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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Вища школа виконувала і виконує

соціальне замовлення часу, суспіль-
ства і держави: формує інтелектуаль-
ний потенціал і еліту нації; забезпечує
галузі народного господарства, науки,
культури висококваліфікованими фа-
хівцями. Виконавцями усіх цих зав-
дань є безпосередньо викладачі ВНЗ,
тому актуально розглянути проблеми
кадрової політики ВНЗ щодо кваліфі-
кованого підбору персоналу.

АНАЛІЗ ПУБЛІКАЦІЙ Й
ДОСЛІДЖЕНЬ

Ефективність навчання залежить
від багатьох об'єктивних, суб'єктив-
них, соціальних та історичних фак-
торів, серед яких найважливішими є:
соціальна значимість знань у суспіль-
стві; матеріально-технічна база нав-
чання та умови, в яких здійснюється
навчання; якість студентів, їх зацікав-
леність щодо набуття певних знань;
професіоналізм викладача, його педа-
гогічна майстерність, уміння утриму-
вати увагу, створювати атмосферу
творчої роботи; технологія навчання і
загальна освітня технологія; інформа-
ційна забезпеченість; культура того,
хто навчає, і того, хто навчається; зна-
чимість фаху для досягнення соціаль-
ної мети студента. Дана проблема
знайшла висвітлення у публікаціях
Красноженова Г. Ф. [6], Румянцева Е.
[8], Рогожина М. Ю. [7], Б. Трейсі [9],
Вітвицької С. С. [4], П. Лоранж [10]
тощо.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Одним з найголовніших факторів

вдалого процесу навчання доцільно
вважати саме професіоналізм та май-
стерність викладачів. Стратегічною
ціллю кадрової політики є забезпечен-
ня оптимального балансу процесів
відновлення та збереження чисельно-
го та якісного складу викладацьких
кадрів в його розвитку у відповідності
зі спрямуваннями та вимогами суспіль-
ства, системи вищої та середньої про-
фесійної освіти, вимогами діючого за-
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конодавства, станом економіки країни.
Фундаментом цього забезпечення є
правильний вибір та підбір професійно-
викладацького складу. Отже, нашою
метою є виявлення правильної стратегії
підбору кваліфікованого персоналу у
ВНЗ та засоби його збереження.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Недостатня ротація кадрів підси-
лює кризу професійної та кваліфікац-
ійної структур вузівського сектору,
тому що стримує приплив в науку мо-
лодих, підготовлених спеціалістів, які
володіють знаннями нових технологій,
котрі досліджують нові напрямки на-
уки. Значний відсоток серед керівників
наукових підрозділів осіб старшої віко-
вої групи формує корпоративні інтере-
си, стримуючи розвиток науки, особли-
во в гуманітарній галузі. Це ставить нові
проблеми у кадровій політиці вузів, ви-
рішення яких призвело б до закріплен-
ня найбільш талановитих викладачів у
вузах, що у більшості випадків зале-
жить від їх запитаності, задоволеності
своєю працею [5, С. 12; 6, С. 83—84].

Особливість сучасної кадрової
політики у сфері освіти постає в її сти-
хійності та відсутності яких-небудь
чітких принципів відбору викладаць-
кого складу. Між тим негативні тен-
денції, які виявились особливо ос-
таннім часом, такі як старіння профе-
сорсько-викладацького складу, відтік
молодих викладачів в комерційні
структури, за кордон; розрив спадко-
вості поколінь, обумовили не-
обхідність розробки концепції кадро-
вої політики  в системі вищої та серед-
ньої професійної освіти.

Проблемна ситуація збереження та
відновлення кадрового складу характе-
ризується як позитивними тенденціями,
так і кризовими процесами. До позитив-
них тенденцій відносяться наступні:
відновлення нормативно-правової бази
функціонування, підготовки та підви-
щення кваліфікації науково-педагогіч-
них кадрів вищої школи; тенденція
збільшення чисельності основного

(штатного) персоналу, працюючого за
сумісництвом; абсолютне та відносне
збільшення чисельності викладачів, які
мають вчений ступінь доктора наук та
облікове звання професора; збільшен-
ня загального прийому аспірантів; змен-
шення адміністративно-бюрократично-
го тиску на викладачів; широкий розви-
ток процесу формування професійних
академічних товариств типу союзів, асо-
ціацій, громадських академій наук тощо.

На наш погляд, щодо кризових
процесів, які потребують вирішення,
потрібно віднести: падіння престижу
професії викладач ВНЗу; фізичне ста-
ріння професорсько-викладацького
корпусу вищої школи; відтік перспек-
тивних та молодих кадрів за кордон;
низький рівень зарплати та відсутність
соціального захисту викладача; ката-
строфічне погіршення матеріально-
технічних та науково-інформаційних
умов викладацької праці; зниження
дослідницької та методичної складо-
вих у діяльності викладачів; підняття
фактора мотивації [7,9,10].

