В. Н. Каразіна, Українській інженерно-
педагогічній академії, Придніпровській державній академії фізичної культури і 
спорту. 

Середня заробітна плата науково-педагогічних працівників п’ятої групи 
посад найвища і складає 27 502 грн. Найвище значення зафіксовано в 
Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна (106 433грн. із 
них 32 317 грн – із фонду обов’язкових виплат). Також значно перевищують 
середнє значення по групі зарплати в Національному юридичному університеті 
ім. Ярослава Мудрого (54 517 грн), Харківській державній академії фізичної 
культури (39 981 грн), Харківському національному аграрному університеті ім. 
В. В. Докучаєва (39 910 грн).  

Рис. 19 демонструє розподіл середньої заробітної плати науково-
педагогічних працівників за групами посад в   університетських містах. 
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Рис. 19. Розподіл середньої заробітної плати науково-педагогічних 
працівників за групами посад у ЗВО університетських міст, грн  

Побудовано авторами на основі опрацьованої інформації 
 
На рис. 20 – 23 представлено дані щодо середньої заробітної плати 

науково-педагогічних працівників за групами посад у ЗВО університетських міст 
(м. Дніпро, м. Львів, м. Одеса, м. Харків). 
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Рис. 20. Розподіл середньої заробітної плати науково-педагогічних  
працівників за групами посад у ЗВО університетських міст (м. Дніпро), грн 
Побудовано авторами на основі опрацьованої інформації 
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Рис. 21. Розподіл середньої заробітної плати науково-педагогічних 
працівників за групами посад у ЗВО університетських міст (м. Львів), грн 

Побудовано авторами на основі опрацьованої інформації 
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Рис. 22. Розподіл середньої заробітної плати науково-педагогічних 
працівників за групами посад у ЗВО університетських міст (м. Одеса), грн 

Побудовано авторами на основі опрацьованої інформації 



56 

Рис. 23. Розподіл середньої заробітної плати науково-педагогічних 
працівників за групами посад у ЗВО університетських міст (м. Харків), грн 
Побудовано авторами на основі опрацьованої інформації 
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ЗВО міст-обласних центрів. Перелік ЗВО цієї групи і розміри середньої 
заробітної плати педагогічних і науково-педагогічних працівників наведено в 
табл. 12 

Таблиця 12 
Середня заробітна плата педагогічних та науково-педагогічних 

працівників у ЗВО міст-обласних центрів 

№
 з/

п 

Назва ЗВО Скорочена назва 
ЗВО 

Середня заробітна плата, грн 
Педагогічних 
працівників 

Науково-
педагогічних 
працівників 

1.  Вінницький державний педагогічний університет 
ім. М. Коцюбинського 

ВДПУ ім. М. 
Коцюбинського 

6 982 10 979 

2.  Вінницький національний аграрний університет ВНАУ 8 346 13 756 
3.  Вінницький національний технічний університет ВНТУ 6 259 13 143 
4.  Вінницький торговельно-економічний інститут 

Київського національного торговельно-
економічного університету 

ВТЕІ КНТЕУ 6 394 13 593 

5.  Державний університет "Житомирська 
політехніка" 

Житомирська 
політехніка 

6 079 12 247 

6.  Донецький національний університет імені 
Василя Стуса  

ДонНУ ім. В. 
Стуса 

6 828 17 922 

7.  Житомирський державний  університет ім. 
І. Франка 

ЖДУ ім. І. Франка 7 502 12 443 

8.  Житомирський національний агроекологічний 
університет 

ЖНАЕУ 6 783 13 210 

9.  Запорізький національний університет ЗНУ 6 863 12 236 
10.  Західноукраїнський національний університет ЗУНУ 6 311 13 148 
11.  Івано-Франківський національний технічний 

університет нафти і газу 
ІФНТУНГ 6 352 12 404 

12.  Луцький національний технічний університет Луцький НТУ 8 455 14 419 
13.  Льотна академія Національного авіаційного 

університету 
Льотна академія 
НАУ 

7 763 11 329 

14.  Миколаївський національний аграрний 
університет 

МНАУ 8 820 14 075 

15.  Миколаївський національний університет ім. 
В. Сухомлинського 

МНУ ім. В. О. 
Сухомлинського 

8 090 13 243 

16.  Національний університет "Запорізька 
політехніка" 

Запорізька 
політехніка 

8 006 14 231 

17.  Національний університет "Полтавська 
політехніка імені Юрія Кондратюка" 

Полтавська 
політехніка ім. 
Кондратюка 

5 443 13 145 

18.  Національний університет "Чернігівська 
політехніка" 

Чернігівська 
політехніка 

7 025 13 141 

19.  Національний університет "Чернігівський 
колегіум" ім. Т. Шевченка 

Чернігівський 
колегіум 

6 846 11 728 

20.  Національний університет водного господарства 
та природокористування 

НУВГП 7 168 14 903 

21.  Національний університет кораблебудування ім. 
адмірала Макарова 

НУК ім. адм. 
Макарова 

6 401 12 652 

22.  Полтавська державна аграрна академія ПДАА 6 737 13 474 
23.  Полтавський національний педагогічний 

університет імені В. Г. Короленка 
ПНПУ ім. В. Т. 
Короленка 

7 629 13 913 

24.  Прикарпатський національний університет імені 
Василя Стефаника 

ПНУ ім. В. 
Стефаника 

6 446 13 303 

25.  Рівненський державний гуманітарний університет РДГУ 8 755 15 768 
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№
 з/

п 
Назва ЗВО Скорочена назва 

ЗВО 

Середня заробітна плата, грн 
Педагогічних 
працівників 

Науково-
педагогічних 
працівників 

26.  Сумський державний педагогічний університет 
ім. А. Макаренка 

СумДПУ ім. А. С. 
Макаренка 

6 496 12 694 

27.  Сумський державний університет СумДУ 8 354 15 539 
28.  Сумський національний аграрний університет Сумський НАУ - 15 151 
29.  Східноєвропейський  національний університет 

імені Лесі Українки 
СНУ ім. Л. 
Українки 

8 822 13 522 

30.  Тернопільський національний педагогічний 
університет ім. В. Гнатюка 

ТНПУ ім. В. 
Гнатюка 

7 260 13 634 

31.  Тернопільський національний технічний 
університет ім. І. Пулюя 

ТНТУ ім. І. Пулюя 6 233 12 886 

32.  Ужгородський національний університет УжНУ 9 240 13 924 
33.  Ужгородський торговельно-економічний інститут 

Київського національного торговельно-
економічного університету 

УТЕІ  КНТЕУ 9 258 17 030 

34.  Херсонська державна морська академія ХДМА 8 433 14 343 
35.  Херсонський державний аграрний університет ХДАУ 6 289 12 447 
36.  Херсонський державний університет ХДУ - 13 252 
37.  Херсонський національний технічний університет ХНТУ 8 186 22 948 
38.  Хмельницький національний  університет Хмельницький НУ 7 541 13 266 
39.  Центральноукраїнський державний педагогічний 

університет імені Володимира Винниченка 
ЦДПУ ім. В. 
Винниченка 

7 498 13 321 

40.  Центральноукраїнський національний технічний 
університет 

ЦНТУ 7 733 13 096 

41.  Черкаський державний технологічний університет ЧДТУ 7 839 13 461 
42.  Черкаський національний університет імені 

Богдана Хмельницького 
Черкаський НУ ім. 
Б. Хмельницького 

8 729 13 733 

43.  Чернівецький національний університет ім. 
Ю. Федьковича 

ЧНУ ім. Ю. 
Федьковича 

8 419 13 718 

44.  Чернівецький торговельно-економічний інститут 
Київського національного торговельно-
економічного університету 

Чернівецький ТЕІ 
КНТЕУ 

8 165 13 621 

45.  Чорноморський національний університет імені 
Петра Могили 

ЧНУ ім. П. Могили 6 315 13 699 
    

 Середня по групі ЗВО міст-обласних центрів 7 371 13 693 
Складено авторами на основі опрацьованої інформації 

 
Як свідчать дані таблиці 12, середня заробітна плата  науково-педагогічних 

працівників в цілому по групі ЗВО складають 13 693 грн (13 162 грн – із фонду 
обов’язкових виплат), а педагогічних працівників – 7 371 грн (7 140 грн – із 
фонду обов’язкових виплат), що нижче середнього значення по Україні. 

На рис. 24 представлена середня заробітна плата педагогічних та науково-
педагогічних працівників у ЗВО обласних центрів. Згідно з наведеними даними 
найвищий рівень оплати праці педагогічних працівників в Ужгородському 
торговельно-економічному інституті Київського національного торговельно-
економічного університету (9 258 грн), науково-педагогічних – в Херсонському 
національному технічному університеті (22 948 грн). 
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Рис. 24. Розподіл середньої заробітної плати науково-педагогічних та 
педагогічних працівників у ЗВО міст-обласних центрів, грн 

Побудовано авторами на основі опрацьованих даних 
 
Високі середньомісячні зарплати педагогічних працівників, що вищі за 

середнє значення по групі, спостерігаються в Державному вищому навчальному 
закладі «Ужгородський національний університет» (8 822грн), 
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Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки 
(8 822 грн), Миколаївському національному аграрному університеті (8 820 грн), 
Рівненському державному гуманітарному університеті (8 755 грн), Черкаському 
національному університеті імені Богдана Хмельницького (8 729 грн). 

