
ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 5/20126 6

ВСТУП
У зв'язку з безперервним соціально�економічним

розвитком, появою нових, не знаних раніше явищ і тен�
денцій, оплата праці потребує постійного удосконален�
ня. Актуальність даної проблеми зумовлена невичерпа�
ністю самої людини, формуванням у неї нових потреб,
зміщенням акцентів у її світогляді. Врахування цих змін
зумовлює необхідність відповідної адаптації до них
існуючих систем оплати праці, призводить до пошуку
нових, більш розвинених і гнучких методів стимулюван�
ня ефективної праці. Це повною мірою стосується і оп�
лати праці в системі вищої освіти, особливо, якщо вра�
ховувати її виняткове значення для формування та роз�
витку інтелектуального капіталу суспільства.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У теперішній час організація заробітної плати у вищій

освіті базується на єдиній тарифній сітці розрядів і ко�
ефіцієнтів з оплати праці працівників бюджетної сфери
(ЄТС). В цілому, існуюча система оплати передбачає сти�
мулювання підвищення ефективності праці. Разом з тим,
аналіз стану оплати праці, який особливо активно
здійснюється в останні декілька років, виявив цілу низку
проблем. Найбільш важливі з них в узагальненому виг�
ляді знайшли відображення в "Концепції удосконалення
оплати праці працівників бюджетної сфери", що схвале�
на розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19
січня 2011 року № 29�р [1]. Основні заходи з реалізації
Концепції містяться в розпорядженні Кабінету Міністрів
України від 9 червня 2011 року № 551�р "Про затверд�
ження плану заходів щодо реалізації Концепції удоско�
налення оплати праці працівників бюджетної сфери" [2].
Але даний план виконується із запізненням, частина за�
ходів залишилася невиконаною, хоча відповідні терміни
вже пройшли. Це пов'язано із складністю поставлених
питань, стислими плановими строками виконання, а та�
кож — і це, на наш погляд, є основним — необхідністю їх
докладного теоретичного обгрунтування.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ ТА
НЕВИРІШЕНІ ЧАСТИНИ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ
Незважаючи на те, що тільки в останній час шляхи

удосконалення ЄТС розглядалися в [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8]
та ін., залишається багато невирішених проблем, про що
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свідчить хід виконання плану заходів щодо реалізації
Концепції. Слід також зауважити, що в переважній
більшості наукових та інших праць з проблеми удоско�
налення оплати праці у вищій освіті розглядаються в
узагальненому вигляді. Основна увага при цьому при�
діляється низькому рівню, динаміці заробітної плати та
аргументації необхідності її підвищення.

Метою даної статті є визначення основних проблем
оплати праці в системі вищої освіти та обгрунтування
пропозицій щодо її удосконалення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Основні проблеми і відповідні напрями удоскона�

лення оплати праці, що базується на ЄТС, умовно мож�
на поділити на три групи. Перша — покращення фінан�
сового забезпечення оплати праці. Друга — удоскона�
лення ЄТС, яка визначає розміри основної заробітної
плати. Третя — удосконалення формування додаткової
заробітної плати, яка знаходиться за межами ЄТС.

Перша з цих проблем, якій, як вже зазначалося, при�
діляється найбільша увага, полягає у недостатньому
фінансуванні вищої освіти і низькому рівні заробітної
плати. Слід підкреслити, що це стосується всієї бюджет�
ної сфери України. Комітет з питань соціальної політи�
ки та праці Верховної Ради України дійшов до виснов�
ку, що "заробітна плата працівників окремих галузей
бюджетної сфери не виконує відтворювальної та сти�
мулюючої функції і фактично перетворюється на варі�
ант соціальної допомоги, яка практично не пов'язана з
результатами праці. Втрачено прямий зв'язок між рівнем
заробітної плати і кваліфікацією працівника, складні�
стю виконуваної роботи, ступенем відповідальності" [4].

Зрозуміло, що головною причиною цього є недо�
статній розвиток економіки України, що обмежує над�
ходження коштів до державного бюджету і тим самим
унеможливлює повноцінне фінансування діяльності
державних вищих навчальних закладів (ВНЗ). Неспри�
ятливі економічні умови призводять не тільки до пря�
мого недофінансування ВНЗ, які змушені скорочувати
навчально�допоміжний персонал, покривати комунальні
платежі за рахунок коштів спеціального фонду, заміть
того, щоб направлятися їх на свій розвиток тощо. Вони
також стримують підвищення мінімальної заробітної
плати, яка повинна бути базою для визначення розмірів
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посадових окладів працівників усій бюджетній сфері, в
тому числі і вищої освіти.