Виходячи з аналізу практики діяль-
ності, публікацій науковців, пропонує-
мо віднести до головних задач менедж-
менту кадрової політики ВНЗ наступні:

— активізація та якісне перетворен-
ня інноваційної здатності  професорсь-
ко-викладацького персоналу ВНЗів;

— дбайливе відношення до стар-
шого покоління викладачів, підтрим-
ка їх професійної активності;

— підтримка корпоративної куль-
тури вирішення наукових та освітніх
проблем;

— забезпечення прозорості прав
та обов'язків усіх суб'єктів системи
вищої освіти, методів планування та
контролю їх діяльності, чітко вбудо-
ваних у цикл управління системою
вищої освіти на будь-якому рівні;

— дотримання прав автономії на-
вчальних закладів у вирішення кадро-
вих питань.

Щодо кадрової політики в системі
освіти, на наш погляд, "коріння лиха"
складається в існуючій вже багато років
системі підбору, ротації кадрів. Наприк-
лад: конкурсна система заміщення так
названих вакантних посад носила та
продовжує носити формальних харак-
тер. Вона не є діючим механізмом відбо-
ру кадрів, не сприяє своєчасному поса-
довому переміщенню співробітників.
Фактично ця система перетворилась  в
інструмент маніпулювання, а не управ-
ління персоналом з точки зору  сучас-
ного менеджменту і тому сприяє залеж-
ності викладача від особового свавілля
адміністрації у ВНЗ.

Ми пропонуємо для того, щоб за-
лучити до ВНЗ потрібних профе-
сіоналів-викладачів, ретельно поста-
витись до підбору персоналу. Для цьо-
го звернемось до стратегій підбору
персоналу(табл. 1) [8, С. 106—107].

Важливим питанням у процесі
підбору кадрів є питання окладу. Ок-
лади, умови роботи та всі питання, що
відносяться до умов зайнятості викла-
дацьких кадрів ВНЗ, на наш погляд,
слід визначати шляхом добровільного
процесу переговорів між організація-
ми, що представляють інтереси викла-
дацьких кадрів ВНЗ, та працедавцями
викладачів ВНЗ. В ринкових умовах
багато уваги приділяється мотивації
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праці. Одним з її методів є додаткові
доплати та надбавки.

Як один  з видів надбавок, нами
було розроблено коефіцієнт k за ефек-
тивність викладацького складу:

k=N
П

/N
В
  (1),

де k — коефіцієнт ефективності
викладацького складу;

N
П

 — кількість працевлаштованих
випускників певної спеціальності за 1
рік після випуску;

N
В
 — кількість випущених сту-

дентів.
Розглянемо, як цей коефіцієнт буде

впливати на премію викладача в залеж-

ності від спеціальності студентів яких
він навчав. Дані, отримані після розроб-
ки моделі, відображені у табл. 2:

З даної таблиці бачимо, що надбав-
ку за ефективність викладацького скла-
ду можливо розрахувати по спеціально-
стям. Цей коефіцієнт прямо пропорцій-
но залежить від кількості працевлашто-
ваних студентів випуску у період в 1 рік.

Розглянемо більш детально як цей
коефіцієнт впливає на матеріальне за-
охочення. У кожного викладача є
якийсь базовий ФМЗ (фонд матеріаль-
ного заохочення, оклад), наприклад
Хn

. У ВНЗ є свій додатковий ФМЗ —

Y. В залежності від того на якій
спеціальності викладач працює, ми
обираємо коефіцієнт k

n
. Отже, до-

датковий ФМЗ спеціальності буде
становити Х

n
* k

n
. Але ВНЗ обме-

жений у коштах, бо є додатковий
ФМЗ який лімітовано. Тому нам
потрібно вивести відсоткове
відношення надбавки за ефек-
тивність викладацького складу.
Для цього розрахуємо додатковий
ФМЗ всього ВНЗ:

 Z =  (Х
n
* k

n
) (2).

Потім розраховуємо відсот-
кові значення надбавки — P

n
:

P
n
 = (Х

n
* k

n
)/ Z (3).

Тепер можна зробити матері-
альний еквівалент надбавки за
ефективність викладацького скла-
ду — Q в залежності від ліміту до-
даткового ФМЗ ВНЗ:

Q
n
 = Y*P

n
 (4).

Після цього розрахунку ми от-
римаємо матеріальне вираження
запропонованого нами коефіцієнта.

ВИСНОВКИ
Все більша інтеграція до світо-

вого суспільства, впровадження
структури болонського процесу по-
яснює перелік сучасних вимог у
сфері кадрового забезпечення
вищої школи. До підбору кадрів слід
відноситись більш детально, плану-
вати цей підбір, вести постійний мо-
ніторинг. Для оптимального підбо-
ру кадрів слід використовувати де-
кілька стратегій підбору персоналу.
На сучасному етапі, при стихійно-

му формуванні кадрового потенціалу,
потрібно сформувати оптимальну мо-
дель управління ВНЗ, а також більш де-
тально відноситись до питання моти-
вації викладацького складу ВНЗ.
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Таблиця 2. Розрахунок надбавки викладача
в залежності від його ефективності

Таблиця 1. Стратегії підбору персоналу