Середньомісячні заробітні плати науково-педагогічним працівникам, що 
вищі за середнє значення по групі, спостерігаються в Донецькому національному 
університеті імені Василя Стуса (Вінницька обл.) (17 922 грн), Ужгородському 
торговельно-економічному інституті Київського національного торговельно-
економічного університету (17 030 грн).  

Мінімальна заробітна плата науково-педагогічних працівників в ЗВО 
обласних центрів становить 10 979 грн у Винницькому державному 
педагогічному університеті ім. М. Коцюбинського Співвідношення між 
мінімумом і максимумом складає 2,1 рази. Мінімальна оплата праці педагогічних 
працівників відзначається в розмірі 5 443 грн Національному університеті 
«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». Співвідношення між 
мінімумом і максимумом складає 1,7 рази 

У табл. 13 наведені розміри середньої місячної зарплати педагогічних 
працівників за групами посад у ЗВО міст-обласних центрів. 

Таблиця 13 
Середня заробітна плата педагогічних працівників за групами посад 

у ЗВО міст-обласних центрів  

№
 з/

п 

Назва ЗВО Скорочена 
назва ЗВО 

Середня заробітна плата педагогічних 
працівників за групами посад, грн 

1 група 
посад 

2 група 
посад 

3 група 
посад 

4 група 
посад 

5 група 
посад 

1   Вінницький державний педагогічний 
університет ім. М. Коцюбинського 

ВДПУ ім. М. 
Коцюбинського 

6 402 7 460 - 7 983 - 

2.  Вінницький національний аграрний 
університет 

ВНАУ 8 347 8 344 - - - 

3.  Вінницький національний технічний 
університет 

ВНТУ 3 931 6 574 - 4 762 - 

4.  Вінницький торговельно-економічний 
інститут Київського національного 
торговельно-економічного університету 

ВТЕІ КНТЕУ - 6 394 - - - 

5.  Державний університет "Житомирська 
політехніка" 

Житомирська 
політехніка 

- 5 350 6 808 - - 

6.  Донецький національний університет 
імені Василя Стуса 

ДонНУ ім. В. 
Стуса 

6 094 6 189 4 571 10 836 - 

7.  Житомирський державний  університет 
ім. І. Франка 

ЖДУ ім. І. 
Франка 

- 8 183 7 008 9 292 - 

8.  Житомирський національний 
агроекологічний університет 

ЖНАЕУ - 6 783 - - - 

9.  Запорізький національний університет ЗНУ 6 413 6 842 6 815 7 782 - 
10.  Західноукраїнський національний 

університет 
ЗУНУ - - - 6 311 - 

11.  Івано-Франківський національний 
технічний університет нафти і газу 

ІФНТУНГ 5 143 7 072 4 319 6 417 - 

12.  Луцький національний технічний 
університет 

Луцький НТУ 7 747 8 809 - 9 518 - 
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№
 з/

п 
Назва ЗВО Скорочена 

назва ЗВО 

Середня заробітна плата педагогічних 
працівників за групами посад, грн 

1 група 
посад 

2 група 
посад 

3 група 
посад 

4 група 
посад 

5 група 
посад 

13.  Льотна академія Національного 
авіаційного університету 

Льотна академія 
НАУ 

6 005 8 532 - - - 

14.  Миколаївський національний аграрний 
університет 

МНАУ - 8 225 9 318 9 387 15 518 
 

15.  Миколаївський національний 
університет ім. В. Сухомлинського 

МНУ ім. В. О. 
Сухомлинського 

- 6 988 - 12 033 - 

16.  Національний університет "Запорізька 
політехніка" 

Запорізька 
політехніка 

6 590 8 341 - 8 501 - 

17.  Національний університет "Полтавська 
політехніка імені Юрія Кондратюка" 

Полтавська 
політехніка ім. 
Кондратюка 

- 5 108 5 145 9 247 - 

18.  Національний університет "Чернігівська 
політехніка" 

Чернігівська 
політехніка 

9 371 5 100 - 7 956 - 

19.  Національний університет "Чернігівський 
колегіум" ім. Т. Шевченка 

Чернігівський 
колегіум 

5 822 7 610 - 11 743 - 

20.  Національний університет водного 
господарства та природокористування 

НУВГП - 7 448 7 674 6 767 - 

21.  Національний університет 
кораблебудування ім. адмірала Макарова 

НУК ім. адм. 
Макарова 

- 6 529 5 200 5 233 - 

22.  Полтавська державна аграрна академія ПДАА 6 448 6 665 - 7 376 - 
23.  Полтавський національний педагогічний 

університет імені В. Г. Короленка 
ПНПУ ім. В. Т. 
Короленка 

- 7 357 - 8 196 - 

24.  Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника 

ПНУ ім. В. 
Стефаника 

- 7 186 5 823 7 029 - 

25.  Рівненський державний гуманітарний 
університет 

РДГУ 8 274 8 773 10 133 - - 

26.  Сумський державний педагогічний 
університет ім. А. Макаренка 

СумДПУ ім. А. С. 
Макаренка 

- 6 131 6 284 8 176 - 

27.  Сумський державний університет СумДУ - 8 490 7 058 - - 
28.  Східноєвропейський  національний 

університет імені Лесі Українки 
СНУ ім. Л. 
Українки 

6 845 25 349 5 740 23 540 - 

29.  Тернопільський національний 
педагогічний університет ім. В. Гнатюка 

ТНПУ ім. В. 
Гнатюка 

6 632 7 664 - 7 310 - 

30.  Тернопільський національний технічний 
університет ім. І. Пулюя 

ТНТУ ім. І. 
Пулюя 

5 988 - 6 354 6 358 - 

31.  Ужгородський національний університет УжНУ - 8 986 - 11 906 - 
32.  Ужгородський торговельно-економічний 

інститут Київського національного 
торговельно-економічного університету 

УТЕІ  КНТЕУ - - - 9 258 - 

33.  Херсонська державна морська академія ХДМА - 7 933 6 417 12 708 - 
34.  Херсонський державний аграрний 

університет 
ХДАУ - 6 415 5 037 6 746 - 

35.  Херсонський національний технічний 
університет 

ХНТУ 7 286 8 354 - 10 042 - 

36.  Хмельницький національний  
університет 

Хмельницький 
НУ 

7 157 7 749 - 7 493 - 

37.  Центральноукраїнський державний 
педагогічний університет імені 
Володимира Винниченка 

ЦДПУ ім. В. 
Винниченка 

6 321 7 617 - 7 649 - 

38.  Центральноукраїнський національний 
технічний університет 

ЦНТУ - 7 663 - 8 263 - 

39.  Черкаський державний технологічний 
університет 

ЧДТУ - 7 406 - 9 138 - 

40.  Черкаський національний університет 
імені Богдана Хмельницького 

Черкаський НУ ім. 
Б. Хмельницького 

6 798 8 303 - 12 554 - 
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№
 з/

п 
Назва ЗВО Скорочена 

назва ЗВО 

Середня заробітна плата педагогічних 
працівників за групами посад, грн 

1 група 
посад 

2 група 
посад 

3 група 
посад 

4 група 
посад 

5 група 
посад 

41.  Чернівецький національний університет 
ім. Ю. Федьковича 

ЧНУ ім. Ю. 
Федьковича 

6 560 8 553 - 9 141 - 

42.  Чернівецький торговельно-економічний 
інститут Київського національного 
торговельно-економічного університету 

Чернівецький 
ТЕІ КНТЕУ 

- - - 8 165 - 

43.  Чорноморський національний 
університет імені Петра Могили 

ЧНУ ім. П. 
Могили 

- 6 163 - 8 750 - 
       

 Середня по групі ЗВО міст–обласних центрів 6 952 7 366 6 048 8 564 15 518 
Складено авторами на основі опрацьованих даних 
 

Аналіз інформації, поданої у звітах ЗВО, показав наявність першої групи 
посад педагогічних працівників у 46,7 % ЗВО обласних центрів. Фонд 
необов’язкових виплат для цієї групи посад складає 2,2 % від фонду оплати праці 
і фіксується лише у шести ЗВО, найбільша частка серед яких в розрахунку на 
одну середньорічну штатну одиницю в Донецькому національному університеті 
імені Василя Стуса (Вінницька обл.).  

Аналіз даних табл. 13 засвідчив, що середня заробітна плата першої групи 
посад складає 6 952 грн. Вище середнього значення – в Національному 
університеті «Чернігівська політехніка» (9 371грн), Вінницькому національному 
аграрному університеті (8 347 грн), Рівненському державному гуманітарному 
університеті (8 274 грн). 

Найнижчий рівень оплати у Винницькому національному технічному 
університеті (3 931грн), Івано-Франківському національному технічному 
університеті нафти і газу (5 143 грн).  

Друга група посад налічується у 86,7 % ЗВО обласних центрів. Фонд 
необов’язкових виплат складає 2,3 % від фонду оплати праці і фіксується в 
дванадцяти ЗВО, серед яких найбільш суттєві обсяги в розрахунку на одну 
середньорічну штатну одиницю спостерігалися в Черкаському національному 
університетів імені Богдана Хмельницького, Херсонській державній морській 
академії, Донецькому національному університеті імені Василя Стуса 
(Вінницька обл.) 