У ситуації, що склалася, головним завданням є забез�
печення повноцінної дії ЄТС у повному обсязі. Але для
цього необхідне відповідне економічне підгрунтя,
збільшення доходів державного бюджету, що забезпе�
чило б можливість додаткових видатків на оплату праці
працівників бюджетної сфери. Першим кроком до підви�
щення оплати праці повинно стати відновлення положен�
ня щодо встановлення розміру посадового окладу прац�
івника І тарифного розряду на рівні мінімальної заробі�
тної плати, а не в ручному режимі. Це дозволило б
збільшити посадові оклади працівників ВНЗ одразу в
1,4—1,5 рази. Підвищенню заробітної плати працівників
бюджетної сфери сприятиме також визначення показ�
ника прожиткового мінімуму на основі оновлених та до�
повнених наборів продуктів харчування, непродовольчих
товарів і послуг, необхідних для нормального відтворен�
ня робочої сили, які не переглядалися з 2000 року.

Підвищення мінімальної заробітної плати і встановлен�
ня розміру посадового окладу працівника І розряду на її
рівні є важливим для усіх працівників ВНЗ. Але найбільшою
мірою воно відобразиться на величині оплати праці науко�
во�педагогічних працівників, оскільки їх посадові оклади є
базою, виходячи з якої обчислюються розміри доплат, над�
бавок, премій (доплат за науковий ступінь і вчене звання,
надбавок за вислугу років, систематичної матеріальної до�
помоги на оздоровлення), які, згідно з чинним законодав�
ством, є обов'язковими. Тому, крім підвищення розмірів
посадових окладів пропорційно їх збільшенню, підвищать�
ся і розміри усіх обов'язкових виплат.

Крім суттєвого покращення фінансового забезпечен�
ня оплати праці працівників бюджетної сфери, необхід�
ним є також удосконалення самої ЄТС, в чому полягає
друга група проблем оплати праці у вищій освіті. Удоско�
налення ЄТС пов'язане з основною заробітною платою,
яка є винагородою за роботу, що виконується в межах
встановлених норм праці, і має форму посадових окладів.

Удосконалення ЄТС повинно здійснюватися за дво�
ма напрямами. Першим є визначення оптимальних
співвідношень між тарифними коефіцієнтами і встанов�
лення обгрунтованої різниці в заробітній платі праців�
ників різних розрядів, що також передбачено Концеп�
цією. Це потребує, по�перше, визначення кількості роз�
рядів; по�друге, уточнення діапазону тарифної сітки, по�
третє, встановлення величини тарифних коефіцієнтів.

Діапазон ЄТС в Україні дорівнювався: 1,00: 13,80 —
у сітці, яка була введена у 1993 році (вона містила 29
розрядів); 1,00: 4,51 — у діючій з 2005 року по теперішній
час тарифній сітці після введення її ІІІ етапу (ця сітка
нараховує 25 тарифних розрядів). Виходячи з досвіду
зарубіжних країн і країн СНД, оптимальним вважаєть�
ся діапазон тарифної сітки від 1: 7 до 1: 8. Не бажано,
щоб максимальне співвідношення між крайніми тариф�
ними коефіцієнтами перебільшувало 14—16 [9, с. 114].

Кількість тарифних розрядів повинна бути достат�
ньою для диференціації тарифних ставок (окладів)
відповідно до складності праці, кваліфікації та відпові�
дальності працівників. З цієї точки зору, чим більшим
буде число розрядів, тим простіше і точніше можна вра�
ховувати відмінності у праці. З іншого боку, велика
кількість тарифних розрядів при недостатньому діапа�
зоні тарифної сітки може призвести до незначної
різниці у розмірах тарифних ставок. У діючій ЄТС
відносне зростання тарифних коефіцієнтів, яке показує,
на скільки відсотків тарифна ставка (оклад) за даним
розрядом більше за тарифну ставку (оклад) попереднь�
ого розряду, коливається в межах 3,4—9,0 %.

