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Шановний Леоніде Васильовичу! 

Шановні члени Вченої ради, колеги! 
 

Вчена рада університету чи не вперше за 25 останніх років розглядає питан-
ня кадрової політики на загальноуніверситетському рівні. Немає потреби багато 
говорити про те, що правильна кадрова політика навіть в умовах кризи вищої 
школи дає можливість значною мірою розв'язувати проблеми підготовки високо-
кваліфікованих спеціалістів, конкурентоспроможних на світовому ринку праці. 

1. НИНІШНЯ ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ  

ТА ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН ДЕРЖАВИ ЯК ФАКТОРИ,  

ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА КАДРОВУ ПОЛІТИКУ 

 
Планування нашої роботи і, зокрема, кадрова політика, вимагають своє-

часного реагування на запити суспільства й держави. Воно неможливе без ура-
хування демографічної ситуації, економічного стану держави, престижності 
спеціальностей, потреб держави у спеціалістах тощо. Дозвольте навести деякі 
статистичні дані.  

Станом на 1 вересня 2016 року чисельність населення України станови-
ла 42 472 797 постійних жителів, що на 118,1 тис. осіб менше, ніж на початок 
року. При цьому, порівняно із 1 вересня минулого року, чисельність населення 
України скоротилася на 163,3 тис. осіб (0,38 %). Як ідеться у публікації Держ-
стату, певна кількість українського населення вказана без урахування тимча-
сово окупованої території Криму, міста Севастополя та частині зони прове-
дення АТО на Донбасі. На жаль, сподіватися на будь-яке покращення демо-
графічної ситуації у найближчий час не доводиться. В Україні найвища смер-
тність в Європі (15,7 померлих на 1000 осіб, за оцінкою ЦРУ США на 2014 р.), 
країна посідає друге місце у світі за рівнем смертності (після ПАР) і перше 
місце у світі – за рівнем природного скорочення (– 6,3 % або 6,3 вибулих на 
1000 жителів). У Держстаті також зазначено, що істотним залишається пере-
вищення кількості померлих над кількістю новонароджених: на 100 помер-
лих – 68 новонароджених. 

Чисельність населення України в період з 1990 по 2016 рік становила (в 
млн осіб) 

1990 – 51,89 
1993 – 52,18 (найвищий показник за всі роки) 
1998 – 50,14 
2003 – 47,81 
2008 – 46,26 
2013 – 45,49. 
1 вересня 2016 року – 42,47 (без урахування тимчасово окупованої тери-

торії і частини зони проведення АТО на Донбасі).  
За 2014-2015 роки емігрувало 900 300 осіб. 
Така негативна динаміка чисельності населення мала наслідком різке па-

діння кількості випускників денних загальноосвітніх закладів системи Мініс-
терства освіти і науки України. 2001 року їх було 738 тис. 2007 року загальна 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5
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кількість випускників становила 448 тис. Як повідомляв  директор департамен-
ту вищої освіти Міносвіти Ярослав Болюбаш, 2010 року навчальні заклади, що 
надають середню освіту, закінчувало 407 тис. учнів. 2011 року їх було 270 тис., 
що пояснювалося демографічною "ямою". Але й 2013 року їх було не набагато 
більше – 279 тис. Ректор Ужгородського національного університету Володи-
мир СМОЛАНКА в одному зі своїх виступів підкреслював, що 2016 року лише 
210 тис. випускників закінчили школи, що на 20 тис. менше, порівняно із мину-
лим роком, – 229,5 тис. 

Залишається несприятливою й економічна ситуація. За даними журналу 

"Трибуна", за 25 років обсяг ВВП в Україні скоротився вдвічі. За даними Всес-

вітнього банку, статистика ВВП у деяких країнах була такою (дані подано в 

дол. США станом на 01.01.15): 

 

Країна Розмір ВВП, млрд дол. США ВВП на душу населення, дол. США 

Грузія 16,53 3 669 

Україна 131,81 3 082 

Білорусь 76,14 8 040 

Польща 548 12 735 

Росія 1 860,6 14 422 

Литва 48,17 16 444 

Франція 2 829,19 42 732 

Німеччина 3 852,56 47 627 

США 17 419 54 629 
 

Негаразди в нашій економіці створили в жовтні цього року вкрай загроз-

ливу для університету ситуацію із недофінансуванням фонду зарплати та сти-

пендіального фонду. І слід зазначити, що проблему було знято завдяки, як ка-

зали раніше, зусиллям особисто ректора університету Л.В. Губерського. Кері-

вництво держави сприйняло його аргументи. А йшлося не мало – не багато, 

про суму в 42 млн грн. 
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2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ, ЯКІ РЕГУЛЮЮТЬ 
ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ТА ОПЛАТУ ПРАЦІ В УНІВЕРСИТЕТІ 

 

Реалізація кадрової політики у величезній кількості підрозділів має прово-
дитися особливо чітко. Наразі трудові відносини та оплата праці в Університеті 
регулюються такими нормативно-правовими актами: 

1. Кодекс законів про працю в Україні. 
2. Указ Президента України "Про Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка" від 25.10.99 №1496/99. 
3. Класифікатор професій ДК 003:2010, затверджений наказом Держс-

поживстандарту України від 28.07.10 № 327. 
4. Закон України "Про оплату праці". 
5. Закон України "Про освіту". 
6. Закон України "Про вищу освіту". 
7. Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність". 
8. Постанова КМУ "Про затвердження переліку посад педагогічних та 

науково-педагогічних працівників" від 14.06.2000 № 963. 
9. Постанова КМУ "Про оплату праці працівників на основі Єдиної та-

рифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закла-
дів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" від 30.08.02 № 1298. 

10. Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу". 
11. Наказ МОН "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження 

схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та на-
укових установ" 26.09.05  № 557.  

12. Наказ МОН "Про затвердження Інструкції про оплату праці та розміри 
ставок заробітної плати професорсько-викладацького складу вищих навчальних 
закладів № 90 від 02.04.93. 

13. Наказ МОН Про затвердження Інструкції про порядок обчислення за-
робітної плати працівників освіти № 102 від 15.04.93. 

14. Постанова КМУ "Про затвердження Порядку надання щорічної основ-
ної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам нав-
чальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підроз-
ділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівни-
кам та науковим працівникам" від 14.04.97 № 346. 

15.  Постанова КМУ "Про підвищення заробітної плати працівникам біб-
ліотек" від 30.09.09 N 1073. 

16.  Постанова КМУ "Про роботу за сумісництвом працівників державних 
підприємств, установ і організацій" від 3.04.93 N 245. 

Три Закони України, а саме Закон України "Про освіту" зі змінами від 
26.01.16, Закон України "Про вищу освіту" з редакціями від 13.03.16 і Закон 
України "Про наукову і науково-технічну діяльність" зі змінами від 25.12.16, 
які були прийняті Верховною Радою України, суттєво вплинули на реалізацію 
кадрової політики в нашому університеті. Змінилися положення про зарахуван-
ня й подовження роботи як науково-педагогічних працівників, так і співробіт-
ників науково-дослідної частини. Змінилися принципи фінансування науково-
дослідної роботи, що має наслідком коригування як планування НДР, так і кад-
рової політики. 
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3. ЗАГАЛЬНІ ДАНІ ПРО СТРУКТУРУ УНІВЕРСИТЕТУ 
ТА КАДРИ СПІВРОБІТНИКІВ 

 

Наш університет є величезною державною організацією. Штатний розпис 
містить 8532 шт. од., на яких працюють співробітники у 7 інститутах (69 ка-
федр, 58 лабораторій), 14 факультетах (120 кафедр, 81 лабораторія), 2 підготов-
чих відділеннях, 2 коледжах, ліцеї, науковій бібліотеці, 5 музеях, 39 підрозділах 
адміністративно-господарської частини та 44 інших відділах, центрах тощо.  

Навчальний процес забезпечують 2717 науково-педагогічних працівників, 
у тому числі 171 зовнішній сумісник і погодинник. 

Із науково-педагогічних працівників: 
мають науковий ступінь: 
– доктора наук – 625 (23 %), із них сумісників і погодинників – 63 (2,68 %), 
– кандидата наук – 1659 (61,1 %), із них сумісників і погодинників – 

77 (2,3 %); 
мають учене звання: 
– професора – 480 (17,7 %), із них сумісників і погодинників – 43 (1,6 %), 
– доцента  – 1103 (40,6 %), із них сумісників і погодинників – 29 (1,1 %). 

На 181 кафедрі завідувачі мають науковий ступінь доктора наук – 152, 
кандидата наук – 29; звання професора – 144, доцента – 37.  
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Структура штатного розпису Університету за роками та 

категоріями персоналу, шт.од.

2014 2015 2016  
Основними категоріями персоналу в Університеті є: 

– науково-педагогічні працівники  (НПП):  завідувачі кафедр, професори, 

доценти, асистенти, старші викладачі та викладачі; 

– навчально-допоміжний персонал (НДП): лаборанти, фахівці різних кате-

горій, а також педагогічні працівники  (методисти, завідувачі лабораторій)); 

– адміністративно-управлінський (АУП): керівники підрозділів, фахівці та 

обслуговуючий персонал (ОП): робітники різних напрямків діяльності; 

– наукові працівники (НП); 

– педагогічний (ПП): учителі, вихователі. 
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4. СТРУКТУРА ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ 

 
Фонд оплати праці за 2014-2016 роки, млн грн 

 

Категорія персоналу 
2014 рік 2015 рік 2016 рік 

ЗФ СФ ЗФ СФ ЗФ СФ 

Науково-педагогічні працівники 198 75,2 206,4 83,5 263,6 107,1 

Навчально-допоміжний персонал 38,4 3,6 43,6 4,9 55,8 6,1 

Адміністративно-управлінський та 

обслуговуючий персонал  
68,5 50,3 64 44 70,4 43,2 

Разом 304,9 129,1 314 132,4 389,8 156,4 

 
Структура фонду оплати праці у 2016 році, млн грн 

 
 

Порівняльний аналіз середньої заробітної плати 

НПП, НДП, АУП, ОП, керівників середньої ланки 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

та середньої заробітної плати по м. Києву 

(за даними http://www.kiev.ukrstat.gov.ua) 

 

 

АУП та обслуговую-

чий персонал; 

113,6 млн грн 

Навчально-

допоміжний персонал; 

61,9 млн грн 

Науково-педагогічні 

працівники; 

370,7 млн грн 
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Привертає увагу те, що заробітна плата керівників середньої ланки нижча 

від середньої по Києву. Певною мірою це призводить до проблем у заповненні 

цих посад кадрами належної кваліфікації. 

Дані про середню заробітну плату працівників (науково-педагогічних 

працівників) деяких університетів України є такими: 
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Аналіз встановлених науково-педагогічним працівникам гарантованих 

державною надбавок і доплат (за вчене звання, науковий ступінь, вислугу років, 

почесні звання) показав, що за два роки відбулося зниження їх рівня через:  

– зменшення, відповідно до нового Закону України "Про вищу освіту", 

розміру доплати за науковий ступінь доктора наук з 25 % до 20 %; 

– прийняття на посади завідувачів кафедрами, професорів, доцентів осіб, 

що не мають відповідних учених звань. 
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Відсоток гарантованих надбавок і доплат 

науково-педагогічним працівникам у 2014 та 2016 роках 

 
 

У постанові КМУ від 23.03.11 № 373 виплата надбавки за престижність 

праці педагогічним працівникам встановлюється у "граничному розмірі 20 % 

керівником установи, закладу, організації у межах фонду оплати праці". На сьо-

годні усім педагогічним працівникам (завідувачі лабораторій, методисти) уста-

новлено по 20 % до посадового окладу. Ці виплати становлять 1,9 млн грн на рік. 

Слід підкреслити, що всі надбавки науково-педагогічним працівникам (за 

вислугу років, науковий ступінь, вчене звання тощо) виплачуються в нашому 

університеті у повному розмірі. 