Середня заробітна плата педагогічних працівників другої  групи посад  – 
7 366 грн. Згідно із наданим звітом, значно перевищує середнє значення оплата 
праці в Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки 
(25 349 грн, фонд необов’язкових виплат відсутній). Вище середнього значення 
спостерігалася заробітна плата майже в половині ЗВО, серед них Державний 
вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» (8 986 
грн), Луцький національний технічний університет (8 809 грн), Рівненський 
державний гуманітарний університет (8 773грн), Чернівецький національний 
університет ім. Ю. Федьковича (8 553 грн), Льотна академія Національного 
авіаційного університету (8 532 грн). 
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Найнижчий рівень оплати в цій групі посад був у Національному 
університеті «Чернігівська політехніка» (5 100 грн), Національному університеті 
«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" (5 108 грн), Державному 
університеті «Житомирська політехніка» (5 350 грн).  

Посади, віднесені до третьої групи посад, відмічалися в 37,8 % ЗВО 
регіональної групи. Фонд необов’язкових виплат для цієї групи посад складав 
1,7 % і фіксувався  в трьох ЗВО: Національному університеті водного 
господарства та природокористування (найбільші виплати в розрахунку на одну 
середньорічну штатну одиницю), Херсонській державній морській академії, 
Донецькому національному університеті імені Василя Стуса (Вінницька обл.).  

Середня заробітна плата педагогічних працівників третьої групи посад  
складає 6 048 грн. Значно перевищує середнє значення по групі ЗВО оплата праці 
в Рівненському державному гуманітарному університеті (10 133 грн). Вище 
середнього заробітна плата –  в Миколаївському національному аграрному 
університеті (9 318 грн), Національному університеті водного господарства та 
природокористування (7 674 грн), Сумському державному університеті (7 058 
грн), Житомирському державному університеті ім. І. Франка (7 008 грн). 

Найнижчий рівень оплати по цій групі посад спостерігався в Івано-
Франківському національному технічному університеті нафти і газу (4 319 грн), 
Донецькому національному університеті імені Василя Стуса (Вінницька обл.) 
(4 571 грн).  

Штатні одиниці четвертої групи посад налічуються в 80 % ЗВО обласних 
центрів. Фонд необов’язкових виплат для цієї групи посад складає 7,8 % від 
фонду оплати праці і фіксується у дванадцяти ЗВО. В розрахунку на одну 
середньорічну штатну одиницю найбільші виплати з цього фонду – в  
Миколаївському національному університеті ім. В. Сухомлинського, 
Донецькому національному університеті імені Василя Стуса (Вінницька обл.). 

Середня заробітна плата педагогічних працівників четвертої групи посад 
складає 8 564 грн. Серед ЗВО розміри середньої місячної зарплати  мають значну 
варіацію. Найвище значення зафіксовано в Східноєвропейському національному 
університеті імені Лесі Українки (23 540 грн). Вище середнього по групі посад 
рівень оплати праці в Херсонській державній морській академії (12 708 грн), 
Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького (12 554 
грн), Миколаївському національному університеті ім. В. Сухомлинського 
(12 033 грн). Найнижчий рівень оплати по цій групі посад був у Винницькому 
національному технічному університеті (4 762 грн), Національному університеті 
кораблебудування ім. адмірала Макарова (5 233 грн).  

П’ята група посад фіксується лише в Миколаївському національному 
аграрному університеті. 

Шоста група посад не відмічена ні в одному ЗВО цієї регіональної групи 
закладів.  
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Рис. 25. Розподіл середньої заробітної плати педагогічних працівників за 
групами посад у ЗВО міст-обласних центрів, грн 

Побудовано авторами на основі опрацьованої інформації. 
Таблиця 14 

Середня заробітна плата науково-педагогічних працівників  
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за групами посад у ЗВО міст-обласних центрів 
№

 з/
п 

Назва ЗВО Скорочена 
назва ЗВО 

Середня заробітна плата науково-педагогічних 
працівників за групами посад, грн 

1 група 
посад 

2 група 
посад 

3 група 
посад 

4 група 
посад 

5 група 
посад 

1.  Вінницький державний педагогічний 
університет ім. М. Коцюбинського 

ВДПУ ім. М. 
Коцюбинського 

6 558 10 127 10 983 16 339 23 342 

2.  Вінницький національний аграрний 
університет 

ВНАУ - 9 797 13 804 18 006 20 244 

3.  Вінницький національний технічний 
університет 

ВНТУ 5 623 12 943 13 024 13 715 17 908 

4.  Вінницький торговельно-економічний 
інститут Київського національного 
торговельно-економічного університету 

ВТЕІ КНТЕУ - 8 274 14 777 18 400 - 

5.  Державний університет "Житомирська 
політехніка" 

Житомирська 
політехніка 

6 033 8 839 12 864 15 063 19 367 

6.  Донецький національний університет 
імені Василя Стуса 

ДонНУ ім. В. 
Стуса 

11 716 10 907 17 168 33 770 38 357 

7.  Житомирський державний  університет 
ім. І. Франка 

ЖДУ ім. І. 
Франка 

6 975 9 278 12 513 15 445 19 978 

8.  Житомирський національний 
агроекологічний університет 

ЖНАЕУ 5 042 9 383 12 697 15 814 20 889 

9.  Запорізький національний університет ЗНУ 15 295 8 777 9 175 26 991 21 097 
10.  Західноукраїнський національний 

університет 
ЗУНУ - - 12 993 16 644 22 417 

11.  Івано-Франківський національний 
технічний університет нафти і газу 

ІФНТУНГ 5 433 8 569 12 686 16 313 27 608 

12.  Луцький національний технічний 
університет 

Луцький НТУ 8 984 9 625 14 861 18 014 20 693 

13.  Льотна академія Національного 
авіаційного університету 

Льотна 
академія НАУ 

8 692 8 023 12 940 14 184 25 525 

14.  Миколаївський національний аграрний 
університет 

МНАУ 9 074 9 763 13 592 17 840 27 607 

15.  Миколаївський національний 
університет ім. В. Сухомлинського 

МНУ ім. В. О. 
Сухомлинського 

- 9 205 14 474 19 375 27 016 

16.  Національний університет "Запорізька 
політехніка" 

Запорізька 
політехніка 

6 917 10 111 15 461 17 722 21 885 

17.  Національний університет "Полтавська 
політехніка імені Юрія Кондратюка" 

Полтавська 
політехніка ім. 
Кондратюка 

- 7 415 13 394 15 071 30 800 

18.  Національний університет "Чернігівська 
політехніка" 

Чернігівська 
політехніка 

5 517 9 837 14 882 17 944 28 763 

19.  Національний університет 
"Чернігівський колегіум"  
ім. Т. Шевченка 

Чернігівський 
колегіум 

9 057 7 401 12 248 18 203 21 410 

20.  Національний університет водного 
господарства та природокористування 

НУВГП 10 167 9 822 14 843 28 066 31 183 

21.  Національний університет 
кораблебудування ім. адмірала Макарова 

НУК ім. адм. 
Макарова 

5 550 8 654 13 584 16 749 22 250 

22.  Полтавська державна аграрна академія ПДАА 7 742 9 446 13 635 16 397 20 919 
23.  Полтавський національний педагогічний 

університет імені В. Г. Короленка 
ПНПУ ім. В. 
Т. Короленка 

14 717 10 343 13 970 19 406 23 769 

24.  Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника 

ПНУ ім. В. 
Стефаника 

16 093 9 730 14 781 17 963 20 083 

25.  Рівненський державний гуманітарний 
університет 

РДГУ 7 850 11 417 17 135 20 969 23 215 

26.  Сумський державний педагогічний 
університет ім. А. Макаренка 

СумДПУ ім. А. 
С. Макаренка 

7 127 10 472 13 778 13 500 21 947 
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№
 з/

п 
Назва ЗВО Скорочена 

назва ЗВО 

Середня заробітна плата науково-педагогічних 
працівників за групами посад, грн 

1 група 
посад 

2 група 
посад 

3 група 
посад 

4 група 
посад 

5 група 
посад 

27.  Сумський державний університет СумДУ 7 207 11 678 20 329 23 294 19 394 
28.  Сумський національний аграрний 

університет 
Сумський 
НАУ 

13 650 12 169 15 837 19 979 42 933 

29.  Східноєвропейський  національний 
університет імені Лесі Українки 

СНУ ім. Л. 
Українки 

12 352 9 032 13 807 17 257 78 129 

30.  Тернопільський національний 
педагогічний університет ім. В. Гнатюка 

ТНПУ ім. В. 
Гнатюка 

7 533 9 304 14 832 18 581 22 886 

31.  Тернопільський національний технічний 
університет ім. І. Пулюя 

ТНТУ ім. І. 
Пулюя 

- 8 731 14 923 17 958 26 358 

32.  Ужгородський національний університет УжНУ 11 051 18 254 12 352 18 754 25 210 
33.  Ужгородський торговельно-економічний 

інститут Київського національного 
торговельно-економічного університету 

УТЕІ  КНТЕУ - 9 833 14 900 22 758 - 

34.  Херсонська державна морська академія ХДМА - 8 210 16 599 19 979 29 208 
35.  Херсонський державний аграрний 

університет 
ХДАУ 8 572 8 228 11 289 17 516 20 343 

36.  Херсонський державний університет ХДУ 13 531 7 237 14 342 14 728 25 896 
37.  Херсонський національний технічний 