Згідно з рекомендаціями експертів, для забезпечення
стимулюючого впливу підвищення заробітної плати пра�
цівника при переході його на наступний тарифний розряд,
повинне бути не меншим, ніж 10 %, але не більшим, ніж у
2 рази [10]. Така або подібна думка є найбільш пошире�
ною. Її дотримуються, наприклад, В.В. Адамчук [9, с. 114],

Є.А. Богдашиц [11, с. 41] та ін. Разом з тим, щодо встанов�
лення, як його називають, психологічного "порога відчут�
ності" існують й інші пропозиції. Наприклад, І.А. Скопи�
латов та О.Ю. Єфремов відзначають, що "існує якийсь
поріг дієвості стимулу. У різних країнах і колективах він
істотно розрізняється. Для одних працівників відчутною
може бути стимул і в один долар, для інших мало й десяти.
Дану обставину необхідно враховувати при визначенні
нижнього порогу стимулу" [12, с. 283]. З цим важко не
погодитися. Дійсно, якщо взяти до уваги думку з цього
приводу, наприклад, професора і лаборанта, мешканця
Києва та районного центру України, то вони будуть мати
значні відмінності. Тому десятивідсотковий "поріг відчут�
ності" може бути прийнятий лише за початковий варіант,
а дане питання вимагає додаткового вивчення. Якщо ж все
таки за "поріг відчутності" прийняти 10 % і встановити саме
таке відносне зростання тарифних коефіцієнтів, то, на�
приклад, при 25�розрядній тарифній сітці її діапазон по�
винен становити 1,00: 10,84. Якщо залишити діючий діапа�
зон (1,00: 4,51), то для забезпечення десятивідсоткового
"порогу відчутності" необхідно встановити 16�тирозряд�
ну тарифну сітку.

Слід зауважити, що в діапазоні 16—21 розрядів, до
яких відносяться усі основні посади науково�педагогі�
чних працівників, включаючи посаду декана, відносне
зростання тарифних коефіцієнтів становить 5,8—7,5 %.
Така різниця у розмірах посадових окладів викладачів
вищої школи для стимулювання підвищення кваліфікації
є недостатньою. Цей недолік компенсується доплатами
за вчені звання та наукові ступені, надбавками за вис�
лугу років і систематичною матеріальною допомогою на
оздоровлення. Так, для науково�педагогічного праців�
ника зі стажем від 5 до 10 років встановлення макси�
мальної доплати тільки за науковий ступінь кандидата
наук і вчене звання доцента у розмірах відповідно 15 %
і 25 % рівнозначно підвищенню тарифної ставки в 1,4
рази. Тому проблему забезпечення достатнього віднос�
ного зростання тарифних коефіцієнтів для науково�пе�
дагогічних працівників не можна вважати гострою. Але
для інших категорій персоналу ВНЗ вона є актуальною.

Щодо принципу динаміки (наростання) тарифних ко�
ефіцієнтів, то більш доцільною, на наш погляд, буде вста�
новлення прогресивного наростання. Причому це пов'яза�
но не стільки зі створенням стимулів для працівників у підви�
щенні своєї кваліфікації (а саме для цього, насамперед, ви�
користовується даний принцип), як з метою забезпечення
певної різниці між розмірами двох сумісних тарифних ста�
вок, яка повинна бути не меншою за "поріг відчутності".

Другим напрямом удосконалення ЄТС можна вва�
жати визначення критеріїв віднесення посад працівників
до певних розрядів. Підставою для цього є те, що ос�
тання не може функціонувати без інструмента, який
визначає розподіл посад і професій між різними тариф�
ними розрядами і ці дві складові, які нерозривно пов'я�
зані між собою, відносяться до основних елементів будь�
якої тарифної системи.

Необхідність встановлення більш тісної залежності
між складністю праці, відповідною кваліфікацією прац�
івників і величиною їхньої заробітної плати підкрес�
люється і в "Концепції удосконалення оплати праці пра�
цівників бюджетної сфери". Для вирішення цього дос�
татньо складного в методичному плані завдання важ�
ливе значення має розробка "Методики віднесення по�
сад працівників бюджетної сфери до певних розрядів
Єдиної тарифної сітки" [13], яка підготовлена згідно з
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 чер�
вня 2011 року № 551�р "Про затвердження плану за�
ходів щодо реалізації Концепції удосконалення оплати
праці працівників бюджетної сфери" [2].