Розмір зарплати наших працівників також є найвищим серед вищих нав-

чальних закладів України. 

Підвищення посадових окладів упродовж 2014-2016 років відбувалося 

тричі, а саме у вересні 2015 р. – на 18,8 %, у грудні 2015 р. – на 10, у травні 

2016 р. – на 6,5 %. Заплановано підвищення посадових окладів у грудні 2016 р. 

на 12,66 %. 

Зростання посадових окладів науково-педагогічних працівників у 2014-

2016 роках подано у таблиці. 
 

на 01 

січня

на 01 

вересня
%

на 01 

січня

на 01 

вересня
%

на 01 

січня

на 01 

вересня
%

грн. грн. % грн. грн. % грн. грн. %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Зав. кафедрою 21 6560 6560 6560 7792 8570 9124

2 Професор 20 6202 6202 6202 7368 8102 8626

3 Доцент 19 5828 5828 5828 6922 7612 8106

4 Старший викладач 17 5112 5112 5112 6072 6678 7110

5 Викладач 16 4754 4754 4754 5646 6210 6612

6 Асистент 16 4754 4754 4754 5646 6210 6612

Посада
№ 

з/п

Посадові оклади НПП

100 118,8 139,1130,6106,5

на 01 

вересня

на 01 

січня

Т
ар

и
ф

н
и

й
 р

о
зр

я
д

2014 рік 2015 рік 2016 рік
%                                        

2016р. до 2014р. 

 
 

2014  2016 2014  2016 2014  2016 2014  2016 2014  2016 2014  2016 

 

№ 
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Оплата праці в Університеті здійснюється відповідно до Указу Президен-
та України від 25.10.99 №1496/99 "Про Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка", яким передбачено збільшення посадових окладів удві-
чі. Разом із тим, на сьогодні в Університеті зазначене підвищення застосовуєть-
ся не для всіх категорій працівників. Наприклад, для деяких категорій обслуго-
вуючого персоналу (1-5 тарифних розрядів) оплата праці здійснюється з ураху-
ванням коефіцієнтів, менших за 2,0 через неузгодженість законодавчих актів. 
Відповідно до ч. 3 ст. 6 Закону України "Про оплату праці", ч. 3 ст. 96 Кодексу 
законів про працю України формування тарифної сітки (схеми посадових окла-
дів) має проводитися на основі тарифної ставки робітника першого розряду, яка 
встановлюється у розмірі, що перевищує законодавчо встановлений розмір мі-
німальної заробітної плати. Проте, акти Кабінету Міністрів України встанов-
люють тарифну ставку робітника першого розряду у розмірах, менших за міні-
мальну заробітну плату (На сьогодні є рішення Київського апеляційного адмі-
ністративного суду та Окружного адміністративного суду міста Києва, за якими 
Кабінет Міністрів України зобов'язаний привести свої нормативні акти до норм 
чинного законодавства.)  

Ураховуючи, що в Університеті застосовується коефіцієнт 2,0, усі поса-
дові оклади вищі за мінімальну заробітну плату. Оскільки І тарифний розряд 
менший за мінімальну заробітну плату, порівняно з іншими закладами освіти, 
заробітна плата обслуговуючого персоналу більша, але із коефіцієнтом, що 
менший, ніж 2,0. 

У постанові КМУ від 30.09.09 № 1073 виплата надбавки за особливі умо-
ви праці бібліотекарям встановлюється у "граничному розмірі 50 % керівником 
установи, закладу, організації у межах фонду оплати праці". На сьогодні вста-
новлено всім працівникам бібліотеки максимум, тобто 50 % до посадового 
окладу. Ці виплати становлять 4 млн грн на рік. 
 

Порівняння посадових окладів обслуговуючого персоналу 

(на прикладі окремих посад) 
 

Посада  

Т
а
р

и
ф

н
и

й
 р

о
зр

я
д

 

2014 2015 2016 

З
ак

л
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и
  

о
св

іт
и

 п
о
 У

к
р
аї

н
і 

К
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У
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т 

З
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л
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и
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св
іт

и
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о
  

У
к
р

аї
н

і 

К
Н

У
 

К
о
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н
т 

З
ак

л
ад

и
 о

св
іт

и
 п

о
  

У
к
р

аї
н

і 

К
Н

У
 

К
о
еф

іц
іє

н
т 

Мінім. зарпл.  1218 1704 1,4 1224 1828 1,5 1477 2347 1,6 
1 тариф. розр.  852 1704 2,0 914 1828 2,0 1174 2347 2,0 

На прикладі окремих посад 
Прибиральник 1 1218 1704 1,4 1224 1828 1,5 1477 2347 1,6 
Слюсар 2 р. 2 1218 1858 1,5 1229 1992 1,6 1482 2559 1,7 
Водій 3 1222 2010 1,6 1239 2156 1,7 1493 2769 1,9 
Лаборант 4 1224 2164 1,8 1250 2321 1,9 1513 2981 2,0 
Механік 5 1227 2318 1,9 1267 2486 2,0 1596 3193 2,0 
Фахівець  7 1312 2624 2,0 1407 2814 2,0 1807 3614 2,0 
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Коефіцієнти 1,5 і 1,75 на сьогодні застосовуються й для співробітників цент-

рів харчування та НДЧ. 

 
5. НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ПЕРСОНАЛ 

 

Після періоду стабільності із майже незмінною кількістю ставок науково-

педагогічних працівників ми перейшли до іншого, в якому вона стала зменшу-

ватися. Наприклад, якщо у вересні 2014 року розподіл ставок був: 

2574 = 1800 за рахунок загального фонду + 774 за рахунок спецфонду, 

то у вересні 2016 року він становив: 

2493 = 1734 за рахунок загального фонду + 759 за рахунок спецфонду. 
 

Звичайно, ці зміни викликані зменшенням кількостей студентів, які нав-

чаються в університеті. 

Дозвольте навести дані про якісний склад науково-педагогічних праців-

ників у структурних підрозділах і в університеті у цілому. 
 

За
в.

 к
аф

ед
ро

ю
, 

пр
оф

ес
ор

Д
оц

ен
т

С
т

ар
ш

ий
 в

ик
ла

да
ч,

 

ви
кл

ад
ач

, а
си

ст
ен

т

Р
аз

ом

1 2 11 12 13 17

1 ННЦ "Інститут біології" 22 54 24 100

2 Географічний факультет 28 53 19 100

3 ННІ "Інститут геології" 28 56 16 100

4 Економічний факультет 20 50 30 100

5 Історичний факультет 33 61 6 100

6 Факультет КН та кібернетики 31 52 17 100

7 Механіко-математ. факультет 27 52 21 100

8 Факультет психології 16 56 28 100

9 Факультет радіофізики, ЕКС 23 45 32 100

10 Факультет соціології 13 57 30 100

11 Фізичний факультет 33 47 20 100

12 Філософський факультет 21 60 19 100

13 Хімічний факультет 31 54 15 100

14 Юридичний факультет 23 54 23 100

15 Інститут журналістики 16 58 26 100

16 Інст.міжнародних відносин 30 50 20 100

17 Інститут філології 15 37 48 100

18 Інститут високих технологій 40 31 29 100

19 Факультет інформ. технологій 33 42 25 100

Разом 23 50 27 100

Питома вага посад  (%)

№ З/П Підрозділ                                     

 
 

№ 
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В університеті протягом останнього часу зберігається пропорція 23 : 50 : 27. 

Разом із тим, на окремих факультетах і в Інститутах (географічному, Інституті 

геології, історичному, комп'ютерних наук і кібернетики, фізичному, хімічному, 

Інституті міжнародних відносин, Інституті високих технологій, інформаційних 

технологій) спостерігається велика питома вага професорського складу та мала 

– асистентського. Історичний факультет загалом працює майже без асистентів. 

На хімічному факультеті з його великою кількістю лабораторних занять асис-

тентів удвічі менше, ніж професорів. Це свідчить не тільки про "перекоси" в 

структурі кафедр. Наслідком є також збільшення витрат на оплату праці та фак-

тичної вартості навчання студента, порівняно із калькуляцією планово-

фінансового відділу. Раніше ми не враховували ці дані при проведенні конкур-

сів на заміщення вакантних посад. У нинішніх умовах нестачі фонду зарплати 

нам слід готувати оголошення конкурсу із врахуванням фінансової ситуації. 

Слід також проаналізувати практику провідних університетів світу, які на плат-

них засадах залучають старшокурсників до проведення деяких видів занять зі 

студентами молодших курсів. Це було б фінансово вигідно як старшокурсни-

кам, так і університету та сприяло б формуванню резерву викладацького скла-

ду. У нас це здійснюється лише для аспірантів при проходженні асистентської 

практики (При підготовці питання на Вчену раду з проректором В.А. Бугровим 

ми обговорювали особливості конкурсного зарахування викладачів в інших 

країнах. Він обіцяв з цього приводу взяти участь в обговоренні. Але ще раз хо-

чу нагадати, що відповідні законодавчі бази у нас та у них – різні.) 

Дозвольте навести також дппані про якісний склад науково-педагогічних 

працівників деяких навчальних закладів.  
 

27
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Дані таблиці вказують на вищий, порівняно з іншими університетами, від-

соток професорів і нижчий відсоток – асистентів. Особливо великою є різниця 

між нашим університетом і НТУУ "КПІ". Звичайно, це свідчить про кращий 

якісний склад науково-педагогічних працівників. Разом із тим, це ще раз указує 

на згадане вище збільшення витрат на оплату праці. 
 

Співвідношення штатів різних навчальних закладів 

за загальним і спеціальним фондами 

 

 

Як бачимо, різні університети по-різному використовують спеціальний 

фонд. Серед класичних університетів наш має найнижчий відсоток використання 

цих коштів для зарахування викладачів. Нижчим цей відсоток є лише у техніч-

ному університеті НТУУ "КПІ". Причини нам добре відомі. Порівняно із класи-

чними, у нашому університеті більша частина нашого спецфонду іде на стипен-

дії і комунальні витрати. Різниця у використанні спецфонду між нами й КПІ в 

основному викликана меншою, порівняно з нами, часткою студентів-контракт-

ників у КПІ. 

З метою ліквідації диспропорцій у розподілі ставок професорсько-

викладацького складу між факультетами та інститутами університету Вченою 

радою 2010 року було схвалено принципи розподілу цих ставок. Наразі можна 

констатувати, що заходи, ужиті в університеті при реалізації прийнятих рішень, 

уже дали результат, і це рішення успішно виконується. Наприклад, кількість 

ставок на економічному та юридичному факультетах та в Інституті міжнарод-

них відносин в останні роки коливається близько до планових. На юридичному 

факультеті цього року чи не вперше відбулося деяке перевищення планової 

кількості. Серйозні зміни відбулися в Інституті філології. 2012 року кількість 
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зайнятих ставок у ньому перевищувала заплановану на 157 одиниць, наразі ж 

це перевищення становить близько 48 ставок. Певною мірою це пояснюється 

утворенням кафедр іноземних мов на інших факультетах. На сьогодні переви-

щення планової кількості ставок має місце у 10, а серйозним воно залишається 

у 3 структурних підрозділах. В Інституті філології воно дорівнює 47,05 (9,4 %), 

на механіко-математичному факультеті – 7,12 (10 %), на географічному фа-

культеті – 11,45 (14,6 %). 2013 року перевищення мало місце у 15 із 22 структу-

рних підрозділів університету. 