університет 
ХНТУ 10 772 9 607 28 472 17 528 22 286 

38.  Хмельницький національний  
університет 

Хмельницький 
НУ 

6 967 9 409 14 123 17 769 21 653 

39.  Центральноукраїнський державний 
педагогічний університет імені 
Володимира Винниченка 

ЦДПУ ім. В. 
Винниченка 

7 229 8 882 14 581 16 532 20 576 

40.  Центральноукраїнський національний 
технічний університет 

ЦНТУ 6 958 8 917 14 102 18 960 22 433 

41.  Черкаський державний технологічний 
університет 

ЧДТУ 13 683 9 430 13 894 20 151 24 204 

42.  Черкаський національний університет 
імені Богдана Хмельницького 

Черкаський НУ 
ім. Б. 
Хмельницького 

8 417 9 824 14 517 18 286 22 003 

43.  Чернівецький національний університет 
ім. Ю. Федьковича 

ЧНУ ім. Ю. 
Федьковича 

7 800 10 106 15 150 19 317 23 011 

44.  Чернівецький торговельно-економічний 
інститут Київського національного 
торговельно-економічного університету 

Чернівецький 
ТЕІ КНТЕУ 

- 9 522 13 548 17 004 - 

45.  Чорноморський національний 
університет імені Петра Могили 

ЧНУ ім. П. 
Могили 

14 350 10 991 12 987 23 954 31 925 
       

 Середня по групі ЗВО міст–обласних центрів 8 537 10 149 14 215 18 537 25 567 
Складено авторами на основі опрацьованої інформації 

 
Аналіз інформації за групами посад науково-педагогічних працівників, 

наданої ЗВО, показав наявність першої групи посад у 80 % ЗВО обласних міст. 
Фонд необов’язкових виплат для цієї групи посад складає близько 5,1 % від 
фонду оплати праці і фіксується у 36 % ЗВО. Найбільш вагомі обсяги його на 
одну середньорічну штатну одиницю в Державному вищому навчальному 
закладі «Ужгородський національний університет», Донецькому національному 
університеті імені Василя Стуса (Вінницька обл.) Національному університеті 
водного господарства та природокористування.  
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Аналіз даних табл. 14 засвідчив, що середня заробітна плата першої групи 
посад науково-педагогічних працівників складає 8 537 грн. Найвищий рівень  
цього показника був у Державному вищому навчальному закладі 
«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" (16 093 
грн), Запорізькому національному університеті (15 295 грн), Полтавському 
національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка (14 717 грн), 
Чорноморському національному університеті імені Петра Могили (14 350 грн), 
Черкаському державному технологічному університеті (13 683 грн). Сумському 
національному аграрному університеті (13 650 грн, із них із фонду обов’язкових 
виплат 9 933 грн), Херсонському державному університеті (13 531 грн). В цілому 
вище середнього значення заробітна плата спостерігається в майже половині 
ЗВО з наявністю першої групи посад. Найнижчий рівень оплати в цій групі посад 
– в Житомирському національному агроекологічному університеті (5 042 грн), 
Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу (5 433 
грн), Національному університеті «Чернігівська політехніка» (5 517 грн), 
Національному університеті кораблебудування ім. адмірала Макарова (5 550 
грн), Винницькому національному технічному університеті (5 623 грн).  

Друга група посад науково-педагогічних працівників відсутня лише в 
одному ЗВО обласних центрів. Фонд необов’язкових виплат складає 4,5 % від 
фонду оплати праці і фіксується в половині ЗВО, серед яких більші обсяги на 
одну середньорічну штатну одиницю в Сумському державному університеті, 
Донецькому національному університеті імені Василя Стуса (Вінницька обл.), 
Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича. 

Середня заробітна плата науково-педагогічних працівників другої групи 
посад складала 10 149 грн. Значно перевищувала середнє значення оплата в 
Державному вищому навчальному закладі «Ужгородський національний 
університет» (18 254 грн), вище середнього значення фіксувалася у Вінницькому 
національному технічному університеті (12 943грн), Сумському національному 
аграрному університеті (12 169грн), Сумському державному університеті 
(11 678 грн, із них із фонду обов’язкових виплат 9 935 грн), Рівненському 
державному гуманітарному університеті (11 417 грн).  

Нижче середнього рівень оплати по цій групі посад в більшості ЗВО, серед 
них найнижчі значення Херсонському державному університеті (7 237 грн), 
Національному університеті «Чернігівський колегіум» ім. Т. Шевченка (7 401 
грн), Національному університеті «Полтавська політехніка імені Юрія 
Кондратюка» (7 415 грн), Льотній академії Національного авіаційного 
університету (8 023 грн, із них із фонду обов’язкових виплат 7 689 грн).  

Третя група посад відмічається у всіх ЗВО обласних центрів. Фонд 
необов’язкових виплат для цієї групи складає 3,3 % і фіксується в 22 ЗВО. 
Найбільші виплати з цього фонду у розрахунку на одну середньорічну штатну 
одиницю в Сумському державному університеті, Донецькому національному 
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університеті імені Василя Стуса (Вінницька обл.), Чернівецькому національному 
університеті ім. Ю. Федьковича. 

Середня заробітна плата науково-педагогічних працівників третьої  групи 
посад  14 215 грн. Значно перевищує середнє значення оплата в Херсонському 
національному технічному університеті (28 472 грн), Сумському державному 
університеті (20 329 грн, із них із фонду обов’язкових виплат 15 753 грн). Вища 
за середню заробітна плата в цілому в 20 ЗВО, серед яких Донецький 
національний університет імені Василя Стуса (Вінницька обл.) (17 168 грн), 
Рівненський державний гуманітарний університет (17 135 грн). Херсонська 
державна морська академія (16 599 грн), Сумський національний аграрний 
університет (15 837 грн), Національний університет «Запорізька політехніка» 
(15 461 грн), Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича (15 150 
грн).  

Найнижчий рівень оплати по цій групі посад в Запорізькому 
національному університеті (9 175 грн), Винницькому державному 
педагогічному університеті ім. М. Коцюбинського (10 983 грн), Херсонському 
державному аграрному університеті (11 289 грн).  

Штатні одиниці четвертої групи посад налічуються в усіх ЗВО 
регіональної групи. Фонд необов’язкових виплат для цієї групи посад дещо 
вищий за попередні проаналізовані групи і складає 5,2 % від фонду оплати праці, 
фіксується у 23 ЗВО. Найбільші виплати з цього фонду в розрахунку на одну 
середньорічну штатну одиницю в Донецькому національному університеті імені 
Василя Стуса (Вінницька обл.), Сумському державному університеті, 
Миколаївському національному університеті ім. В. Сухомлинського. 

Середня заробітна плата науково-педагогічних працівників четвертої 
групи посад складає 18 537 грн. Найвищі значення зафіксовані в Донецькому 
національному університеті імені Василя Стуса (Вінницька обл.) (33 770 грн, із 
них із фонду обов’язкових виплат 19 496 грн), Національному університеті 
водного господарства та природокористування (28 066 грн,  із фонду 
обов’язкових виплат 24 279 грн), Запорізькому національному університеті 
(26 991 грн), Чорноморському національному університеті імені Петра Могили 
(23 954 грн), Сумському державному університеті (23 294 грн). Найнижчий 
рівень оплати по цій групі посад в Сумському державному педагогічному 
університеті ім. А. Макаренка (13 500 грн), Винницькому національному 
технічному університеті (13 715 грн), Льотній академії Національного 
авіаційного університету (14 184 грн), Херсонському державному університеті 
(14 728 грн).  

П’ята група посад науково-педагогічних працівників відмічена в 93,3 % 
ЗВО обласних центрів. Фонд необов’язкових виплат для цієї групи посад 
найвищий і складає 9,5 % від фонду оплати праці, відсутній в 15 ЗВО. Найбільші 
виплати з цього фонду в розрахунку на одну середньорічну штатну одиницю в 
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Донецькому національному університеті імені Василя Стуса (Вінницька обл.), 
Національному університеті водного господарства та природокористування, 
Миколаївському національному університеті ім. В. Сухомлинського. 

Середня заробітна плата науково-педагогічних працівників п’ятої групи 
посад найвища і складає 25 567 грн. Найвище значення зафіксовано в 
Східноєвропейському  національному університеті імені Лесі Українки (78 129 
грн, із них із фонду обов’язкових виплат 75 959 грн), Сумському національному 
аграрному університеті (42 933 грн), Донецькому національному університеті 
імені Василя Стуса (Вінницька обл.) (38 357 грн, із них із фонду обов’язкових 
виплат 21 152 грн). Також значно перевищують середнє значення по групі 
зарплати в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили 
(31 925 грн), Національному університеті водного господарства та 
природокористування (31 183 грн, із них із фонду обов’язкових виплат 21 342 
грн), Національному університеті «Полтавська політехніка імені Юрія 
Кондратюка» (30 800 грн). Найнижчий рівень оплати по цій групі посад в 
винницькому національному технічному університеті (17 908 грн), Державному 
університеті «Житомирська політехніка» (19 367 грн), Сумському державному 
університеті (19 394 грн), Житомирському державному університеті ім. І. 
Франка (19 978 грн).  