Дана методика дозволяє здійснити комплексну оці�
нку кожної посади і за її підсумками визначити тариф�
ний розряд даної посади. Описи кваліфікаційних харак�
теристик професій, за кожною з яких вказується зав�
дання та обов'язки (професійні обов'язки, завдання і
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повноваження, властиві для даної професії), вимоги до
знань (обсяг необхідних знань згідно з професійними
обов'язками) та кваліфікаційні вимоги (до освіти, осві�
тньо�кваліфікаційного рівня та досвіду роботи, після�
дипломної освіти), містяться в тарифно�кваліфікацій�
них характеристиках посад працівників кожної галузі.

Оцінка здійснюється на основі груп критеріїв ознак,
що визначається у рейтингових балах. За основні ознаки
для комплексної оцінки посад у розглядуваній методиці
прийняті: професійно�кваліфікаційний рівень посади, не�
обхідний для зайняття цієї посади працівником, а також
складність робіт. Ці ознаки є інтегрованими. Кількість рей�
тингових балів за кожною з них, в свою чергу, визначаєть�
ся на підставі більш простих ознак. Так, оцінка професій�
но�кваліфікаційного рівня посади здійснюється на основі
оцінки освіти, а також оцінки стажу роботи за спеціальн�
істю, який необхідний для зайняття даної посади. Для оц�
інки складності робіт посад (професій) працівників окре�
мих галузей бюджетної сфери використовуються такі оз�
наки: характер робіт, що визначає зміст праці; різно�
манітність (комплексність) робіт; самостійність виконан�
ня робіт; масштаб і складність керівництва; матеріальна і
моральна відповідальність.

Кожна з наведених ознак за кожною посадою (про�
фесією) оцінюється в рейтингових балах за певними кри�
теріями. Набрана загальна кількість балів   порівнюється
з діапазонами рейтингових балів, які відповідають тариф�
ним розрядам ЄТС. Розглядувана посада відноситься до
того тарифного розряду, діапазону рейтингових балів
якого відповідає величина   даної посади.

Введення в дію даної методики (а вона поки є тільки
проектом), безумовно, суттєво підвищить обгрунтованість
віднесення посад та професій працівників бюджетної сфе�
ри до певних тарифних розрядів. Разом з тим, дана мето�
дика містить деякі спірні моменти і для застосування в
сфері освіти, в тому числі і вищої, певні її положення по�
требують додаткового вивчення та коригування.

По�перше, це стосується уточнення такої ознаки, як
складність робіт. Вона зазвичай пов'язується з кваліфі�
кацією працівників, що виконують дану роботу [14, с.
398; 15, с. 211]. Під кваліфікацією працівника розумієть�
ся "сукупність його загальної і спеціальної професій�
ної освіти, необхідних знань, умінь, професійних нави�
чок та виробничого досвіду для виконання в даних
організаційно�технічних умовах певних видів робіт пев�
ної складності" [16, с. 171]. Таким чином, ознаки "осві�
та" і "стаж роботи" повинні входити як складові до оз�
наки "складність робіт", а не оцінюватися окремо.
Структура ознак при цьому буде іншою, що вимагатиме
зміни значень рейтингових балів.

По�друге, доцільно було б ввести ознаку "значимість
робіт для економіки", яку можна враховувати окремою
ознакою або коефіцієнтом, диференційованим за окре�
мими галузями бюджетної сфери. Його величина вста�
новлюється залежно від значимості, яку в даний час має
для країни певна галузь або підгалузь, наприклад, дош�
кільна, професійно�технічна, вища освіта тощо. Таким
чином, з'явиться можливість більш гнучкого регулюван�
ня оплати праці з метою залучення кваліфікованих пра�
цівників до галузей і підгалузей, які мають важливе зна�
чення або потребують підтримки та розвитку.

При комплексній оцінці посад доцільно враховува�
ти інтенсивність праці, а також додаткові ознаки, що
характеризують складність праці, до яких відносяться
творчий характер робіт та інноваційний характер праці.
Остання ознака пов'язана зі швидкістю оновлення
інформації, техніки, технологій тощо і, відповідно, з
необхідністю освоювати їх та застосовувати в прак�
тичній діяльності. Слід зауважити, що інноваційний
характер праці визначається не тільки і, напевно, не
стільки посадами чи професіями, скільки спеціальнос�
тями. Так, науково�педагогічному працівнику, який вик�
ладає навчальні дисципліни, пов'язані з інформаційни�
ми технологіями, економікою, медициною та іншими

науками, що швидко розвиваються, треба більше часу і
зусиль на здобуття, засвоєння та визначення шляхів
застосування нової інформації, ніж, наприклад, викла�
дачу вищої математики або теоретичної механіки.