 
Заповнення  штатних  одиниць науково-педагогічними  працівниками 

станом  на  21.10.16 

 

 

Підрозділ 

(інститут, відділення,  

кафедра, факультет) 

Кількість ставок, 

зайнятих працівниками  
  

за рахунок 

загального 

фонду 

(бюджет) 

за рахунок 

спеціального 

фонду 

Всього 
Дані 

ПФВ 
Різниця 

 Військової підготовки ВІ 0 28,75 28,75 34 5,25 

 Географічний 70,5 19,25 89,75 78,3 -11,45 

 Економічний 127,8 69,03 194,8 201,3 6,55 

 Інститут високих технологій 1 24,5 25,5 27,4 1,9 

 Інститут журналістики 74,25 45,64 119,9 127,5 7,61 

 Інститут міжнародних відносин 138,8 82,5 221,3 225,5 4,25 

 Інститут філології 364 179,3 548,3 501,2 -47,05 

 Інформаційних технологій 31,5 18,77 50,27 54,7 4,43 

 Історичний  81 7,33 88,33 86,8 -1,53 

 

Кафедра фізичного виховання 

та спорту 
30 8 38 38 0 

Кібернетики 86,5 13,37 99,87 110,4 10,53 

Механіко-математичний 73,5 2,52 78,02 70,9 -7,12 

Навчання іноземних громадян 

(власні надходження підрозділу) 
0 14,5 14,5 14,7 0,2 

ННІ "Інститут геології" 35 4,07 39,07 38,7 -0,37 

ННЦ "Інститут біології" 96 11,7 107,7 111,8 4,1 

Підготовче відділення 0 15,6 13 22 9 

Психології 61 29,72 90,72 98,9 8,18 

Радіофізики, електроніки та  

комп'ютерних систем 
81,25 6,5 87,75 84,3 -3,45 

 

Соціології 26,5 10,75 37,25 36,4 -0,85 

Фізичний 81,25 5,5 86,75 84,1 -2,65 

Філософський 103,5 21,38 124,9 146,6 21,72 

Хімічний 55,5 7 62,5 58,7 -3,8 

Юридичний 115,3 129,8 245 240,6 -4,44 

РАЗОМ 1734 755,42 2491,79 2492,8 1,01  
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Основною ланкою навчального процесу є кафедра, і роль її керівника не 

можна переоцінити. У нашому університеті ними, звичайно, є найдосвідченіші 

та найавторитетніші співробітники. У переважній більшості випадків вони пра-

цюють на своїх посадах до дуже серйозного віку. Разом із тим, новий Закон 

"Про вищу освіту" встановлює нові правила гри, обмежуючи кількість каденцій 

для цієї категорії співробітників. Дозвольте навести деякі статистичні дані, що 

характеризують нинішню ситуацію. 
 

Термін здійснення завідувачами кафедр своїх повноважень 
 

      Термін роботи зав. кафедр 

№ Факультет, Інститут 
Кількість 

кафедр 

д
о

 5
 р

о
к

ів
 

д
о

 5
 р

о
к

ів
 

в
ід

 5
 д

о
 1

0
 р

. 

в
ід

 5
 д

о
 1

0
 р

. 

п
о

н
а

д
 1

0
 р

. 

п
о

н
а

д
 1

0
 р

. 

1 ІВТ 4 1 25% 3 75% 0 0% 

2 ФІТ 6 6 100% 0 0% 0 0% 

3 ФРЕКС 8 5 63% 3 38% 0 0% 

4 Психології 7 4 57% 2 29% 1 14% 

5 Юридичний 14 6 43% 5 36% 3 21% 

6 Економічний 12 3 25% 5 42% 4 33% 

7 Філософський 11 4 36% 2 18% 4 36% 

8 Ін-т геології 7 2 29% 2 29% 3 43% 

9 Інститут журналістики 10 4 40% 1 10% 5 50% 

10 Історичний 10 3 30% 2 20% 5 50% 

11 Соціології 4 2 50% 0 0% 2 50% 

12 Інститут біології 11 3 27% 2 18% 6 55% 

13 ІМВ 12 3 25% 2 17% 7 58% 

14 Хімічний 5 2 40% 0 0% 3 60% 

15 Ін-т філології 24 7 29% 2 8% 15 63% 

16 Комп. наук і кібернетики 9 3 33% 0 0% 6 67% 

17 Механіко-математичний 9 2 22% 1 11% 6 67% 

18 Географічний 8 2 25% 0 0% 6 75% 

19 Фізичний 10 1 10% 1 10% 8 80% 

  Разом 181 63 35% 33 18% 84 46% 

 

84 завідувачі кафедр (46 % від загальної кількості) виконують свої обов'я-

зки понад 10 років. Із них понад 15 років – 38 осіб (21 % від загальної кількос-

ті). Їх розподіл між факультетами дає така таблиця. 
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Частка завідувачів кафедр, що здійснюють свої повноваження понад 15 років 
 

Факультет, Інститут Загальна кількість кафедр осіб % 

Економічний 12 1 8 

Географічний 8 1 13 

Психології 7 1 14 

Юридичний 14 2 14 

Інститут біології 11 2 18 

Історичний 10 2 20 

Хімічний 5 1 20 

Фізичний 10 2 20 

Філософський 11 3 27 

Інститут журналістики 10 3 30 

ІМВ 12 4 33 

Комп. наук і кібернетики 9 3 33 

Механіко-математичний 9 3 33 

Ін-т Філології 24 9 38 

НСК 1 1 100 

Разом 181 38 21 

 
Термін здійснення завідувачами кафедр своїх повноважень за підрозділами 

 
 

Окремо слід відзначити невідповідність вікового та гендерного розподілу 

на багатьох факультетах між завідувачами кафедр і професорсько-викладаць-

ким складом. До речі, гендерна ситуація враховується у деяких рейтингах уні-

верситетів. 
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Співвідношення середнього віку завідувачів кафедр і викладачів 
 

Факультет, Інститут Середній вік зав. каф. Середній вік викладачів 

Соціології 51,25 48 

Економічний 53,1 42 

ФІТ 53,3 42 

Інститут біології 54,4 45 

Юридичний 54,6 43 

Географічний 55,6 50 

Психології 55,6 45 

Інститут журналістики 57,8 48 

Інст. геології 58,3 52 

ІМВ 58,6 36 

Інст. філології 59 44 

ФРЕКС 59,13 51 

ІВТ 60 51 

Комп. наук і кібернетики 60,6 52 

Історичний 61,2 50 

Механіко-математичний 61,3 49 

Філософський 61,6 46 

Хімічний 63 49 

Фізичний 65,3 50 

Всього 58,18 44 

 
Співвідношення віку завідувачів кафедр і викладачів 
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Частка жінок серед завідувачів кафедр за підрозділами, % 

 

 
 

Частка жінок серед 
зав. кафедр, % 

Частка жінок у 
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Гендерний розподіл завідувачів кафедр 
 

№ факультет, інститут 
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1 Історичний 10 0 0 10 100 34 
2 ІВТ 4 0 0 4 100 35 
3 Комп. наук і кібернетики 9 0 0 9 100 17 
4 ФРЕКС 8 0 0 8 100 13 
5 Фізичний 10 0 0 10 100 20 
6 ІМВ 12 1 8 11 92 57 
7 Механіко-математичний 9 1 11 8 89 22 
8 Ін-т геології 7 1 14 6 86 19 
9 ФІТ 6 1 17 5 83 48 
10 Інститут біології 11 2 18 9 82 57 
11 Хімічний 5 1 20 4 80 57 
12 Географічний 8 2 25 6 75 52 
13 Філософський 11 4 36 7 64 51 
14 Інститут журналістики 10 5 50 5 50 68 
15 Юридичний 14 7 50 7 50 64 
16 Соціології 4 2 50 2 50 58 
17 Економічний 12 8 67 4 33 80 
18 Ін-т філології 24 17 71 7 29 83 
19 Психології 7 6 86 1 14 73 

  Разом по університету 181 58 32 123 68 59 
 

6. НАВЧАЛЬНО-ДОПОМІЖНИЙ ПЕРСОНАЛ 
 

В університеті наявні 1273 шт. од. навчально-допоміжного персоналу, у 
т. ч. 145 шт. од. педагогічних працівників (11 %). 

У середньому по Університету НДП становить близько 35 % від штатної 
чисельності персоналу навчальних підрозділів, а середня кількість НДП на одну 
організаційно-штатну одиницю становить 4,4 особи. Слід вказати, що обсяг на-
вантаження НДП на кафедрах мало корелюється із кількістю студентів на кафе-
дрі та є, в основному, однаковим за однакової кількості працюючих, бо однако-
вим є перелік документів. Це навантаження може залежати від кількості студе-
нтів при оформленні їхніх справ при завершенні навчання. 
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Розподіл навчально-допоміжного персоналу за підрозділами 

 

№ Факультет, Інститут 
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1 ФІТ 6 0 41 16 0 28 

2 Факультет соціології 4 1 36 19 6 35 

3 Факультет психології 6 1 91 25 4 22 

4 Інститут високих технологій 4 8 21 30 24 59 

5 Філософський факультет 11 0 116 40 0 26 

6 Економічний факультет 12 2 203 45 8 18 

7 Історичний факультет 10 3 86 46 16 35 

8 Інститут журналістики 10 5 116 47 22 29 

9 
Факультет комп'ютерних наук 

та кібернетики 
9 0 95 47 0 33 

10 
Механіко-математичний фа-

культет 
9 2 79 49 12 38 

11 
Навчально-науковий інститут 

"Інститут Геології" 
7 6 37 51 18 58 

12 Юридичний факультет 15 1 212 63 3 23 

13 Географічний факультет 8 5 91 72 22 44 

14 Хімічний факультет 5 5 63 78 39 55 

15 ФРЕКС 8 8 87 91 60 51 

16 Фізичний факультет 9 11 84 95 68 53 

17 
Навчально-науковий центр 

"Інститут біології" 
11 15 104 100 92 49 

18 
Інститут 

міжнародних відносин 
12 3 197 119 25 38 

19 Інститут філології 25 8 520 137 40 21 

  Разом 181 84 2279 1170 459 34 

 

Незначна частка НДП (менше 35 %) характерна для соціогуманітарних 

факультетів (крім Інституту міжнародних відносин – 38 %) і факультету комп'-

ютерних наук та кібернетики. Частка НДП на природничих факультетах вища: 

від 38 % (механіко-математичний) до 59 % (Інститут високих технологій – далі 

ІВТ). 

Розподіл НДП на одну організаційно-штатну одиницю не має таких від-

мінностей між соціогуманітарними та природничими факультетами: ІВТ – 2,5; 

факультет інформаційних технологій – 2,7; Інститут журналістики – 3,1; еконо-
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мічний – 3,2; психології – 3,6; ННЦ "Інститут біології" – 3,8; ННІ "Інститут гео-

логії" – 3,9;  Інститут філології – 4,2; фізичний факультет – 4,8. Значення 5 пе-

ревищене лише для кількох підрозділів: факультет комп'ютерних наук та кібер-

нетики (5,2), географічний (5,5), ФРЕКС (5,7), хімічний (7,8) та ІМВ (7,9). 
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Слід вказати, що на сьогодні нормативи кількості ставок навчально-

допоміжного персоналу в державі відсутні. Так само в нашому університеті не 

розроблені принципи розподілу цих ставок між структурними підрозділами. 

 
7. КАДРОВА ПОЛІТИКА В НАУКОВО-ДОСЛІДНІЙ ЧАСТИНІ 

 

В НДЧ нараховується 869 штатних одиниць, задіяних у виконанні 47 фун-

даментальних досліджень і 13 прикладних досліджень. За загальним фондом 

передбачено 717 ставок дослідників (86,5 %), 4 ставки техніків (0,5 %), 104 ста-

вки спеціалістів (12,5 %), 4 ставки робітників (0,5 %); за спеціальним фондом 

40 ставок дослідників (100 %). Фонд заробітної плати категорії дослідники ста-

новить 49,3 млн грн (90,1 %), категорії інші працівники – 5,4 млн грн. Здійс-

нення наукової діяльності 2016 року забезпечують 736 штатних працівників на-

уково-дослідної частини. 