Діаграма на рис. 26 демонструє дані щодо середньої заробітної плати 
науково-педагогічних працівників за групами посад в розрізі закладів вищої 
освіти, що розташовані в містах-обласних центрах. 
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Рис. 26. Розподіл середньої заробітної плати науково-педагогічних 
працівників за групами посад у ЗВО міст-обласних центрів, грн 

Побудовано авторами на основі опрацьованої інформації 
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ЗВО інших міст. Перелік ЗВО цієї групи і розміри середньої місячної 
заробітної плати педагогічних і науково-педагогічних працівників наведено в 
табл. 15. 

Таблиця 15 
Середня заробітна плата педагогічних та науково-педагогічних 

працівників у ЗВО інших міст 

№
 з/

п 

Назва ЗВО Скорочена назва 
ЗВО 

Середня заробітна плата, грн 
Педагогічних 
працівників 

Науково-
педагогічних 
працівників 

1   Азовський морський інститут Національного 
університету "Одеська морська академія" 

АМІ НУ "ОМА" 5 623 8 946 

2.  Бердянський державний педагогічний університет БДПУ 8 119 13 369 
3.  Білоцерківський національний аграрний 

університет 
БНАУ 8 303 13 445 

4.  Відокремлений підрозділ Національного 
університету біоресурсів і природокористування 
України "Бережанський агротехнічний інститут" 

ВП НУБіП "БАТІ" 8 559 14 084 

5.  Відокремлений підрозділ Національного 
університету біоресурсів і природокористування 
України "Ніжинський агротехнічний інститут" 

ВП НУБіП 
"НАТІ" 

9 789 10 354 

6.  Глухівський національний педагогічний 
університет імені Олександра Довженка 

Глухівський НПУ 
ім. О. Довженка 

7 010 12 475 

7.  Горлівський державний педагогічний інститут 
іноземних мов 

ГІІМ ДВНЗ ДДПУ 6 914 12 483 

8.  Державний університет економіки і технологій ДУ економіки і 
технологій 

- 14 591 

9.  Донбаська державна машинобудівна академія ДДМА 7 050 13 010 
10.  Донбаська національна академія будівництва та 

архітектури 
ДонНАБА 6 030 13 462 

11.  Донбаський державний педагогічний університет ДДПУ 7 446 13 665 
12.  Донецький державний університет управління Дон ДУУ 6 640 10 784 
13.  Донецький національний технічний університет ДонНТУ 5 041 15 230 
14.  Донецький національний університет економіки і 

торгівлі ім. М. Туган-Барановського  
ДонНУЕТ - 18 581 

15.  Дрогобицький державний педагогічний 
університет ім. І. Франка 

Дрогобицький 
ДПУ ім. І. Франка 

8 118 13 649 

16.  Ізмаїльський державний гуманітарний університет ІДГУ 8 977 14 515 
17.  Камʼянець-Подільський національний університет 

ім. І. Огієнка 
К-ПНУ ім. І. 
Огієнка 

5 502 12 958 

18.  Кременчуцький національний університет ім. М. 
Остроградського 

КрНУ ім. М. 
Остроградського 

- 13 531 

19.  Криворізький державний педагогічний університет КДПУ 6 744 12 395 
20.  Криворізький національний університет КНУ 5 813 14 621 
21.  Луганський національний аграрний університет ЛНАУ 8 458 12 458 
22.  Луганський національний університет імені Тараса 

Шевченка 
ЛНУ ім. Т. 
Шевченка 

7 704 13 725 

23.  Маріупольський державний університет Маріупольский ДУ 7 235 14 139 
24.  Мелітопольський державний педагогічний 

університет імені Богдана Хмельницького 
МДПУ ім. Б. 
Хмельницького 

7 045 13 009 

25.  Мукачівський державний університет Мукачівський ДУ 7 161 13 560 
26.  Національний університет "Острозька академія" НУ "Острозька 

академія" 
5 977 16 222 

27.  Ніжинський державний  університет ім. М. Гоголя НДУ ім. М. Гоголя 7 506 14 966 
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№
 з/

п 
Назва ЗВО Скорочена назва 

ЗВО 

Середня заробітна плата, грн 
Педагогічних 
працівників 

Науково-
педагогічних 
працівників 

28.  Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 
університет імені Григорія Сковороди 

Переяслав-
Хмельницький ДПУ 
ім. Г. Сковороди 

6 190 14 509 

29.  Подільський державний аграрно-технічний 
університет 

ПДАТУ 5 310 14 713 

30.  Приазовський державний технічний університет ПДТУ 6 749 13 603 
31.  Східноукраїнський національний університет 

імені Володимира Даля 
СНУ ім. В. Даля 7 916 14 749 

32.  Таврійський державний агротехнологічний 
університет імені Дмитра Моторного 

ТДАТУ 8 431 13 708 

33.  Уманський державний педагогічний університет 
імені Павла Тичини 

Уманський 
педуніверситет ім. 
П. Тичини 

6 273 13 241 

34.  Уманський національний університет садівництва Уманський НУС 7 652 14 015 
    

 Середня по групі ЗВО інших міст 7 100 13 673 
Складено авторами на основі опрацьованих даних 

 
Середній розмір заробітної плати по цій регіональній групі нижчий 

середнього по Україні, але дещо вищій порівняно з групою ЗВО обласних 
центрів і складає 13 227грн (12 770грн – із фонду обов’язкових виплат). 
Середньомісячні виплати науково-педагогічним працівникам в цілому по групі 
ЗВО 13 673грн (13 199грн – із фонду обов’язкових виплат), педагогічним – 
7 100грн (6 872 грн – із фонду обов’язкових виплат).  

На рис. 27 представлена середня заробітна плата педагогічних та науково-
педагогічних працівників у ЗВО інших міст. Згідно з наведеними даними, 
найвищий рівень оплати праці педагогічних працівників у відокремленому 
підрозділі Національного університету біоресурсів і природокористування 
України «Ніжинський агротехнічний інститут» (9 789 грн), вище середнього 
значення – в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті (8 977 грн), 
відокремленому підрозділі Національного університету біоресурсів і 
природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут» (8 559 
грн), Луганському національному аграрному університеті (8 458,00), 
Таврійському державному агротехнологічному університеті імені Дмитра 
Моторного (8 431 грн), науково-педагогічних – у Донецькому національному 
університеті економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського (Дніпропетровська 
обл.) (18 581 грн). вище середнього значення - в Національному університеті 
«Острозька академія» (16 222 грн). Донецькому національному технічному 
університеті (15 230 грн). Ніжинському державному  університеті iм. М. Гоголя 
(14 966 грн).  
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Рис. 27. Розподіл середньої заробітної плати науково-педагогічних та 
педагогічних працівників у ЗВО інших міст, грн 

Побудовано авторами на основі опрацьованої інформації 
 
Мінімальна заробітна плата педагогічних працівників в ЗВО інших міст 

становить в Донецькому національному технічному університеті (5 041 грн), 
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науково-педагогічних - 8 946 грн. в Азовському морському інституті 
Національного університету «Одеська морська академія»  

У табл. 16 наведені розміри середньої місячної заробітної плати 
педагогічних працівників за групами посад у ЗВО інших міст. 

Таблиця 16 
Середня заробітна плата педагогічних працівників 

за групами посад  у ЗВО інших міст 

№
 з/

п 

Назва ЗВО Скорочена назва 
ЗВО 

Середня заробітна плата педагогічних 
працівників за групами посад, грн 

1 група 
посад 

2 група 
посад 

3 група 
посад 

4 група 
посад 

1   Азовський морський інститут Національного 
університету "Одеська морська академія" 

АМІ НУ "ОМА" 5 725 8 495 5 850 4 486 

2.  Бердянський державний педагогічний 
університет 

БДПУ 6 219 8 383 - 9 483 

3.  Білоцерківський національний аграрний 
університет 

БНАУ - 7 528 - 9 467 

4.  Відокремлений підрозділ Національного 
університету біоресурсів і 
природокористування України 
"Бережанський агротехнічний інститут" 

ВП НУБіП "БАТІ" - 8 048 8 566 9 000 

5.  Відокремлений підрозділ Національного 
університету біоресурсів і 
природокористування України "Ніжинський 
агротехнічний інститут" 

ВП НУБіП "НАТІ" 6 867 - - 11 250 

6.  Глухівський національний педагогічний 
університет імені Олександра Довженка 

Глухівський НПУ 
ім. О. Довженка 

6 233 8 942 - 7 078 

7.  Горлівський державний педагогічний 
інститут іноземних мов 

ГІІМ ДВНЗ ДДПУ 6 373 5 718 7 171 10 384 

8.  Донбаська державна машинобудівна 
академія 

ДДМА - 5 549 - 8 325 

9.  Донбаська національна академія будівництва 
та архітектури 

ДонНАБА - 5 435 - 6 625 

10.  Донбаський державний педагогічний 
університет 

ДДПУ - 7 568 7 341 7 368 

11.  Донецький державний університет 
управління 

Дон ДУУ 7 050 6 229 - - 

12.  Донецький національний технічний 
університет 

ДонНТУ 4 419 8 842 6 608 - 

13.  Дрогобицький державний педагогічний 
університет ім. І. Франка 

Дрогобицький 
ДПУ ім. І. Франка 

- 8 243 7 570 8 623 

14.  Ізмаїльський державний гуманітарний 
університет 

ІДГУ - 7 490 7 178 11 169 

15.  Камʼянець-Подільський національний 
університет ім. І. Огієнка 

К-ПНУ ім. І. 
Огієнка 

5 368 5 806 - - 

16.  Криворізький державний педагогічний 
університет 

КДПУ - 7 366 5 827 10 088 

17.  Криворізький національний університет КНУ - - 5 825 5 808 
18.  Луганський національний аграрний 