У зв'язку з тим, що творчий характер робіт та інтен�
сивність розумової праці складно виміряти й оцінити,
ці ознаки повинні враховуватися не прямо, а за отрима�
ними результатами. Відповідне заохочення може здійс�
нюватися за рахунок надбавок або премій.

По�третє, праця науково�педагогічних працівників
є достатньо специфічною. Тому деякі критерії ознак, що
у розглядуваній методиці використовуються для оцін�
ки складності робіт, особливо, таких як комплексність
робіт, матеріальна та моральна відповідальність, досить
складно застосувати до викладачів вищої школи. У зв'яз�
ку з цим їх доцільно уточнити, враховуючи специфіку
праці викладачів.

На наш погляд, такі доповнення та уточнення дали
б змогу підвищити обгрунтованість віднесення посад
працівників бюджетної сфери до певних розрядів ЄТС.
Що стосується освіти, зокрема вищої, то це дозволило
б більшою мірою враховувати її особливості, спрости�
ло б використання розглядуваної методики для посад
працівників ВНЗ, зробило б розподіл посад за тариф�
ними розрядами більш зрозумілим і прозорим.

Слід зауважити, що практичне застосування "Ме�
тодики віднесення посад працівників бюджетної сфери
до певних розрядів Єдиної тарифної сітки" в системі
вищої освіти утруднено через відсутність тарифно�ква�
ліфікаційних характеристик посад працівників даної
галузі. У зв'язку з цим одним з напрямів, а точніше —
передумовою удосконалення ЄТС, є розробка довідни�
ка кваліфікаційних характеристик посад і професій пра�
цівників вищої школи.

Вирішення третьої групи проблем оплати праці у
вищій освіті передбачає удосконалення формування
додаткової заробітної плати, яка являє собою винаго�
роду за працю понад встановлені норми, за досягнуті
високі результати, трудові успіхи, винахідливість тощо.
Додаткова заробітна плата виступає у формі доплат,
надбавок і премій, які покликані стимулювати підвищен�
ня ефективності праці.

Необхідно відзначити, що проблема стимулювання
працівників ВНЗ не є новою. Ще у радянські часи кон�
статувався неповний та неточний облік кількості та
якості праці науково�педагогічних працівників,
відсутність дієвих матеріальних стимулів до підвищен�
ня ефективності їх праці та поліпшення якості підготов�
ки фахівців [17, с. 88]. Відзначалося, що роль стимулю�
вання як функції управління була зведена до нуля [18,
с. 16]. В останній час питання, пов'язані зі стимулюван�
ням працівників ВНЗ, в теоретичному плані розгляда�
лися в [19; 20; 21; 22] та ін. Крім того, в багатьох ВНЗ в
рамках колективних договорів розроблені досить де�
тальні положення про преміювання працівників. Зрозу�
міло, що при цьому основна увага приділялася стиму�
люванню науково�педагогічних працівників.

Але, незважаючи на це, досить часто пропозиції та
положення, що стосуються матеріального заохочення
працівників ВНЗ, мають декларативний характер, не ма�
ють чітких критеріїв для визначення пріоритетності на�
прямів діяльності, досягнення в яких повинні стимулю�
ються в першу чергу, обмежуються лише простим пере�
ліком видів робіт, які підлягають преміюванню, або
відповідних показників. За відсутності кількісних показ�
ників преміювання, з якими заздалегідь ознайомлені
працівники, досить розповсюдженим явищем є суб'єк�
тивність керівництва при визначенні тих, хто заохо�
чується, та розмірів їх премій.

Невипадково "Концепцією удосконалення оплати
праці працівників бюджетної сфери" передбачено скла�
дання переліку доплат і надбавок до основної заробіт�
ної плати, які встановлюватимуться в окремих галузях
бюджетної сфери [1, с. 839]. Крім того, як один з на�
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прямів поліпшення законодавства з питань оплати праці
зазначене удосконалення системи преміювання праців�
ників бюджетних закладів [там само].