Серед науковців працюють: Заслужені діячі науки і техніки України – 5 

(Домасевич К.В., Желтоножська Т.Б., Берегова Т.В, Рибальченко В.К., Толс-

той М.І.), Заслужений працівник освіти України – 1 (Лозицька Н.Й.), Заслуже-

ний професор університету – 1 (Толстой М.І.). 

У виконанні науково-дослідних робіт за науковими темами бере участь 

121 сумісник (у т.ч. 7 зовнішніх). Серед них дослідників – 115 (із них докторів 

наук – 67, кандидатів наук – 21) та 6 осіб допоміжного персоналу. 

Науково-дослідні лабораторії очолюють 9 докторів наук, 24 кандидата 

наук, 31 мають вчене звання. Середній вік становить 57 років. Серед керівників 

14 жінок і 19 чоловіків. 

Сектори очолюють 2 доктори наук, 11 кандидатів наук, мають вчене 

звання – 6. Серед них жінок – 4, чоловіків – 9. Середній вік – 50 років.  
 

Віковий і гендерний розподіл працівників НДЧ (без АУП)  
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Усього: 696 224 167 98 74 133 

в тому числі:       

керівництво 50 4 6 9 10 21 

з них:       

чоловіки 34 2 5 5 7 15 

жінки 16 2 1 4 3 6 

дослідники 621 213 155 87 60 106 

з них:       

чоловіки 292 102 57 31 27 75 

жінки 329 111 98 56 33 31 
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техніки 4 - 1 1 1 1 

з них:       

чоловіки  2 - - - 1 1 

жінки 2 - 1 1 - - 

допом.персонал 21 7 5 1 3 5 

з них:       

чоловіки 5 - 1 - - 4 

жінки 16 7 4 1 3 1 

Разом: чоловіки 333 104 63 36 35 95 

              жінки 363 120 104 62 39 38 

 

Протягом останніх років чисельність персоналу НДЧ знижувалася 

 
Роки 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Кількість 

осіб 
1249 1231 1251 1199 1020 977 983 1081 840 787 736 

із них ма-

ють науков. 

ступінь 

462 469 514 536 546 509 532 579 521 501 448 

 

Із 01.03.16 року відкрито фінансування 50 бюджетних тем, на які одразу 

було прийнято 188 працівників (інженери, фахівці, допоміжний персонал).   
Відповідно до чинного Закону України "Про наукову і науково-технічну 

діяльність", відбулися істотні зміни у процедурі прийняття наукових працівни-
ків НДЧ. Наприклад, уперше, згідно зі ст. 6 закону, усіх наукових працівників 
приймали на роботу за результатами конкурсу.  

У березні-квітні 2016 року було проведено конкурс на заміщення вакант-
них посад наукових працівників для виконання НДР на термін до завершення 
наукових тем. За конкурсом обрано 451 науковця (із них за сумісництвом – 82). 

Слід зазначити окремі недоліки проведеного конкурсу, які свідчать про 
формальне ставлення до його процедури та відсутність належної конкуренції 
серед претендентів. 

Зокрема, кількість обраних за конкурсом становила понад 90 % від за-
гальної кількості осіб, що подали заяви. Серед них майже відсутні працівники 
НАН України, інших галузевих академії і наукових установ. На жаль, така си-
туація є типовою не тільки для конкурсу 2016 року, а й взагалі для кадрової по-
літики НДЧ в останні роки. 

Крім того, виникали непоодинокі непорозуміння  щодо критеріїв оціню-
вання претендентів. 

Понад 10 % працівників, що пройшли конкурс, є викладачами уніве-
рситету та працюють в НДЧ на умовах сумісництва. Із 56 керівників наукових 
тем 48 є викладачами або керівниками наукових підрозділів університету. 

Крім того, значна частина професорсько-викладацького складу займаєть-
ся науковою діяльністю у межах своєї роботи на факультетах і в інститутах.  

З метою стимулювання найкращих науковців в університеті за результа-
тами року здійснюється преміювання працівників НДЧ за їх публікаційну ак-
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тивність. Зважаючи на значний доробок професорсько-викладацького складу у 
цій сфері, планується поширити цю практику також на викладачів із найвищи-
ми показниками щодо кількості публікацій. 

Серед проблем персоналу НДЧ слід вказати на низьку трудову дисципліну. 
Під час вибіркових перевірок на хімічному, фізичному, географічному факульте-
тах, факультеті комп'ютерних наук та кібернетики, ННЦ "Інститут біології" та в 
Інституті філології було виявлено відсутність на робочому місці від 10 до 20 % 
працівників без поважних причин або з причин, що викликають сумніви. 

Одним із головних завдань кадрової політики на 2016 рік було підвищен-
ня відповідальності виконавців науково-дослідних робіт, зокрема шляхом уник-
нення зайвого подрібнення ставок, що ми бачимо із порівняльної таблиці за 
останні три роки: 

 

Рік 0.25 0.4 0.5 0.6 0.7 0.75 0.8 0.84 0.9 1.0 

2014 1 2 115 46 50 54 195 4 76 336 

2015 6 1 142 39 54 65 176 2 86 253 

2016 7 1 90 6 3 75 10 - 4 540 
 

Середній вік науковців за останні три роки є майже незмінним і має тен-

денцію до збільшення, що свідчить про недостатню роботу щодо залучення до 

науково-дослідницької роботи талановитої молоді. 
 

Середній вік наукових та інженерно-технічних працівників НДЧ 
 

№  Підрозділи університету 
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1 ННЦ "Інститут біології" 58 43 43 59 43 41 61 41 43 

2 Географічний факультет - 38 35 59 35 39 - 36 38 

3 ННІ "Інститут геології" 86 48 42 78 47 43 79 47 47 

4 Економічний факультет - 43 39 - 44 52 - 49 53 

5 Історичний факультет - 38 43 - 37 44 - 35 34 

6 
Ф-т комп'ют. наук та кіберне-

тики 
60 47 47 61 45 48 61 47 52 

7 
Механіко-математичний    

факультет 
61 49 48 55 46 49 55 43 48 

8 

Ф-т радіофізики, електроні-

ки та комп'ютерних  

систем 

- 49 51 59 50 50 68 51 52 

9 Факультет психології - 47 32 - 48 37 - 49 34 
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10 Факультет соціології 50 39 49 51 41 45 51 41 44 

11 Фізичний факультет 64 47 45 64 47 46 64 46 46 

12 Філософський факультет 58 49 50 49 45 40 - 42 - 

13 Хімічний факультет 57 40 43 58 39 43 59 41 44 

14 Юридичний факультет - 36 33 - 34 28 41 33 29 

15 Військовий інститут - 64 33 - 65 33 - - - 

16 Інститут високих технологій 73 44 38 - 46 38 73 46 38 

17 Інститут журналістики - 44 37 - 45 38 - 38 - 

18 
Інститут міжнародних від-

носин 
46 34 31 48 34 38 49 35 40 

19 Інститут філології 47 40 36 48 41 43 49 42 36 

20 
Ф-т інформаційних техно-

логій 
      - 34 - 

21 Астрономічна обсерваторія 66 50 37 67 51 41 68 51 44 

22 Центр українознавства       - 50 52 

 Разом середній вік 60 44 43 60 43 44 61 43 45 

    

8. ЗАГАЛЬНІ ДАНІ ПРО КОЛЕДЖІ ТА ЛІЦЕЙ 

 
Коледж геологорозвідувальних технологій 

 

Середня 

заробітна 

плата, грн.

ЗФ СФ ЗФ СФ

Педагогічний персонал
2 980 800,00 505 500,00

52,76 6,42 4 909,20

Адміністративно-

обслуговуючий 

персонал 3 296 100,00 278 840,00

132,00 11,50 2 076,00

Всього 6 276 900,00 784 340,00 184,76 17,92 2 903,30

Тип персоналу

Фонд заробітної плати 

на 2016 рік, грн.

Кількість штатних 

одиниць

 
 

Оптико-механічний коледж 

Середня 

заробітна 

плата, грн.

ЗФ СФ ЗФ СФ

Педагогічний персонал
2 211 500,00 633 060,00

40,47 13,70 4 376,00

Адміністративно-

управлінський та 

обслуговуючий 

персонал 1 331 000,00

45,00 2 465,00

Всього 3 542 500,00 633 060,00 85,47 13,70 3 508,76

Фонд заробітної плати 

на 2016 рік, грн.

Кількість штатних 

одиницьПоказник
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Український фізико-математичний ліцей 

Середня 

заробітна 

плата, грн.

ЗФ СФ ЗФ СФ

Педагогічний персонал 5 727 391,16 91,00 5 244,86

Адміністративно-

управлінський та 

обслуговуючий персонал

1 972 508,84 6 400,00 87,50 1 878,58

Всього 7 699 900,00 6 400,00 178,50 3 594,72

Фонд заробітної плати на 

2016 рік, грн.

Кількість штатних 

одиницьПоказник

 
 

Спільними у коледжах і ліцеї були проблеми заміни їхніх керівників. У фі-

зико-математичному ліцеї було проведено конкурс, за результатами якого ди-

ректором ліцею став Г.І. Салівон. Схоже, що у своїй новій іпостасі (а він до 

цього працював у ліцеї) Г.І. Салівон успішно справляється з проблемами, від 

яких ліцей лихоманило протягом багатьох років. У геологорозвідувальному ко-

леджі керівником було спочатку призначено Д.А. Безродного, якого досить 

скоро довелося звільняти від цих обов'язків. Наразі директором коледжу приз-

начено Т.Ю. Заверталюк, яка раніше вчилася як у ньому, так і в аспірантурі на-

шого університету. Заміну керівника оптико-механічного коледжу було знайде-

но в самому коледжі. 

 
9. ІНФОРМАЦІЯ ПРО КАДРОВУ ПОЛІТИКУ  

У ПІДРОЗДІЛАХ АУП ТА ОП 

 

Співробітники АУП та ОП із загальною кількістю 4091,5 ставки станов-

лять найчисельнішу категорію в університеті. Разом із тим належна увага саме 

до цієї категорії виявляється лише протягом останніх 7-8 років, коли прийшло 

розуміння того, що керівний склад АГЧ і кваліфікація багатьох її співробітників 

не відповідають новим вимогам. Нагадаю, що в цей час керівництво університе-

ту одним із основних своїх завдань поставило розбудову університету – ремонту 

корпусів, гуртожитків, баз практики та відпочинку, повернення земельних діля-

нок, освоєння нових корпусів. Разом із тим, можна стверджувати, що протягом 

тривалого часу вся кадрова політика керівництва АГЧ зводилася до встановлен-

ня надбавок, зарахування за сумісництвом і преміювання. Активна робота з під-

бору належних кадрів не проводилася.  Плинність кадрів у деяких підрозділах 

зашкалювала. Кваліфікація багатьох співробітників була сумнівною. 

Наразі відбулася реорганізація АГЧ.  Замінено її керівників – проректора 

з АГЧ, головного механіка, пішли зі своїх посад головний інженер і головний 

енергетик, хоча належний резерв відсутній. Якби відділ кадрів зміг запропону-

вати кандидатів на ці посади, можна було б на певний час забути про недоліки і 

в його роботі. На жаль, у нас не вчать на менеджера з персоналу, і такі пробле-

ми вдається закрити із великими проблемами та не завжди вдало. 
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Сказане вище стосується й підрозділів обслуговуючого персоналу. Як 

тільки звільняється керівник середньої ланки, належної заміни немає. Так було 

зовсім недавно із зав. відділу охорони праці. 

Деякі посади не заповнені й дотепер, серед них посади практичного пси-

холога, провідного фахівця з питань запитів інформації, посади відділу з питань 

запобігання та виявлення корупції. 

  
10. ПЛИННІСТЬ КАДРІВ 

 

Дозвольте навести дані про плинність кадрів в Університеті в 2014-2016 

роках у цілому за типами персоналу та окремими підрозділами.  