університет 
ЛНАУ - 7 556 8 194 10 308 

19.  Луганський національний університет імені 
Тараса Шевченка 

ЛНУ ім. Т. 
Шевченка 

6 271 7 747 - - 

20.  Маріупольський державний університет Маріупольский ДУ - 7 860 6 714 - 
21.  Мелітопольський державний педагогічний 

університет імені Богдана Хмельницького 
МДПУ ім. Б. 
Хмельницького 

6 513 8 337 - 8 947 

22.  Мукачівський державний університет Мукачівський ДУ - 6 292 7 940 7 833 
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№
 з/

п 
Назва ЗВО Скорочена назва 

ЗВО 

Середня заробітна плата педагогічних 
працівників за групами посад, грн 

1 група 
посад 

2 група 
посад 

3 група 
посад 

4 група 
посад 

23.  Національний університет "Острозька 
академія" 

НУ "Острозька  
академія" 

- - 5 592 6 233 

24.  Ніжинський державний  університет ім. М. 
Гоголя 

НДУ ім. М. Гоголя 7 000 7 417 - 7 633 

25.  Переяслав-Хмельницький державний 
педагогічний університет імені Григорія 
Сковороди 

Переяслав-
Хмельницький ДПУ 
ім. Г. Сковороди 

8 333 6 000 4 577 8 176 

26.  Подільський державний аграрно-технічний 
університет 

ПДАТУ 5 000 5 529 - 5 633 

27.  Приазовський державний технічний 
університет 

ПДТУ 7 293 5 934 - - 

28.  Східноукраїнський національний 
університет імені Володимира Даля 

СНУ ім. В. Даля - 7 916 - - 

29.  Таврійський державний агротехнологічний 
університет імені Дмитра Моторного 

ТДАТУ - 8 020 7 917 9 056 

30.  Уманський державний педагогічний 
університет імені Павла Тичини 

Уманський 
педуніверситет ім. 
П. Тичини 

5 464 5 729 5 557 6 596 

31.  Уманський національний університет 
садівництва 

Уманський НУС - 6 650 - 10 658 
      

 Середня по групі ЗВО інших міст 6 424 7 202 6 955 7 582 
Складено авторами на основі опрацьованих даних 

 
Аналіз інформації, поданої у звітах ЗВО, показав наявність першої групи 

посад педагогічних працівників у 44,1 % ЗВО інших міст. Фонд необов’язкових 
виплат для цієї групи посад складає 2,68 % від фонду оплати праці і фіксується 
у п’яти ЗВО: Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному 
університеті імені Григорія Сковороди, Приазовському державному технічному 
університеті, Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка, 
Бердянському державному педагогічному університеті, Азовському морському 
інституті Національного університету «Одеська морська академія», серед яких 
найбільш суттєві обсяги в розрахунку на одну середньорічну штатну одиницю 
спостерігалися в. Азовському морському інституті Національного університету 
«Одеська морська академія» і Переяслав-Хмельницькому державному 
педагогічному університеті імені Григорія Сковороди. 

Аналіз даних табл. 16 засвідчив, що середня заробітна плата першої групи 
посад складає 6 424 грн. Вище середнього значення – в Переяслав-
Хмельницькому державному педагогічному університеті імені Григорія 
Сковороди (8 333 грн, із фонду обов’язкових виплат – 6 833 грн ), Приазовському 
державному технічному університеті (7 293 грн), Донецькому державному 
університеті управління (7 050 грн), Ніжинський державний університет iм. 
М. Гоголя (7 000 грн), а найнижчий рівень оплати  – в Донецькому 
національному технічному університеті (4 419 грн) і Подільському державному 
аграрно-технічному університеті (5 000 грн).  
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Друга група посад налічується у 82,35 % ЗВО інших міст. Фонд 
необов’язкових виплат у цій групі посад складає 2,7 % від фонду оплати праці і 
фіксується в семи ЗВО, серед яких найбільш суттєві обсяги в розрахунку на одну 
середньорічну штатну одиницю спостерігалися в Луганському національному 
аграрному університеті і Азовському морському інституті Національного 
університету «Одеська морська академія»  

Середня заробітна плата педагогічних працівників другої групи посад 
7 202 грн. В переважній більшості ЗВО заробітна плата перевищує середнє 
значення, серед них Глухівський національний педагогічний університет імені 
Олександра Довженка (8 942 грн), Донецький національний технічний 
університет (8 842 грн), Азовський морський інститут Національного 
університету «Одеська морська академія» (8 495 грн, із них із фонду 
обов’язкових виплат – 6 612 грн), Бердянський державний педагогічний 
університет (8 383 грн), Мелітопольський державний педагогічний університет 
імені Богдана Хмельницького (8 337 грн).  

Найнижчий рівень оплати в цій групі посад був у Донбаській національній 
академії будівництва та архітектури (5 435 грн), Подільському державному 
аграрно-технічному університеті (5 529 грн), Донбаській державній 
машинобудівній академії (5 549 грн).  

Посади, віднесені до третьої групи посад, відмічалися майже в половині 
ЗВО інших міст. Фонд необов’язкових виплат для цієї групи складав 4,1 % і 
фіксувався у 6 ЗВО. В розрахунку на одну середньорічну штатну одиницю 
найбільші виплати з цього фонду у Луганському національному аграрному 
університеті. 

Середня заробітна плата педагогічних працівників третьої  групи посад  
6 955 грн. Вище середнього значення  оплата у відокремленому підрозділі 
Національного університету біоресурсів і природокористування України 
«Бережанський агротехнічний інститут» (8 566 грн), Луганському 
національному аграрному університеті (8 194грн), Мукачівському державному 
університеті (7 940 грн), Таврійському державному агротехнологічному 
університеті імені Дмитра Моторного (7 917 грн). 

Найнижчий рівень оплати по цій групі посад спостерігався в Переяслав-
Хмельницькому державному педагогічному університеті імені Григорія 
Сковороди (4 577 грн), Уманському державному педагогічному університеті 
імені Павла Тичини (5 557грн), Національному університеті «Острозька 
академія» (5 592грн),  

Штатні одиниці четвертої групи посад налічуються в 70,6 % ЗВО інших 
міст. Фонд необов’язкових виплат для цієї групи посад складає 3,7 % від фонду 
оплати праці і фіксується в 11 ЗВО. В розрахунку на одну середньорічну штатну 
одиницю найбільші виплати з цього фонду в Луганському національному 
аграрному університеті, відокремленому підрозділі Національного університету 
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біоресурсів і природокористування України «Ніжинський агротехнічний 
інститут», Горлівському державному педагогічному інституті іноземних мов. 

Середня заробітна плата педагогічних працівників четвертої групи посад 
складає 7 582 грн. Серед ЗВО розміри середньої місячної зарплати  мають значну 
варіацію. Найвищі значення зафіксовані у відокремленому підрозділі 
Національного університету біоресурсів і природокористування України 
«Ніжинський агротехнічний інститут» (11 250 грн, із них із фонду обов’язкових 
виплат 9 025 грн ), Ізмаїльському державному гуманітарному університеті 
(11 169 грн) і Уманському національному університеті садівництва (10 658 грн). 
В цілому вище середнього по групі посад рівень оплати праці в 16 ЗВО. 
Найменша заробітна плата педагогічних працівників четвертої групи посад в 
ЗВО інших міст в Азовському морському інституті Національного університету 
«Одеська морська академія» (4 486 грн), Подільському державному аграрно-
технічному університеті (5 633 грн), Криворізькому національному університеті 
(5 808 грн). 

П’ята і шоста групи посад не відмічені жодним закладом вищої освіти 
групи інших міст. 

На рис. 28 наведено дані щодо середньої заробітної плати педагогічних 
працівників за групами посад в розрізі закладів вищої освіти інших міст. 
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Рис. 28. Розподіл середньої заробітної плати педагогічних працівників за 
групами посад у ЗВО інших міст, грн 

Побудовано авторами на основі опрацьованої інформації 
 
У табл. 17 наведені розміри середньомісячної заробітної плати науково-

педагогічних працівників за групами посад у ЗВО інших міст. 
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Таблиця 17 
Середня заробітна плата науково-педагогічних працівників за 

групами посад у ЗВО інших міст 

№
 з/

п 

Назва ЗВО Скорочена 
назва ЗВО 

Середня заробітна плата науково-педагогічних 
працівників за групами посад, грн 

1 група 
посад 

2 група 
посад 

3 група 
посад 

4 група 
посад 

5 група 
посад 

1.  Азовський морський інститут 
Національного університету "Одеська 
морська академія" 

АМІ НУ "ОМА" - 6 188 7 619 29 009 - 

2.  Бердянський державний педагогічний 
університет 

БДПУ 8 875 9 446 14 220 23 358 26 400 

3.  Білоцерківський національний 
аграрний університет 

БНАУ 7 817 9 928 14 222 16 845 26 050 

4.  Відокремлений підрозділ Національ-
ного університету біоресурсів і приро-
докористування України "Бережансь-
кий агротехнічний інститут" 

ВП НУБіП 
"БАТІ" 