Ці два напрями конкретизовані у розпорядженні
Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 року №
551�р "Про затвердження плану заходів щодо реалізації
Концепції удосконалення оплати праці працівників бю�
джетної сфери" [2]. Зокрема, цим розпорядженням пе�
редбачено систематизувати доплати та надбавки до ос�
новної заробітної плати і переглянути умови, розміри,
критерії та порядок їх встановлення. Також поставле�
не завдання підготувати пропозиції щодо диференцію�
вання розмірів доплат, надбавок, підвищень посадових
окладів окремим категоріям працівників, при встанов�
ленні яких враховувався б особистий внесок працівників
у загальні результати роботи. Для окремих галузей бю�
джетної сфери повинні бути розроблені типові поло�
ження щодо преміювання, які базувалися б на критері�
ях оцінки ефективності діяльності працівників.

Впровадженню типового положення про премію�
вання працівників у вищій освіті повинно передувати
докладне вивчення існуючих систем преміювання. Це
дасть змогу використати досвід ВНЗ, а також упоряд�
кувати та узагальнити критерії та умови заохочення
працівників. Кожна з систем преміювання певним чином
виражає думку колективу або керівництва ВНЗ про важ�
ливість тих чи інших видів діяльності, які повинні зао�
хочуватися, критерії, на основі яких повинна здійсню�
ватися оцінка досягнутих результатів, умови та розмі�
ри преміювання тощо. У зв'язку з цим статистичну об�
робку значної кількості систем преміювання, що засто�
совуються в різних ВНЗ, можна сприймати як своєрід�
ну експертну оцінку з цього питання.

Необхідно підкреслити, що систематизовані переліки
доплат і надбавок до основної заробітної плати, а також
типове положення про преміювання для ВНЗ повинні бути
лише орієнтирами. Вони мусять містити усі важливі види
діяльності, з яких можна вибрати ті, які у даний момент
часу для даного ВНЗ є актуальними. ВНЗ в залежності від
стратегічних і тактичних завдань, що стоять перед ними,
повинні постійно вносити необхідні корективи у свої діючі
положення про преміювання і оперативно доводити інфор�
мацію про зміни до усіх працівників. При цьому система
оцінки діяльності працівників і визначення розмірів зао�
хочення також повинна враховувати важливість усіх зав�
дань, що стоять перед ВНЗ. Розробка і впровадження такої
гнучкої системи сприятиме швидкому і чіткому спряму�
ванню зусиль працівників на вирішення завдань, які для
ВНЗ є найбільш актуальними.

Важливою проблемою є визначення оптимальної
частки додаткової заробітної плати. В "Концепції удос�
коналення оплати праці працівників бюджетної сфери"
відзначено розбалансування структури заробітної пла�
ти внаслідок запровадження додаткових видів доплат.
Це призвело до того, що "надтарифна частина заробіт�
ної плати окремих категорій працівників значно пере�
вищує її тарифну частину, а посадові оклади не викону�
ють основну функцію оцінки результатів праці. Крім
того, рівень заробітної плати та міжпосадові співвідно�
шення в оплаті праці не забезпечують належної моти�
вації" [1, с. 838]. Тому у розпорядженні Кабінету
Міністрів України від 9 червня 2011 року № 551�р "Про
затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції
удосконалення оплати праці працівників бюджетної
сфери" [2] як один з напрямів упорядкування умов оп�
лати праці працівників бюджетної сфери назване підви�
щення питомої ваги основної заробітної плати.

На нашу думку, цей момент також потребує уточ�
нення. З приводу того, яке повинно бути співвідношен�
ня між основною та додатковою заробітною платою,
існують суперечливі думки, а в спеціальній літературі
наводиться різноманітна інформація. Так, О.А. Грішно�
ва відзначає, що "в стабільних розвинених економічних
системах основна заробітна плата складає 85—90 % у

структурі заробітної плати. В Україні в сучасних умо�
вах з різних причин (нестабільність доходів підприємств,
інфляція, складна і непостійна система оподаткування,
занедбаність нормування праці та ін.) питома вага та�
рифних ставок у заробітній платі в середньому складає
60—65 %, що є одним з виявів кризи в організації праці"
[23]. Разом з тим, за результатами обстеження крупних
корпорацій світу, проведених в останньому десятилітті
минулого століття, виявлена тенденція зростання пито�
мої ваги змінної частини заробітної плати [24]. Наприк�
лад, в економічно розвиненій Японії постійна частина
заробітної плати становить приблизно 65 %, що відпо�
відає українським показникам [25].