Динаміка професорсько-викладацького складу та персоналу НДЧ під час 

аналізу плинності кадрів не враховувалася внаслідок специфіки ротації, що 

залежить від навчального року та затвердження наукових тем. Можна лише 

сказати, що внаслідок звільнень науково-педагогічних працівників наприкінці 

навчального року та їхніх зарахувань перед початком нового (так само, як і 

звільнень і зарахувань співробітників НДЧ на початку нового фінансового ро-

ку), коливання професорсько-викладацького складу досягали 35 % у 2016 р. і 

41 % у 2015 р. 

Найменшим був показник навчально-допоміжного персоналу (14-15 %). 

Кількість працівників цих категорій неістотно зросла 2015 року й дещо змен-

шилась 2016 року. Для адміністративно-господарського персоналу характерною 

є незначна тенденція до зменшення. Водночас, із 2014 року істотних змін як у 

структурі персоналу, так і щодо його кількості не відбулося. 

Серед навчальних підрозділів найбільш стабільними з погляду плинності 

кадрів є ННЦ "Інститут біології", навчально-спортивний комплекс, факультети: 

географічний, історичний, механіко-математичний, фізичний, ФРЕКС, хімічний 

та ФІТ. 

Значних коливань зазнає кадровий склад ІМВ, ІВТ, Інститут філології і, 

останнім часом, ННІ "Інститут геології".  

При цьому тенденція до зменшення чисельності персоналу характерна 

для факультетів: хімічного, фізичного, механіко-математичного, філософсько-

го, ФРЕКС та  ННІ "Інститут геології". 
 

Зміна чисельності штатних працівників (без НДЧ), осіб 
 

  2014 рік 2015  рік 2016 рік  

Професорсько-викладацький склад 2401 2601 2457 

Навчально-допоміжний персонал 1223 1272 1193 

Адміністративно-управлінський персонал 2799 2751 2656 

Разом (без НДЧ) 6423 6624 6306 
 

Відношення звільнених до загальної чисельності штатних працівників, % 
 

  2014 рік 2015  рік 2016 рік  

Навчально-допоміжний персонал 14 15 14 

Адміністративно-управлінський персонал 24 23 13 
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Найменша плинність кадрів характерна для Наукової бібліотеки, Астроно-

мічної обсерваторії, Видавничо-поліграфічного центру "Київський університет", 

відділу охорони та безпеки університету; на середньому рівні – для більшості нав-

чальних підрозділів і їх корпусів, автотранспорту.  

Найбільшою є плинність кадрів у студмістечку, центрі харчування № 1, 

корпусі Інституту філології, Інституті післядипломної освіти та бухгалтерії.  

Особливо слід вказати на значні сплески плинності господарського пер-

соналу у центрі харчування № 1 (до 61 %) у 2014 р., а також в Українському 

фізико-математичному ліцеї (57) і студмістечку (55 %) у 2015 р. 

Під час аналізу не бралися до уваги невеликі підрозділи чисельністю до 

20 осіб, а також відділи головного механіка та головного енергетика, ремонтно-

будівельний відділ і майстерні, які перебувають у стані реорганізації. 
 

Плинність кадрів у 2014-2016 рр. (АГЧ) 
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Інститут міжнародних відносин 32 16 33 9 36 0 

Наукова бібліотека 160 3 153 7 151 2 

Навчально-спортивний комплекс 56 30 51 16 52 4 

ВПЦ "Київський університет" 50 4 50 8 48 4 

Астрономічна обсерваторія 22 5 21 5 22 5 

Відділ охорони та безпеки університету 199 1 200 9 209 5 

Центр харчування №2 78 13 78 29 74 9 

Український фізико-математичний ліцей 48 35 44 57 50 10 

Інститут біології 221 1 226 11 220 11 

Корпуси 420 0 431 16 419 11 

Коледж геологорозвідувальних технологій 72 18 75 11 73 12 

Корпус Інституту міжнародних відносин 110 15 111 9 103 15 

Інститут Геології (корпус) 29 45 34 9 32 16 

Автотранспорт 65 22 62 26 57 16 

Технічно-експлуатаційна частина корпу-
сів "Інститут біології" 

74 7 72 19 70 19 

Центр телекомунікацій 22 5 23 13 20 20 

Центр харчування №1 59 61 65 37 61 21 

Студмістечко 363 23 337 55 321 23 

Інституту філології (корпус) 38 42 39 18 34 24 

Інститут післядипломної освіти 74 19 73 18 67 25 

Бухгалтерія 87 23 80 26 69 28 
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Для навчально-допоміжного персоналу найменшою є плинність кадрів на 

механіко-математичному, філософському та хімічному факультетах, найбіль-

шою – в Інституті філології, факультетах економічному та психології, а також в 

Інформаційно-обчислювальному центрі. 
 

Плинність кадрів у 2014-2016 рр. (НДП) 
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Механіко-математичний 37 8 39 0 38 0 

Філософський 35 6 34 6 37 3 

Хімічний 72 7 74 9 68 4 

Географічний 58 3 58 12 56 5 

Інститут біології 95 11 94 9 89 6 

Інститут Геології 48 6 48 0 47 6 

Історичний 39 23 38 18 40 8 

Інститут міжнародних відносин 78 3 78 13 72 8 

Юридичний 55 11 50 28 54 9 

Радіофізичний 79 4 87 17 78 12 

Комп'ютерних наук та кібернетики 46 7 47 2 43 12 

Фізичний 88 14 98 8 84 12 

Науково-методичний центр організа-

ції навчального процесу 
31 3 30 17 31 16 

Інститут журналістики 46 15 48 6 44 18 

Коледж геологорозвідувальних техно-

логій 
33 30 38 18 37 19 

Інститут філології 130 18 142 18 125 22 

Економічний 45 31 41 27 40 23 

Психології 24 8 21 24 22 23 

Інформаційно-обчислювальний 

центр 
55 36 54 33 48 42 

 

Система заходів зі зменшення плинності кадрів відсутня. 
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11. ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ І СТАЖУВАННЯ  

У КИЇВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

 

Організаційне забезпечення підвищення кваліфікації і стажування у Ки-

ївському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснює Інститут 

післядипломної освіти, згідно із Положенням про підвищення кваліфікації і 

стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчаль-

них закладів, затвердженим наказом МОН України № 48 від 23.01.13.  

Діяльність Інституту післядипломної освіти дає серйозний економічний 

ефект, але без принципових змін засад його функціонування він не зможе успі-

шно виконувати завдання з оновлення та розширення знань, засвоєння іннова-

ційних технологій, розроблення конкретних пропозицій щодо вдосконалення 

навчально-виховного процесу, запровадження у практику навчання кращих до-

сягнень науки, техніки й виробництва, застосування інноваційних технологій,  

запровадження дистанційних, інформаційно-комунікативних технологій нав-

чання. Ці завдання є основними при підвищенні кваліфікації і стажуванні нау-

ково-педагогічних і педагогічних працівників. Наразі в Університеті фактично 

використовується механізм довгострокового стажування викладачів (протягом 

семестру) з відривом (в основному зі збереженням 100 % заробітної плати) чи 

без відриву від навчального процесу. Контроль за іншими формами підвищення 

кваліфікації (короткострокового підвищення кваліфікації) має здійснюватися 

безпосередньо структурними підрозділами. 

Слід вказати, що керівництво Інституту післядипломної освіти не змогло 

навести дані про ефективність підвищення кваліфікації викладачів і подало ли-

ше сухі дані про кількість осіб, які таке підвищення пройшли. Ці дані доречні у 

звіті ІПО, але не в контексті сьогоднішнього засідання. 

Переатестація педагогічних працівників стикається із проблемами, що 

породжені нашим законодавством, яке не враховує можливість існування в уні-

верситетах коледжів і ліцеїв. 
 

12. НЕДОЛІКИ В РЕАЛІЗАЦІЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ  

ТА ПРОБЛЕМИ НАЙБЛИЖЧОГО МАЙБУТНЬОГО 

 

Шановні колеги! 

Проблеми в реалізації кадрової політики виникли не зараз. Вони накопи-

чувалися десятиріччями і в багатьох випадках викликані й зовнішніми факто-

рами. На додаток до вказаних раніше дозвольте вказати й інші. 
 

1. Університет потребує кваліфікованого менеджера з підбору персоналу. 

Такі менеджери існують у великих установах за кордоном, у великих фірмах в 

Україні. Разом із тим спеціалістів такого профілю в Україні не готують. 

2. За відсутності таких менеджерів відділ кадрів і структурні підрозділи не 

аналізують належним чином дані кандидатів на ті чи інші посади. 
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3. Підвищення кваліфікації (яке у багатьох випадках формальне) має місце 

лише для науково-педагогічного персоналу. Ефективність підвищення кваліфі-

кації належним чином не контролюється. 

4. Протягом останніх років проблеми скорочення штатів закривалися нами 

практично безболісно за рахунок незаповнених ставок. Ця можливість уже зни-

кла, і наступні скорочення можуть стати вкрай болісними, бо використані ме-

тоди вже вичерпали себе. 

5. Можливість поселення перспективних співробітників у гуртожитки до-

помагає зберігати їх в університеті протягом певного часу. Разом із тим безкон-

трольність за цим процесом дуже швидко призведе до втрати такої можливості. 

6. Нам у багатьох випадках не вдалося зламати стереотипи прийняття рі-

шення про преміювання наприкінці фінансового року. Як тільки з'являється 

пропозиція про оцінювання за результатами роботи, за кількість публікацій, за 

високі індекси, з'являються й нахраписті ревнителі зрівнялівки. 

7. Потребує перегляду й наша система заохочень. Керівники структурних 

підрозділів, зазвичай, знають лише один спосіб – подання на ім'я керівництва 

університету. 

8. В умовах нестачі належного фінансування система надбавок потребує 

серйозного перегляду. Досить сказати, що за чинним положенням надбавка ма-

теріально відповідальним особам встановлюється на весь рік, хоча основна їхня 

робота припадає на завершення фінансового року, під час проведення інвента-

ризації. 

9. Особливо гострою є відповідальність колективів за обраних ними керів-

ників. Не в цій аудиторії слід говорити багато слів про роль завідувачів кафедр 

при виборах декана, бо в основному саме на кафедрах відбувається висунення 

кандидатур на цю посаду. Дозвольте доповісти про ситуацію, яка має місце на 

географічному факультеті. Ректорат давно звертає увагу на велике перебіль-

шення кількості ставок науково-педагогічного персоналу у цьому підрозділі. 

Проблема регулярно порушувалася на чималій кількості різноманітних засі-

дань. Перший проректор не один раз зустрічався із керівництвом географічного 

факультету (також із завідувачами кафедр також) саме з цього приводу. Після 

того, як стало зрозуміло, що географічний факультет не вживає жодних зусиль 

зі зміни організації навчального процесу, було створено велику комісію під ке-

рівництвом проф. Луцишин З.О. Комісія почала працювати наприкінці минуло-

го року та закінчила свою роботу за три місяці. Вона ставила метою розробку 

низки рекомендацій щодо структури начальних планів задля уникнення дублю-

вання навчального матеріалу, із формування оперативних навчальних планів 

тощо. Результати роботи комісії, оформлені у солідний фоліант, як доповідь, 

були представлені на ректораті. Говорилося багато правильних слів, географіч-

ний факультет гаряче дякував комісії і ректорату, лунали запевнення, що всі 

проблеми буде знято. 