- 10 243 14 251 16 917 - 

5.  Відокремлений підрозділ Національ-
ного університету біоресурсів і приро-
докористування України "Ніжинський 
агротехнічний інститут" 

ВП НУБіП 
"НАТІ" 

- 6 645 10 118 17 029 - 

6.  Глухівський національний 
педагогічний університет імені 
Олександра Довженка 

Глухівський НПУ 
ім. О. Довженка 

15 208 9 696 13 071 19 084 28 689 

7.  Горлівський державний педагогічний 
інститут іноземних мов 

ГІІМ ДВНЗ 
ДДПУ 

- 12 587 11 973 16 973 - 

8.  Державний університет економіки і 
технологій 

ДУ економіки і 
технологій 

- 8 709 14 220 18 070 21 764 

9.  Донбаська державна машинобудівна 
академія 

ДДМА 5 517 9 123 13 727 18 394 27 683 

10.  Донбаська національна академія 
будівництва та архітектури 

ДонНАБА - 9 571 12 765 40 102 30 358 

11.  Донбаський державний педагогічний 
університет 

ДДПУ 5 628 8 959 14 269 16 460 29 302 

12.  Донецький державний університет 
управління 

Дон ДУУ 5 167 6 305 9 081 15 808 24 508 

13.  Донецький національний технічний 
університет 

ДонНТУ 9 642 10 167 14 604 22 352 25 044 

14.  Донецький національний університет 
економіки і торгівлі ім. М. Туган-
Барановського 

ДонНУЕТ - 13 291 20 209 20 422 29 100 

15.  Дрогобицький державний педагогічний 
університет ім. І. Франка 

Дрогобицький 
ДПУ ім. І. Франка 

12 676 9 740 13 726 15 726 19 228 

16.  Ізмаїльський державний гуманітарний 
університет 

ІДГУ 9 985 10 297 15 434 17 414 21 159 

17.  Камʼянець-Подільський національний 
університет ім. І. Огієнка 

К-ПНУ ім. І. 
Огієнка 

6 975 5 688 14 761 12 226 18 314 

18.  Кременчуцький національний 
університет ім. М. Остроградського 

КрНУ ім. М. 
Остроградського 

6 095 9 535 14 320 18 341 22 628 

19.  Криворізький державний педагогічний 
університет 

КДПУ 6 880 9 652 14 690 17 336 18 696 

20.  Криворізький національний 
університет 

КНУ 9 492 9 745 15 330 24 385 31 077 

21.  Луганський національний аграрний 
університет 

ЛНАУ 9 417 8 421 13 657 20 613 60 933 

22.  Луганський національний університет 
імені Тараса Шевченка 

ЛНУ ім. Т. 
Шевченка 

10 975 11 212 14 382 21 713 26 798 
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№
 з/

п 
Назва ЗВО Скорочена 

назва ЗВО 

Середня заробітна плата науково-педагогічних 
працівників за групами посад, грн 

1 група 
посад 

2 група 
посад 

3 група 
посад 

4 група 
посад 

5 група 
посад 

23.  Маріупольський державний 
університет 

Маріупольский 
ДУ 

7 092 9 129 14 211 17 856 21 244 

24.  Мелітопольський державний 
педагогічний університет імені Богдана 
Хмельницького 

МДПУ ім. Б. 
Хмельницького 

7 115 9 523 14 571 16 314 21 534 

25.  Мукачівський державний університет Мукачівський ДУ - 8 866 14 103 17 525 20 472 
26.  Національний університет "Острозька 

академія" 
НУ "Острозька 
академія" 

7 208 11 847 14 971 22 107 29 708 

27.  Ніжинський державний  університет ім. 
М. Гоголя 

НДУ ім. М. 
Гоголя 

6 833 9 530 15 442 17 837 20 139 

28.  Переяслав-Хмельницький державний 
педагогічний університет імені 
Григорія Сковороди 

Переяслав-
Хмельницький ДПУ 
ім. Г. Сковороди 

- 9 294 16 529 17 986 18 979 

29.  Подільський державний аграрно-
технічний університет 

ПДАТУ 8 900 9 300 14 504 15 609 20 956 

30.  Приазовський державний технічний 
університет 

ПДТУ 7 142 10 153 13 543 18 156 25 758 

31.  Східноукраїнський національний 
університет імені Володимира Даля 

СНУ ім. В. Даля 10 558 9 689 15 832 18 818 35 683 

32.  Таврійський державний 
агротехнологічний університет імені 
Дмитра Моторного 

ТДАТУ 6 458 9 235 14 647 16 504 19 729 

33.  Уманський державний педагогічний 
університет імені Павла Тичини 

Уманський 
педуніверситет ім. 
П. Тичини 

6 144 12 132 13 752 16 272 18 662 

34.  Уманський національний університет 
садівництва 

Уманський НУС 6 081 10 300 14 852 18 359 21 706 
       

 Середня по групі ЗВО інших міст 7 087 9 707 14 471 18 430 23 746 
Створено авторами на основі опрацьованих даних 
 
Аналіз інформації за групами посад науково-педагогічних працівників, 

наданої ЗВО, показав наявність першої групи посад у 73,5 % ЗВО інших міст. 
Фонд необов’язкових виплат для цієї групи посад складає 3,6 % від фонду оплати 
праці і фіксується у восьми ЗВО. Найбільш вагомі обсяги його на одну 
середньорічну штатну одиницю в Криворізькому національному університеті, 
Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка, Бердянському 
державному педагогічному університеті.  

Аналіз даних табл. 17 засвідчив, що середня заробітна плата першої групи 
науково-педагогічних посад складає 7 087 грн. Найвищий рівень  цього 
показника був у Глухівському національному педагогічному університеті імені 
Олександра Довженка (15 208 грн) і Дрогобицькому державному педагогічному 
університеті ім. І. Франка (12 676 грн). В цілому вище середнього значення 
заробітна плата спостерігається в 15 ЗВО, серед них Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка (10 975 грн, із них із фонду обов’язкових 
виплат 8 475 грн), Східноукраїнський національний університет імені 
Володимира Даля (10 558 грн, із них із фонду обов’язкових виплат 8 475 грн), 
Ізмаїльський державний гуманітарний університет (9 985 грн), Донецький 
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національний технічний університет (9 642 грн), Криворізький національний 
університет (9 492 грн, із них із фонду обов’язкових виплат 6 525 грн). 
Найнижчий рівень оплати в цій групі посад – в Донецькому державному 
університеті управління (5 167 грн), Донбаській державній машинобудівній 
академії (5 517 грн) і Донбаському державному педагогічному університеті 
(5 628 грн).  

Наявність другої групи посад науково-педагогічних працівників 
налічується у всіх ЗВО інших міст. Фонд необов’язкових виплат складає 3,7 % 
від фонду оплати праці і фіксується в більшості ЗВО, серед яких найбільш 
суттєві обсяги на одну середньорічну штатну одиницю в Луганському 
національному аграрному університеті, Азовському морському інституті 
Національного університету «Одеська морська академія», Донецькому 
національному університеті економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського 
(Дніпропетровська обл.). 

Середня заробітна плата науково-педагогічних працівників другої групи 
посад складала 9 707 грн. Перевищувала середнє значення оплата в Донецькому 
національному університеті економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського 
(Дніпропетровська обл.) (13 291 грн, із них із фонду обов’язкових виплат 11 665 
грн), Горлівському державному педагогічному інституті іноземних мов (12 587 
грн), Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини 
(12 132 грн), Національному університеті «Острозька академія» (11 847 грн), 
Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка" (11 212 грн).  

Найнижчий рівень оплати по цій групі посад в Кам’янець-Подільському 
національному університеті ім. І. Огієнка (5 688 грн), Азовському морському 
інституті Національного університету «Одеська морська академія» (6 188 грн). 
Донецькому державному університеті управління (6 305 грн), відокремленому 
підрозділі Національного університету біоресурсів і природокористування 
України «Ніжинський агротехнічний інститут» (6 645 грн).  

Третя група посад відмічається у всіх ЗВО інших міст. Фонд 
необов’язкових виплат для цієї групи складає 2,5 % і відсутній в 12 ЗВО. 
Найбільші виплати з цього фонду у розрахунку на одну середньорічну штатну 
одиницю в Донецькому національному університеті економіки і торгівлі ім. М. 
Туган-Барановського (Дніпропетровська обл.), Луганському національному 
аграрному університеті, Криворізькому національному університеті і Донбаській 
національній академії будівництва та архітектури. 

Середня заробітна плата науково-педагогічних працівників третьої  групи 
посад 14 471 грн. Значно перевищує середнє значення оплата в Донецькому 
національному університеті економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського 
(Дніпропетровська обл.) (20 209 грн, із них із фонду обов’язкових виплат 15 925 
грн), вища за середню заробітна плата в Переяслав-Хмельницькому державному 
педагогічному університеті імені Григорія Сковороди (16 529 грн), 



82 

Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля (15 832 
грн), Ніжинському державному університеті iм. М. Гоголя (15 442 грн), 
Ізмаїльському державному гуманітарному університеті (15 434 грн). 

Найнижчий рівень оплати по цій групі посад в Азовському морському 
інституті Національного університету «Одеська морська академія» (7 619 грн). 
Донецькому державному університеті управління (9 081грн).  