На думку відомого російського фахівця в галузі оп�
лати прпаці Ю.П. Кокіна, результати праці у невироб�
ничих галузях меншою мірою, ніж у виробничих, підда�
ються прямому обраховуванню, тому питома вага та�
рифної частини заробітної плати для працівників бюд�
жетної сфери повинна бути підсилена [26, с. 66]. Але у
даному випадку слід порівнювати не галузі, а характер
праці працівників. Для праці науково�педагогічних пра�
цівників, які складають головну частину персоналу ВНЗ,
великою мірою притаманні такі особливості, як твор�
чий характер, постійне оновлення знань, пошук мож�
ливостей їх застосування у своїй діяльності, виконання
різнопланових завдань і т. п. Ці особливості відповіда�
ють характеру праці інженерно�технічних працівників
та управлінського персоналу виробничої сфери.

У ВНЗ питома вага основної заробітної плати не
повинна бути занадто великою. Необхідно, щоб оплата
праці працівника залежала не тільки від його кваліфі�
кації, досвіду, посади, яку він займає, але й від ініціа�
тивності, досягнутих у кожний період часу персональ�
них результатів, які мають цінність для ВНЗ, вкладу в
загальні результати роботи. У провідних світових ком�
паніях стимулюванню працівників, від яких багато в
чому залежать результати діяльності всієї організації,
приділяється особлива увага [24; 25]. Чим більшим є по�
тенціал працівника і чим більш невизначеним є резуль�
тат його використання (а саме це характерно для нау�
ково�педагогічних працівників), тим більшою повинна
бути змінна частка заробітної плати, що залежить від
досягнутих результатів.

Кожний ВНЗ з урахуванням типового положення
про преміювання сам повинен встановлювати критерії,
умови преміювання, а також розміри премій на плано�
ваний період. За рахунок цього у працівників буде під�
тримуватися постійна мотивація до досягнення додат�
кових результатів.

ВИСНОВКИ
Таким чином, основні проблеми оплати праці у вищій

освіті і відповідні напрями її удосконалення полягають
в покращенні фінансового забезпечення оплати праці,
удосконаленні ЄТС та удосконаленні формування до�
даткової заробітної плати.

Покращення фінансового забезпечення оплати праці
дозволило б встановити розмір посадового окладу пра�
цівника І тарифного розряду на рівні мінімальної зароб�
ітної плати і тим самим зменшити відтік працівників до
інших галузей економіки з більш високою оплатою праці,
а також значною мірою зменшити соціальну напругу.

Удосконалення ЄТС передбачає: визначення опти�
мальних співвідношень між тарифними коефіцієнтами;
встановлення обгрунтованої різниці в заробітній платі
працівників різних розрядів; доповнення та уточнення
методики віднесення посад працівників бюджетної сфе�
ри до певних розрядів ЄТС; розробку та впровадження
довідника кваліфікаційних характеристик посад і про�
фесій працівників вищої школи.

Удосконалення формування додаткової заробітної
плати повинне здійснюватися шляхом: розробки типових
переліків доплат і надбавок до основної заробітної плати;
удосконалення системи преміювання працівників ВНЗ;
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визначення оптимального співвідношення між основною
та додатковою заробітною платою. Для забезпечення
гнучкості системи стимулювання ці переліки та положен�
ня повинні мати рекомендаційний характер. ВНЗ з ураху�
ванням свого фінансового стану, встановлених пріоритетів
розвитку тощо самі повинні мати змогу коригувати розм�
іри доплат і надбавок, критерії та умови преміювання.

Невирішеною проблемою у теперішній час є спосіб
урахування такого загальновизнаного чинника диферен�
ціації заробітної плати як умови роботи. Тут можливі два
варіанти. По�перше, вони можуть розглядатися як одна
з ознак при здійсненні комплексної оцінки посад; по�дру�
ге, для їх урахування можуть встановлюватися надбав�
ки. Невизначеними залишаються також питання оплати
праці у національних і дослідницьких ВНЗ.

Але найбільш проблемним питанням є організація
оплати праці працівників вищої освіти виходячи з серед�
ньої заробітної плати працівників промисловості у ви�
падку реалізації даного положення статті 57 Закону
України "Про освіту". Для цього необхідне вирішення
цілого комплексу питань, які будуть розглянуті у на�
ступній публікації.
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