Думаєте, хоч щось змінилося? Анічогісінько! Почався новий начальний 

рік, і декан факультету проф. Олійник Я.Б., якого ми зовсім недавно вітали з 

обранням академіком НАПН України, запевнив завідувачів кафедр, що він 

ДОМОВИТЬСЯ (!) із першим проректором, і все буде, як і раніше. Одночасно 
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він дає дозвіл на проведення занять зі студентами особам, які не були прийняті 

на роботу. Замість досить копіткої роботи з реорганізації начального процесу 

було застосовано тактику, яка давала певні результати раніше: багаторазові ві-

зити до проректора, наполегливі прохання, подяка за увагу, запевнення у ви-

правленні ситуації, посилання на реалізацію дорожньої карти, приведення кіль-

кості ставок у відповідність до нормативів тощо. 

Нарешті, настав час, коли декан почув категоричну відмову. Здавалося, 

що питання закрите. Нічого подібного! В аудиторії продовжують заходити не 

оформлені наказом особи, декан робить черговий візит до першого проректо-

ра. Якщо присутні думають, що академік Олійник Я.Б. не усвідомлює повніс-

тю, наскільки грубих порушень він припускається, то маю засвідчити, що це 

не так! Усвідомлює, ще й як! Мабуть, далеко не кожен із присутніх на вимогу 

надати пояснення в письмовому вигляді відповів би "Добре!", але подав це 

електронною поштою без підпису. Раніше ділового листування у такий спосіб 

з географічним факультетом не було. Усі ці події проходили за мовчазної зго-

ди (чи незгоди) завідувачів кафедр, які у свій час висували кандидатури на по-

саду декана. 

10. Співробітники, обрані чи призначені на керівні посади, у переважній 

більшості не розуміються на документах, які регламентують функціонування 

вищої школи (трудове право, адміністративне право, фінансове право, основи 

документообігу тощо). У багатьох випадках вони мають лише наближене уяв-

лення про структуру університету та роль тих чи інших підрозділів. 

Наведу деякі приклади. Розмовляючи із шановним професором, який хотів 

зарахувати на роботу співробітника, я вказав на відсутність вакантних ставок. 

Він був здивований: "Так введіть!" В іншій ситуації шановний завідувач кафед-

ри пояснював першому проректору, що у нас ненормований робочий день, тому 

він може бути за кордоном у робочий час протягом тижня без оформлення до-

кументів. 

Ще одна розмова: "Моїй лаборантці доводиться багато відповідати на за-

питання студентів – дайте їй надбавку." У наведеному прикладі з географічним 

факультетом має місце махровий правовий нігілізм.        

11. Відсутня системність при порушенні майже всіх питань. Що доводить-

ся чути? "Ви ж вимагали, щоб заняття проводили носії мови, а тепер не селите 

іноземців", "Я тепер буду подавати заявку на поселення завчасно, і хай ВОНИ 

спробують відмовити", "Дайте ставки навчально-допоміжного персоналу". 

12. Виконавча дисципліна керівників структурних підрозділів у багатьох 

випадках незадовільна, накази ректора не виконуються. Наприклад, протягом 

кількох останніх років педагогічне навантаження формується із запізненнями 

на кілька місяців, склад викладачів (на юридичному факультеті, в Інституті фі-

лології) повністю невідомий навіть наприкінці вересня, що не дає можливості 

оперативно розв'язувати проблеми інших підрозділів; розклад занять з'являєть-

ся в середині семестру тощо. У зв'язку з цим буде запропоновано: 

а) бібліотеці та відділу кадрів сформувати портфель документів щодо пра-

вових питань вищої школи для його застосування у роботі керівниками струк-

турних підрозділів; 
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б) почати роботу з підготовці монографії (посібника) з правових питань 

вищої школи; 

в) провести цикл занять із ліквідації правової безграмотності; 

г) при оголошенні конкурсу на певні керівні посади передбачати перевірку 

належних знань.  

13. Трудова дисципліна у занадто великій кількості підрозділів, як показа-

ли її перевірки в НДЧ, перебуває на незадовільному рівні. Разом із тим жодних 

наслідків ці перевірки не мали. Це абсолютно неприпустимо, бо породжує без-

відповідальність у всій вертикалі управління. Чітка система контролю трудової 

дисципліни відсутня. 
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Додаток 1 
 

Найбільш затребувані та високооплачувані професії у світі 
 

На початку 2014 року ВВС провело аналіз найбільш затребуваних профе-
сій у всьому світі. Картина дефіцитних кадрів вийшла досить цікавою. 

Будівельники 
ІТ-спеціалісти 
Лікарі 
Менеджери 
Інженери (інженери-механіки, спеціалісти в галузі нанотехнологій, інже-

нери з автоматизації виробництва) 
 

Журнал Forbes опублікував рейтинг найменш оплачуваних і найбільш 
прибуткових професій у США. У списку близько 25 назв. Найприбутковішими 
виявилися професії, від яких залежить людське життя. Це спеціалісти у сфері 
медицини та авіації. 

Перше місце у рейтингу посідають анестезіологи зі 192 780 дол. за рік. 
Друге місце – хірурги – близько 191 410 дол. за рік. 
Третє місце – ортодонтологи – 185 340 дол. за рік. 
Далі йдуть гінекологи, сімейні лікарі, терапевти. 
Десяте місце посідають директори та керуючі компаній – близько 

151 370 дол. Особливо затребувані управляючі у сфері відеоіндустрії. 
Одинадцяте місце – пілоти літаків – 148 810 дол. за рік. 
Дванадцяте місце – психіатри, ортопеди, педіатри. 
Сімнадцяте місце – юристи – 118 280 дол. за рік. 
Далі йдуть менеджери у сфері інжиніринга, маркетинга, високих технологій, 

учені природничих наук, авіадиспетчери. Закривають рейтинг фінансові управ-
ляючі та менеджери з продажів. 

Найменш оплачуваними вважають професії робітників харчової сфери, перу-
карів, обслуговуючого персоналу та посудомийок. На даних позиціях середньо-
річний заробіток становить лише 18 тис дол. До цієї самої категорії входять ро-
бітники казино, ферм, касири і контролери. 
 

10 найбільш затребуваних професій у Німеччині 
 

Deutsche Welle розібралась, які професії будуть найбільш затребуваними у 
Німеччині у наступні 10 років:  

Інженер-будівельник та інженер-енергетик 
Спеціаліст з інформаційної безпеки 
Розробник програмного забезпечення 
Економіст-математик 
Менеджер з продажу 
Мехатронік 
Технолог громадського харчування 
Спеціаліст із догляду за людьми похилого віку 
Лікар 
Викладач математики та природничих наук 
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10 професій майбутнього 

1. ІТ-спеціалісти. 

2. Інженери. 

3. Нанотехнологи. 

4. Логісти. 

5. Екологи. 

6. Медики. 

7. Хіміки. 

8. Маркетологи. 

9. Інтернет-журналісти. 

10. Спеціалісти у сфері сервісу 
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Додаток 2 

ПРОЕКТ КОНЦЕПЦІЇ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

 

Концепція кадрового забезпечення діяльності – це система теоретико-

методологічних поглядів на визначення та обґрунтування сутності, змісту, 

стратегії, політики, цілей, завдань, критеріїв, принципів і методів кадрового ме-

неджменту, а також організаційно-практичних підходів до формування механі-

зму реалізації кадрового забезпечення в конкретних умовах функціонування 

вищого навчального закладу. За структурою Концепція кадрового забезпечення 

включає основні компоненти: 

1) розроблення методології кадрового забезпечення; 

2) формування системи менеджменту кадрового забезпечення; 

3) вироблення технології  кадрового  забезпечення  

Методологія кадрового забезпечення передбачає передусім визначення 

суті, складу й характеру адміністративного, науково-педагогічного, наукового 

та обслуговуючого персоналу вищого навчального закладу як об'єкту кадрового 

менеджменту, а також основних процесів формування його службової поведін-

ки, відповідно до цілей, завдань, методів і принципів кадрового забезпечення 

основної діяльності. 

Система кадрового менеджменту передбачає насамперед формування 

цілей, завдань, функцій і структури кадрового менеджменту, вертикальних і 

горизонтальних взаємозв'язків адміністративного, науково-педагогічного, нау-

кового та обслуговуючого персоналу у процесі обґрунтування, вироблення, 

прийняття та реалізації ключових управлінських рішень. Ця система кадрового 

менеджменту включає: 

1. Підсистему загального та лінійного керівництва, яка забезпечує уп-

равління навчальним закладом у цілому та управління його функціональними 

структурними підрозділами. Функції підсистеми виконують: ректор, проректо-

ри, керівники інститутів, факультетів, кафедр, начально-наукових та інших до-

поміжних підрозділів. 

2. Підсистему планування та маркетингу кадрового забезпечення, зосе-

реджену на виконанні наступних функцій: розроблення кадрової політики та 

стратегії кадрового менеджменту, аналіз кадрового потенціалу, організація кад-

рового планування та прогнозування кадрових потреб, підтримання взаємозв'я-

зків із зовнішніми джерелами, що забезпечують установу кадрами. 

3. Підсистему управління та обліку персоналу, що здійснює: організацію 

найму персоналу, проведення співбесід, оцінку, відбір і приймання персоналу, 

його  облік, переміщення, заохочення та звільнення, професійну орієнтацію та 

організацію раціонального використання персоналу, а також документаційне 

забезпечення системи кадрового менеджменту. 
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4. Підсистему управління трудовими відносинами, що здійснює: аналіз 

та врегулювання групових і міжособистісних взаємодій; аналіз, попередження 

та розв'язання конфліктних ситуацій; соціальний діалог із профспілкою; діаг-

ностику соціально-психологічного клімату у колективах функціональних струк-

турних підрозділів навчального закладу; дотримання етичних норм і внутріш-

нього розпорядку; взаємодію із профспілками та іншими громадськими орга-

нізаціями. 

5. Підсистему забезпечення нормальних умов праці, що виконує такі фун-

кції, як дотримання вимог психофізіології та ергономіки праці, естетики, охо-

рони праці та довкілля, організацію  пропускного режиму тощо. 

6. Підсистему розвитку кадрового персоналу, що забезпечує навчання, 

перепідготовку та підвищення кваліфікації, введення на посаду та адаптацію 

персоналу, оцінку кандидатів на вакантні посади, поточну оцінку кадрів, реалі-

зацію службової кар'єри та службово-професійного просунення кадрів, органі-

зацію роботи із кадровим резервом. 

7. Підсистему мотивації персоналу, що виконує такі функції: мотивацію 

трудової поведінки, нормування й тарифікацію трудового процесу, розробку 

систем оплати праці, матеріального та морального заохочення персоналу, а та-

кож організацію нормативно-методичного забезпечення системи кадрового ме-

неджменту. 

8. Підсистему соціального розвитку персоналу, що забезпечує виконання 

таких функцій, як організацію громадського харчування, житлово-побутового 

обслуговування, розвиток культурно-масової і спортивної роботи, охорону здо-

ров'я та організацію дозвілля, забезпечення закладами відпочинку, організацію 

соціального страхування тощо. 

9. Підсистему розвитку структури кадрового менеджменту, що виконує 

такі функції, як аналіз наявної структури кадрового менеджменту, що склалася, 

а також проектування та формування нової структури кадрового менеджменту, 

розроблення штатного розкладу, вироблення та реалізацію рекомендацій щодо 

розвитку стиля й методів керівництва. 

10. Підсистему правового забезпечення кадрової роботи, що здійснює: 

вирішення правових питань трудових відносин, узгодження розпорядчих та ін-

ших документів із кадрового забезпечення навчального закладу, вирішення 

правових питань навчально-наукової, господарчої й іншої діяльності, а також 

проведення консультацій з юридичних питань. 

11. Підсистему інформаційного забезпечення системи кадрового мене-

джменту, що виконує такі функції: ведення обліку та статистичних даних пер-

соналу, інформаційне та науково-технічне забезпечення системи кадрового ме-

неджменту, забезпечення персоналу необхідною технічною інформацією, орга-

нізацію діяльності університетських органів масової інформації, проведення 

патентно-ліцензійної діяльності тощо. 