Штатні одиниці четвертої групи посад, як і двох попередніх,  налічуються 
в усіх ЗВО інших міст. Фонд необов’язкових виплат для цієї групи посад дещо 
вищий за три попередні групи і складає 4,3 % від фонду оплати праці, фіксується 
більше, ніж половині ЗВО. Найбільші виплати з цього фонду в розрахунку на 
одну середньорічну штатну одиницю в Донбаській національній академії 
будівництва та архітектури, Азовському морському інституті Національного 
університету «Одеська морська академія», Луганському національному 
аграрному університеті, Приазовському державному технічному університеті. 

Середня заробітна плата науково-педагогічних працівників четвертої 
групи посад складає 18 430 грн. Найвищі значення зафіксовані в Донбаській 
національній академії будівництва та архітектури (40 102 грн, із них із фонду 
обов’язкових виплат 25 035 грн), Азовському морському інституті 
Національного університету «Одеська морська академія» (29 009 грн, із них із 
фонду обов’язкових виплат 20 070 грн), Криворізькому національному 
університеті (24 385 грн), Бердянському державному педагогічному університеті 
(23 358 грн). Найнижчий рівень оплати по цій групі посад в Кам’янець-
Подільському національному університеті ім. І. Огієнка (12 226 грн),  

П’ята група посад науково-педагогічних працівників відмічена в 88,2 % 
ЗВО інших міст. Фонд необов’язкових виплат для цієї групи посад найвищий і 
складає 9,5 % від фонду оплати праці, відсутній в дванадцяти ЗВО. Найбільші 
виплати з цього фонду в розрахунку на одну середньорічну штатну одиницю в 
Луганському національному аграрному університеті, Східноукраїнському 
національному університеті імені Володимира Даля, Луганському 
національному університеті імені Тараса Шевченка, Бердянському державному 
педагогічному університеті. 

Середня заробітна плата науково-педагогічних працівників п’ятої групи 
посад найвища і складає 23 746 грн. Найвище значення зафіксовано в 
Луганському національному аграрному університеті (60 933 грн, але із фонду 
обов’язкових виплат – 20 392 грн). Також перевищують середнє значення по 
групі зарплати в Східноукраїнському національному університеті імені 
Володимира Даля (35 683 грн, але із фонду обов’язкових виплат - 20 342 грн), 
Криворізькому національному університеті (31 077 грн, із них із фонду 
обов’язкових виплат 23 902 грн). 

Найнижчий рівень оплати праці в цій групі посад спостерігається у 
Кам’янець-Подільському національному університеті ім. І. Огієнка (18 314 грн), 
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Криворізькому державному педагогічному університеті (18 696 грн), 
Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини 
(18 662 грн),  

Рис. 29 демонструє середню заробітну плату науково-педагогічних 
працівників за групами посад в розрізі ЗВО групи інших міст.  
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Рис. 29. Розподіл середньої заробітної плати науково-педагогічних 
працівників за групами посад у ЗВО інших міст, грн 

Побудовано авторами на основі опрацьованої інформації 
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ВИСНОВКИ 
 

1. У даному прикладному  дослідженні здійснено аналіз середньої заробітної 
плати  педагогічних та науково-педагогічних працівників за групами посад 
відповідно до схеми посадових окладів кожного типу працівників згідно з 
постановою КМУ від 10.07.2019 № 822 «Про оплату праці педагогічних, 
науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і 
науки». 

2. Вихідними даними для дослідження слугувала інформація про  
середньорічну чисельність  штатних одиниць педагогічних та науково-
педагогічних працівників, їх фонд заробітної плати, обов’язкові і 
необов’язкові виплати, нарахування на оплату праці, що була опрацьована 
авторами на основі листа Міністерства фінансів України від 18.02.2021 
№  07010-05-10/5285 та листа Міністерства освіти і науки України від 
09.03.2021 р. № 1/9-122 18.02.2021. 

3. Аналіз проведено для 153 ЗВО, згрупованих за такими регіональними 
групами закладів вищої освіти, як ЗВО м. Києва (20 одиниць); ЗВО 
університетських міст (54 одиниці), зокрема м. Харків (19 одиниць), 
м. Одеса (16 одиниць),   м. Дніпро (11 одиниць), м. Львів (9 одиниць); ЗВО 
міст-обласних центрів (45 одиниць); ЗВО інших міст (34 одиниці), що 
фінансуються  за бюджетними програмами КПКВ 2201160 «Підготовка 
кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики» 
та КПКВ 2201280 «Підготовка кадрів Київським національним 
університетом імені Тараса Шевченка». 

4. У процесі дослідження проаналізовано обсяги видатків на оплату праці, як 
із фонду обов’язкових виплат, так і необов’язкових. Всього на оплату праці 
педагогічних працівників направлено 449,3 млн грн, у тому числі із фонду 
необов’язкових виплат –  21,585 млн грн; на оплату праці науково-
педагогічних працівників  8 536,1 млрд грн, у тому числі із фонду 
необов’язкових виплат – 370,2 млн грн.  
Фонд необов’язкових виплат для педагогічних працівників  в цілому по 
Україні складає 4,8 % від фонду оплати праці педперсоналу, зокрема  в 
ЗВО м. Києва – 6,9 %, у ЗВО університетських міст – 4,2 %, у ЗВО обласних 
центрів – 3,1 %,  у ЗВО  інших міст – 3,2 %. 
 Фонд необов’язкових виплат для науково-педагогічних  працівників в 
цілому по Україні складає 3,8 % від фонду оплати праці цієї категорії 
працівників, зокрема в ЗВО м. Києва – 4,4 %, у ЗВО університетських міст 
– 3,3 %,у  ЗВО обласних центрів – 3,9 %, у  ЗВО інших міст – 3,5 %. 

5. Розраховані дані свідчать, що середня заробітна плата  в цілому по Україні 
у 2020 р., нарахована із  загального фонду, складала 14 965 грн, зокрема 
науково-педагогічних працівників – 15 629 грн,  педагогічних працівників 
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– 8 281 грн. За регіональними групами ЗВО найбільша середня заробітна 
плата як науково-педагогічного, так і педагогічного персоналу   
спостерігалася у ЗВО м. Києва (20 298 грн; 10 090 грн), у ЗВО 
університетських міст (14 444 грн; 7 796 грн), у ЗВО містах-обласних 
центрах (13 693 грн; 7 371 грн), у ЗВО інших міст (13 673 грн; 7 100 грн). 
Серед університетських міст найбільша середня заробітна плата науково-
педагогічних працівників була у ЗВО м. Харкова (15  182 грн), а 
педагогічних – у ЗВО м. Львова (8 680 грн). 

6. Загальна кількість середньорічних штатних одиниць науково-педагогічних 
працівників  становить 45 514,10 одиниць,  педагогічних –  4521 одиницю. 
Для науково-педагогічного персоналу найбільш чисельною є 3 група посад 
(29 994,34 од., 65,9 %), до якої відносяться штатні одиниці доцентів і 
професорів. Серед педагогічного персоналу найбільш чисельною є 2 група 
посад (2 838,17 од., 62,8 %), до якої відносяться посади завідувача 
навчально-методичного кабінету, завідувача лабораторії (кабінету) 
закладів вищої освіти (у тому числі закладу фахової передвищої  освіти у 
структурі університету, академії чи інституту). 

7. Найбільша частка штатних одиниць науково-педагогічних працівників 
припадає на групу ЗВО університетських міст (32,5 %). Далі за 
ранжуванням – це  ЗВО обласних центрів (28,5 %), ЗВО м. Київ (25,7 %), 
ЗВО інших міст (13,3 %). 

8. Проведені дослідження доводять, що головним напрямом забезпечення 
конкурентоспроможності українських ЗВО має стати ефективна система 
управління у сфері вищої освіти, одним   із дієвих інструментів її 
вдосконалення є створення високої внутрішньої мотивації та розвиток 
творчості у викладачів через матеріальне заохочення, тобто забезпечення 
гідної оплати праці. Для цього в багатьох ЗВО приймаються виважені 
управлінські  рішення щодо збільшення  середньої заробітної плати деяким 
категоріям працівників, мобілізуючи при цьому внутрішні  фінансові  
ресурси на різні види доплат і премій, мотивуючи та стимулюючи 
педагогів і науково-педагогічних працівників на надання освітніх послуг 
високої якості з метою підготовки  конкурентоспроможних фахівців як на 
внутрішньому, так і зовнішньому ринках праці. 

9. Отримані аналітичні результати свідчать, що оплата праці педагогічних 
працівників значно нижча (майже вдвічі) від заробітної плати науково-
педагогічних працівників. Підвищення рівня оплати праці викладачів 
сприятиме відбору з ринку праці більш кваліфікованих і продуктивних 
працівників з високим творчим потенціалом, залучення молоді до 
викладацької роботи, омолодження педагогічного і науково-педагогічного 
персоналу. 
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	П’ята група посад науково-педагогічних працівників відмічена в 88,2 % ЗВО інших міст. Фонд необов’язкових виплат для цієї групи посад найвищий і складає 9,5 % від фонду оплати праці, відсутній в дванадцяти ЗВО. Найбільші виплати з цього фонду в розрах...
	Середня заробітна плата науково-педагогічних працівників п’ятої групи посад найвища і складає 23 746 грн. Найвище значення зафіксовано в Луганському національному аграрному університеті (60 933 грн, але із фонду обов’язкових виплат – 20 392 грн). Тако...
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