Технологія кадрового забезпечення діяльності університету передбачає 

організацію відбору та наймання на роботу, ділову, професійну та науково-
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педагогічну оцінку персоналу, його професійну орієнтацію та адаптацію, а та-

кож навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації, формування профе-

сійної кар'єри, службово-професійного просування, мотивацію та організацію 

праці, розв'язання конфліктних ситуацій, забезпечення соціального розвитку, 

безпеки та вивільнення персоналу, а також реалізацію питань взаємодії із проф-

спілками, іншими громадськими організаціями та центрами зайнятості. 

Концепція кадрового забезпечення діяльності університету може бути 

реалізована за допомогою кадрового планування, під яким розуміється ціле-

спрямована діяльність із надання робочих місць у потрібний момент часу та в 

необхідній кількості, відповідно до професійних здібностей працівників і вимог 

навчального закладу. Основними напрямами кадрового планування є: 

1. Кадрова стратегія (розробка основ кадрової політики), яка включає: 

а) кадрову політику (тобто генеральний напрям кадрової роботи, сукуп-

ність певних принципів, методів, форм і механізму вироблення відповідних ці-

лей і завдань, спрямованих на розвиток кадрового потенціалу); 

б) кадрову тактику (тобто передбачення якості необхідних кадрів); 

в) кадрові резерви; 

г) форми підвищення кваліфікації кадрів; 

2. Кадрові цілі: визначення цілей установи й кожного співробітника, що 

випливають із кадрової стратегії, максимальне зближення цілей установи та ці-

лей співробітників; форми комплектування персоналу та розроблення методів 

управлінського впливу. 

3. Кадрові завдання: забезпечення установи кадрами у потрібний час у по-

трібній кількості та відповідної кваліфікації, необхідної для досягнення цілей.  

4. Кадрові заходи (або дії): розроблення плану кадрових заходів; визна-

чення витрат на реалізацію плану кадрових заходів; залучення кадрових інвес-

тицій; облік, аналіз і контроль реалізації плану кадрових заходів. 

Для досягнення цілей кадрового планування необхідно дати відповідь 

на такі запитання: 

1. Скільки працівників, якої кваліфікації, де й коли будуть необхідні? 

2. Чи можливо залучити підготовлені кадри та скоротити надлишковий 

персонал без завдання соціального збитку? 

3. У який спосіб здійснювати оцінку кадрів, яким чином приводити їх у 

відповідність до структури й мети діяльності установи? 

4. Якими мають бути шляхи розвитку кадрів, підвищення їх кваліфікації, 

а також якими мають бути  розміри витрат, пов'язані із розвитком персоналу? 

Для здійснення оперативного кадрового планування необхідно отрима-

ти насамперед інформацію: 

а) про склад і структуру персоналу (тобто дані з кваліфікації, статі, віку, 

національної належності, досвіду науково-педагогічної роботи, рівня загальної 

підготовки тощо);  

б) про плинність кадрів, причини та аналіз; 

в) про втрати робочого часу (прогули, хвороби, відмови тощо); 
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г) про фонди часу та тривалість робочого дня для різних підрозділів і різ-

них категорій персоналу; 

д) про структуру заробітної плати (основна, додаткова, надбавки, тарифи 

тощо); 

ж) про соціальні питання (витрати, тарифні угоди тощо). 

Зазначена інформація, крім цього, має відповідати таким основним вимо-

гам як простота, ясність і повнота; класифікація за напрямами; актуальність, 

оперативність, новизна та своєчасність; однозначність за семантичної, синтак-

сичної і логічної простоти; співвіднесеність із порівнювальними об'єктами; на-

ступність за часовими періодами тощо.  
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Додаток 3 

 
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА СЕКРЕТАРІАТУ ВЧЕНОЇ РАДИ 

 

Протягом останніх трьох років на засіданнях вчених рад інститу-

тів/факультетів Університету була розглянута недостатня кількість глобальних 

питань, що стосувалися б саме кадрової політики. 

 
Механіко-математичний факультет 

 На засіданнях вченої ради механіко-математичного факультету питання 

кадрової політики розглядалися побіжно і стосувалися в основному ставок на 

факультеті. Серйозні обговорення питання та виступи не проводились. Розгля-

далося лише питання скорочення ставок (пр. №7 від 14.03.16) і кадрового за-

безпечення факультету (пр. №3 від 22.10.15). 

 
Інститут філології 

Інститут філології провів засідання вченої ради (пр. №8 від 29.02.16), 

на якому виступив Г.Ф. Семенюк із доповіддю про кадрову політику інститу-

ту. Було детально розглянуто питання кількості штатних ставок з кожної ка-

федри. Упродовж кількох місяців в інституті здійснювався підрахунок кілько-

сті штатних ставок з кожної кафедри. У результаті проведених підрахунків 

з'ясувалося, що, відповідно до запропонованого нормативу (студент-

викладач), в Інституті філології справді існує надлишок штатних ставок, в ос-

новному, на випускових кафедрах. Належного обговорення питання та з'ясу-

вання причин того, що відбулося, в інституті не було. На підставі виступу ди-

ректора інститут філології Вчена рада ухвалила: протягом чотирьох років пое-

тапно співвіднести кількість штатних ставок відповідно до нормативу (сту-

дент-викладач); у нових навчальних планах усунути штучне збільшення наван-

таження через дублювання дисциплін, присвоєння аналогічних компетенцій у 

подібних спеціалізація та запобігти створенню багато чисельних спеціалізацій, 

укрупнити кредити на дисципліни, уникати малокредитних дисциплін, за мо-

жливістю уніфікувати нормативну частину навчальних планів для подібних 

спеціалізацій; в оперативних планах провести наповненість груп до нормати-

вів, згідно із наказом ректора; перейти до режиму гнучких заявок, довантажи-

вши викладачів тих кафедр, які мають менше від середнього або середнє нава-

нтаження, і розвантажити перевантажені кафедри, таким чином вирівняти пе-

рекоси у навантаженні. 

 
Філософський факультет 

Протягом останніх трьох років з метою успішного розв'язання завдань, 

які ставляться перед колективом філософського факультету, на засіданнях вче-

ної ради розглядались питання кадрової роботи на факультеті (пр. №1 від 

26.09.16, пр. №1 від 31.08.16, пр. №1 від 29.09.14). Голова вченої ради, декан 

філософського факультету проф. А.Є. Конверський доповів про стан і перспек-

тиви колективу, наголосивши, що для участі у навчальному процесі з 2013 по 
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2016 рік були запрошені провідні спеціалісті із Національної академії наук Ук-

раїни, а до складу штатних викладачів філософського факультету зараховані 

кращі випускники факультету. У ході обговорення завідувач кафедри теорії і 

практики філософії проф. Л.О. Шашкова зазначила, що кадровий потенціал фа-

культету, можливості матеріально-технічного, методичного, інформаційного 

забезпечення навчального процесу створюють необхідні умови для підготовки 

кваліфікованих фахівців. Проф. Л.О. Шашкова також акцентувала увагу на не-

обхідності проходження стажування викладачів за кордоном. 

 
Історичний факультет 

На засіданні вченої ради історичного факультету (пр. №9 від 07.04.16) 

було розглянуто низку важливих для факультету питань. На розгляд членів 

вченої ради було винесено питання щодо структурної реорганізації на факуль-

теті. Дві випускові кафедри "Історії Росії" та "Історії слов'ян" вирішено об'єдна-

ти, а також перейменувати кафедру "Історії Росії" на кафедру "Історії Центра-

льної та Східної Європи". 

 
Інституту міжнародних відносин 

На засіданнях вченої ради Інституту міжнародних відносин обговорюва-

лися питання щодо підвищення кваліфікації кадрів (пр. №11 від 27.05.14, 

пр. №11 від 31.05.16). Проф. В.В. Копійка доповів про роботу щодо зміцнення 

кадрового потенціалу та формування відповідного резерву педагогічних кадрів. 

Основним резервом кадрів в Інституті міжнародних відносин є цільова підгото-

вка випускників через аспірантуру та докторантуру. Актуальним залишається 

питання підвищення вимогливості щодо якісного складу та ефективності робо-

ти науково-дослідної частини інституту. 

 
Географічний факультет 

Зважаючи на необхідність розгляду кадрових питань, на засідання вче-

ної ради (пр. №6 від 28.01.16 ) були винесені питання аналізу стану організації 

навчального процесу та вивчення потреб у ставках професорсько-

викладацького складу географічного факультету. 

 
Інститут високих технологій 

Серед питань порядку денного засідання вченої ради інституту високих 

технологій (пр. №10 від 11.04.16 ) велика роль була відведена кадровій політиці 

як важливому чиннику розвитку інституту високих технологій. Із доповіддю ви-

ступив в.о. директора ІВТ В.В. Ільченко, який зазначив, що колектив інституту 

об'єднує фахівців світового рівня й вимоги до них висуваються відповідні. Через 

перспективу зростання кількості студентів інституту будуть потрібні нові висо-

кокваліфіковані кадри, що змушує переглянути кадрову політику. 

 
Економічний факультет 

Питання кадрової політики та кадрового забезпечення навчального процесу 

на економічному факультеті традиційно, як про це свідчать подані до секрета-
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ріату Вченої ради протоколи засідань, розглядається один раз на рік (пр. №10 від 

25.06.14; пр. №7 від 07.04.15, пр. №11 від 21.06.16) у формі звіту декана факуль-

тету проф. В.Д. Базилевича. Про важливість зазначеного вище питання для якіс-

ного забезпечення реалізації прогресивних педагогічних теорій і технологій нав-

чання й конкурентоспроможності економічного факультету на ринку праці свід-

чить регулярність його вивчення та першочерговість розгляду в порядку денно-

му, активність обговорення та одностайна підтримка членів вченої ради як звіту 

про стан кадрового забезпечення навчального процесу за поточний н.р., так і 

пріоритетних напрямів кадрової політики на факультеті на наступний період.  

З-поміж пріоритетних напрямів кадрової політики економічного факультету, 

що узгоджуються зі стратегією кадрового забезпечення Університету та спря-

мовані на підвищення позицій Університету у міжнародних освітніх і наукових 

рейтингах, можна виокремити ті, що є повторюваними (забезпечення підви-

щення кваліфікації науково-педагогічних кадрів; оновлення змісту та форм ор-

ганізації навчально-виховного процесу; забезпечення викладання навчальних 

дисциплін іноземними мовами викладачами факультету; застосування у нав-

чально-виховному процесі гнучких освітніх інноваційних програм і сучасних 

інформаційних технологій; стимулювання науково-педагогічних працівників до 

здобуття вченого звання доцента/професора; розробка та запровадження меха-

нізмів підвищення мотивації діяльності та безперервного професійного зрос-

тання науково-педагогічних і педагогічних працівників тощо), і ті, що є відпо-

віддю на виклики часу в сучасних умовах глобалізації (збільшення кількості 

викладачів, які можуть підтвердити сертифікатами високий рівень володіння 

іноземною мовою (на рівні В2), розширення співробітництва факультету із за-

рубіжним ВНЗ у сфері підготовки науково-педагогічних працівників тощо).  

Під час обговорення вищезазначеного питання (пр. №11 від 21.06.16) 

проф. О.І. Черняком було зауважено, що важливим завданням для факультету 

залишається також залучення до навчального процесу представників НАН Ук-

раїни й підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів у країнах ЄС. 

 
Хімічний факультет 

Питання кадрової політики на факультеті розглядається один раз на рік 

(пр. №1 від 25.09.14, пр. № 6 від 26.03.15 та пр. №9 від 24.03.16). Предметом 

обговорення у рамках зазначеного вище питання були нагальні для факультету 

проблеми: 

– зміни умов фінансування ПФВ через необхідність скорочення бюджет-

них ставок по Університету (пр. №1 від 25.09.14) та 21 ставки на хімічному фа-

культеті, зокрема. Результатом обговорення вченої ради було внесення таких 

пропозицій і рішень: необхідність додаткового вивчення ПФВ питання щодо 

збереження кількості годин іноземної мови за рахунок зменшення профільних 

дисциплін, що унеможливить високу якість підготовки випускників факульте-

ту; перегляд навантаження викладачів хімічного факультеті під час виконання 

освітнього процесу в ІВТ за умови скорочення ставок на факультеті тощо; 

– норми часу для планування та обліку навчальної роботи для науково-

педагогічних працівників, до яких пропонується включити методичну й науко-
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ву роботу, включаючи встановлення максимального обсягу навантаження по 

факультету; норми часу для керівників дисертаційною роботою аспірантів 

(збільшення навантаження від 20 год. до 50 год.), аспірантів (питання щодо ві-

дмови від включення годин, передбачених практикою, до загального розрахун-

ку годин по кафедрі) і встановлення мінімальної кількості контрольних робіт (з 

двох до чотирьох кредитів); 

– обговорення співвідношення викладач – студент на факультеті та про-

позиції щодо скорочення окремих науково-педагогічних працівників через ско-

рочення ставок. 

Питання кадрової політики та кадрового забезпечення навчального про-

цесу хімічного факультету та пропозиції щодо її вдосконалення з метою підви-

щення позицій Університету у міжнародних рейтингах окремо не представлені. 

 
Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем 

Протягом останніх трьох років питання кадрової політики розглядалось 

на чотирьох засіданнях вченої ради факультету: 14.04.14 (пр. №9), 08.12.14 

(пр. №6), 20.04.15 (пр. №10) і 15.12.16 (пр.№7). Ключові для ФРЕКС питання 

щодо кадрової політики та кадрового забезпечення навчального процесу (зва-

жаючи на їх постановку) полягають у: 

– вивченні стану справ із кадровим потенціалом та його перспектив (ста-

ріння кадрів: із 23 докторів наук лише 4 – не пенсійного віку, а з 8 кафедр дві 

очолюють кандидати науки, ще 4 – професори пенсійного віку; розподіл педна-

вантаження та його структура; перебір ставок (15 од.); структура та кількісний 

склад навчальних лабораторій, що склався історично, не відповідає сьогодніш-

нім умовам). Ідеться про побоювання колективу факультету щодо можливого 

погіршення якості підготовки спеціалістів з прикладної фізики, що стане нас-

лідком зменшення кількості лабораторних робіт (навантаження); 

– підготовці докторів наук на факультеті (можливість керування роботою 

аспірантів ФРЕКС не лише докторами наук, але й кандидатами наук; затверджен-

ня тем дисертантів, хто готується до захисту; обговорення стану наукової роботи 

докторантів, які закінчили докторантуру, але не захистили наукову роботу); 

– роботі з молодими викладачами на факультеті (заохочення до відзначен-

ня кращих викладачів; важливість реального підвищення кваліфікації, що є мо-

жливим завдяки відвідуванню лекцій провідних викладачів на ФРЕКС та в ін-

ших структурних підрозділах Університету, а також написанню методичних 

праць у співавторстві із досвідченими колегами. Після обговорення вченою ра-

дою факультету було прийнято рішення періодично заслуховувати питання, по-

в'язані з роботою молодих викладачів); 

– підготовці кандидатів наук (докторів філософії) на ФРЕКС та ефективнос-

ті наукових керівників (велика частина викладачів факультету (10 із 19) не здійс-

нюють керівництво аспірантами; необхідності активізації роботи з випускниками 

з метою своєчасної  підготовки їх до наукової роботи та вступу до аспірантури. 

Після обговорення вчена рада факультету прийняла рішення взяти інформацію 

до відома, обговорити її на засіданнях кафедр, при роботі з аспірантами ретельно 

формулювати теми досліджень і наперед планувати місце захисту. 
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Факультет психології 

Протягом звітного періоду питання кадрової політики на факультеті пси-

хології розглядалось лише на одному із засідань вченої ради – 

25.02.16 (пр. №7). Винесення вказаного вище питання на розгляд вченої ради 

зумовлено змінами в штатному розписі факультету – створенні в структурі фа-

культету кафедри соціальної реабілітації і соціальної педагогіки (штатний роз-

пис – 9 науково-педагогічних працівників). Декан факультету проф. І.В. Дани-

люк звернув увагу на необхідність запросити працювати на новостворену кафе-

дру доктора педагогічних наук, професора зі спеціальності 13.00.05 – "соціаль-

на педагогіка". Крім того, ішлося про перспективи кадрового забезпечення но-

вої магістерської програми "Соціальна реабілітація" та призначення в.о. завіду-

вача кафедри новоствореної кафедри проф. О.В. Чуйко, яка представила окремі 

положення концепції розвитку кафедри, що визначають її цілі, принципи та 

пріоритети діяльності. Зауважено, що підготовка професорсько-викладацького 

кафедри спрямовуватиметься на здобуття наукових ступенів і присудження 

вчених звань, підготовку асистентів зі складу аспірантів кафедри. Після обгово-

рення вчена рада факультету психології прийняла рішення клопотати перед 

Вченою радою Університету про створення кафедри соціальної реабілітації і 

соціальної педагогіки (за рахунок штатного розпису факультету) та підтримати 

програму розвитку кадрового потенціалу новоствореної кафедри. 

 
ННІ "Інститут геології" 

Питання кадрової політики, зважаючи на матеріали, надані вищевказаним 

інститутом, розглядалось на чотирьох засіданнях вченої ради (пр. №1 від 

10.09.13, пр. №11 від 24.06.14, пр. № 3 від 24.09.15 і пр. №14 від 07.06.16). Вар-

то зауважити, що з-поміж наданих матеріалів немає жодного окремого питання, 

що безпосередньо стосувалось би кадрової політики та кадрового забезпечення 

навчального процесу в ННІ "Інститут геології" (за винятком питання щодо на-

дання рекомендації доц. кафедри геофізики Д.А. Безродному для присвоєння 

вченого звання доцента, обрання доц. І.В. Віршила секретарем вченої ради тоді 

ще геологічного факультету та перспектив розвитку ННІ "Інститут геології", 

що було зумовлено "хронічним спадом попиту на геологічні кадри", і зумовило, 

у свою чергу, рішення вченої ради виконати "прогнозування (річне та серед-

ньорічне) перспектив набору студентів до ННІ "ІГ" й на основі цього планувати 

як структуру інституту, так і кадрове забезпечення): ні назвою, ні змістом.  

Лише  у пр. №14 від 07.06.16 ідеться про кадрові зміни (закінчення конт-

ракту та не однакові умови його виконання). Директор проф. В.А. Михайлов 

проінформував, що розвиток ННІ "Інститут геології" залежатиме від збережен-

ня паспорту "Геологія" у списку напрямів "Наук про Землю" від МОН, вклю-

чення землеустрою та кадастру у паспорт "Геологія", різке скорочення годин, 

що надаються ННІ "ІГ" іншим факультетам і запропонував відмовитися від 

спеціалізацій на бакалавраті, розвивати англомовні курси та програми для залу-

чення студентів-іноземців. Відбулося жваве обговорення, яке демонструє не-

байдужість науково-педагогічних працівників до окресленої проблеми (пропо-
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зиції кожного із викладачів, хто брав слово, представлені у проколі засідання 

вченої ради) 

Однак викликає здивування, що пропозиції, висловлені членами вченої 

ради, які безпосередньо стосуються кадрової політики факультету (проф. 

О.Є. Кошляков: "Вирішувати кадрові питання на кафедрах з урахуванням пот-

реб й інтересів всього ННІ "ІГ"; доц. О.В. Диняк: "Дотримування умов контрак-

ту при розгляді кандидатур під час звільнення чи прийому, оскільки це зачіпає 

трудові відносини та інші сфери"), навчального процесу, дипломування тощо 

не були підтримані, адже вчена рада ухвалила лише "прийняти до відома інфо-

рмацію". 

 
Інститут журналістики 

Упродовж звітного періоду вчена рада інституту журналістики регулярно, 

починаючи з вересня 2015 року, заслуховувала питання кадрової політики. 

Ідеться насамперед про вдосконалення викладання фахових дисциплін в ІЖ, 

щодо чого вчена рада інституту прийняла рішення про створення робочої групи 

для аудиту викладання фахових дисциплін під керівництвом І.С. Паримського, 

залучивши до її складу викладачів, що мають фаховий досвід (підставою до 

створення вказаної вище робочої групи є ініціатива викладачів ІЖ). 

Варто зауважити, що на виконання розпорядження директора ІЖ 

проф. В.В. Різуна, яке є результатом прийнятого вченою радою рішення щодо 

створення робочої групи (пр. №2 від 16.09.15), регулярно заслуховувались звіти 

її керівника про результати роботи окремих кафедр. Серед основних парамет-

рів, за якими здійснювався аудит кафедр, можна назвати аналіз освітнього про-

цесу (відповідність навчальних програм вимогам ринку праці, анкетування сту-

дентів тощо) та професійного кадрового складу кафедри, відповідно до струк-

тури викладання фахових, практичних дисциплін (за окремо визначеними кри-

теріями). Надано детально інформацію (звіт голови робочої групи) щодо від-

повідності теоретичних вмінь навичок (викладацька діяльність) й власного 

професійного зростання науково-педагогічних працівників і професійного ста-

жу кафедри електронних видань і медіадизайну, що обов'язково включає безпо-

середню участь у роботі ЗМІ тощо, незначних недоліків роботи кафедри тощо. 

При цьому керівником робочої групи було висловлено пропозицію щодо вирі-

шення питання розробки професіограми, що дасть новий поштовх до викладан-

ня фахових дисциплін, для чого необхідно підтримувати тісні зв'язки з робото-

давцями, а також необхідність обов'язкового стажування викладачів у відомих 

сучасних електронних виданнях ВНЗ України чи за кордоном. В ухвальній час-

тині протоколу щодо цього питання йдеться про необхідність завкафедри про-

тягом тижня подати перелік заходів щодо усунення виявлених недоліків. Про-

тягом окремих наступних засідань ученої ради ІЖ було заслухано результати 

аудиту кафедри періодичної преси: пр. № 6 від 21.12.15), кафедри реклами та 

зв'язків із громадськістю (пр. №9 від 15.03.16), кафедри телебачення та радіо-

мовлення (пр. №10 від 11.04.16), кафедри кіно- і телемистецтва (пр. №11 від 

16.05.16) та кафедри видавничої справи і редагування (пр. №14 від 21.06.16). До 

кожного із протоколів, що надані до секретаріату Вченої ради, додано звіти го-
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лови робочої групи (проф. І.С.Паримського), в яких викладено основні параме-

три аналізу роботи кафедри, де чільне місце, як можна побачити на прикладі 

кафедри електронних видань і медіадизайну, посідає зосередження уваги робо-

чої комісії на кадровій політиці та кадровому забезпеченні освітнього процесу 

на окремих вказаних вище кафедрах інститутах журналістики. В ухвальній час-

тині протоколу (після оголошення звіту керівником робочої групи) обов'язково 

прописано про необхідність відзвітувати про окремі недоліки на кафедрах в ІЖ 

та шляхи їх усунення. При цьому здійснюється контроль над виконанням пос-

тавлених завдань перед завідувачами кафедр ІЖ (усунення виявлених недолі-

ків), що дає змогу покращувати роботу ІЖ й підтримувати його конкуренто-

спроможність як на ринку праці, так і серед абітурієнтів.  

На деяких факультетах/в інститутах (Військовий інститут, інститут 

УДО, фізичний факультет) глобальні питання кадрової політики за останні 

три роки не розглядалися. Стосовно інших факультетів/інститутів (ННЦ "Ін-

ститут біології", юридичний факультет) інформація про глобальні кадрові 

питання не була надана до секретаріату Вченої ради Університету.  


