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ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ МІЖ ПРОФЕСОРОМ 
І УНІВЕРСИТЕТОМ: ДОСВІД УКРАЇНИ ТА СПОЛУЧЕНИХ 

ШТАТІВ АМЕРИКИ

Проаналізовано елементи цивільно-правового статусу професора в галузі української та 
американської вищої освіти. Зроблено висновок про доцільність запозичення досвіду Сполу-
чених Штатів Америки щодо укладання з науково-педагогічними працівниками не тільки 
строкових трудових контрактів, а й безстрокових трудових договорів, що сприятиме по-
вноцінній реалізації права на академічну свободу професора. 

Ключові слова: університет; професор; трудовий договір; безстрокові трудові відноси-
ни. 

Постановка проблеми. Роль викладача є вирішальною у набутті досві-
ду студентами та можливості здобуття знань, компетенції і навичок. Контин-
гент студентів, який нині дуже різний і зорієнтований на результат навчан-
ня, вимагає студенто-центрованого навчання і викладання, а отже – роль 
викладача змінюється. Правовий зв’язок між такими учасниками освітніх 
відносин, як університет та професор, характеризується певною своєрідніс-
тю. Стосовно правосуб’єктності науково-педагогічного працівника, то вона 
регулюється нормами освітнього, адміністративного, трудового права, але 
головна роль належить нормам цивільного права. 

Науковий інтерес становить вивчення саме американського досвіду пра-
вового регулювання відносин у галузі освіти, оскільки різні незалежні між-
народні організації, аналізуючи статистичну інформацію за багатьма крите-
ріями, доходять висновку про світове лідерство Сполучених Штатів Америки 
на ринку послуг вищої освіти. Чотири міжнародні загальновизнані універ-
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ситетські рейтинги (Шанхайський, QS World University Rankings, рейтинг 
Таймс-Томсон Рейтерс, Вебоментрікс) одноголосно заявляють про першість 
університетів США серед інституцій вищої освіти інших держав.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед українських та аме-
риканських дослідників, праці яких присвячено правовому статусу уні-
верситетського професора, слід назвати: Р. Валєєва, Д. Дейтона, В. Капліна, 
Б. Лі, Б. Левіна, Н. Маслову, Д. Палфреймана, Н. Петрецьку, Д. Фарінгтона,  
М. Юдофа.

Метою статті є виявлення позитивних ознак у цивільно-правовому 
регулюванні відносин між професором і університетом в Сполучених Штатах 
Америки та можливість їх імплементації в освітню систему України.

Виклад основного матеріалу дослідження. Із переходом до ринкової 
економіки робоча сила все більше стає товаром. Поступово стираються межі 
між цивільним і трудовим правом, зростає кількість цивільно-правових еле-
ментів, що використовуються при регулюванні трудових відносин, як свід-
чення тенденції до повернення в їх «первозданну» сферу цивільного права, 
зокрема, шляхом розширення субсидіарності цивільно-правових норм до 
трудо-правових відносин, іншими способами їх цивільно-правового регулю-
вання [1]. 

Правовий статус науково-педагогічних працівників в Україні (на відміну 
від США) визначається на рівні нормативно-правових актів. У Кодексі зако-
нів про працю України [2] передбачено ряд трудових прав науково-педаго-
гічного працівника, які забезпечуються державою: право громадян України 
на працю; право на оплату праці; право на вільний вибір професії, роду за-
нять і роботи; право на відпочинок; право на повну зайнятість та захист від 
безробіття; право жінок на особливий захист материнства; право на захист 
від незаконного звільнення та інші трудові права. Також мають місце деякі 
інші підзаконні нормативно-правові документи, що на відміну від загальних 
норм трудового законодавства регулюють відносини між вищим навчаль-
ним закладом та викладачем. Специфіка правового статусу українського на-
уково-педагогічного працівника, що відрізняє їх від найманих працівників 
в інших сферах, полягає в тому, що вони проходять процедуру конкурсу на 
заміщення вакантної посади; мають скорочену тривалість робочого часу; пе-
ріодично проходять атестації; працюють, як правило, за строковим трудовим 
контрактом; періодично підвищують кваліфікацію та проходять стажування. 

Згідно з ч. 3 ст. 54 Закону України «Про освіту» педагогічних та науково-пе-
дагогічних працівників приймають на роботу шляхом укладення трудового 
договору, в тому числі за контрактом. З точки зору інтересів науково-педа-
гогічного працівника укладання безстрокового трудового договору є більш 
бажаним, ніж укладання строкового трудового контракту. Відсутність гаран-
тованого робочого місця після закінчення строку трудового контракту нега-
тивно впливає на реалізацію права на академічну свободу професора. 



83

Цивільно-правові відносини м
іж

 проф
есором

 і університ
ет

ом
: досвід України т

а Сполучених Ш
т

ат
ів Ам

ерики, с. 81–88©
 Н

ат
ал

ія
 Д

ав
ид

ов
а,

 2
01

6
Науковий часопис Національної академії прокуратури України 2’2016

В американському освітньому праві академічна свобода професора  пов’язана 
з академічною кар’єрою, зокрема, з можливістю отримати постійне безстроко-
ве місце роботи (tenure). Рух стосовно правової охорони академічної свободи 
в Сполучених Штатах Америки активізувався на початку 1900-х років у кон-
тексті захисту прав професорів на свободу слова під час навчального процесу. 
В 1937 році журнал Єльської школи права опублікував коментар, у якому йшло-
ся про захист звільненого професора з цієї школи права шляхом запровадження 
безстрокових трудових відносин та усуненого з посади президента Університе-
ту Вісконсин [3]. Цієї статті разом із підтримкою Американської асоціації уні-
верситетських професорів було б достатньо для введення безстрокового виду 
трудового договору як форми боротьби із довільним звільненням за політич-
ними мотивами. Право на академічну свободу професора часто ототожнюють із 
правом викладача працювати на безстрокових умовах (tenure). Саме такі умо-
ви праці гарантують найманому працівнику свободу слова і творчості як скла-
дової академічної свободи. Безстрокова форма трудових відносин передбачає:  
1) свободу навчати та досліджувати; 2) істотну економічну безпеку, завдяки 
якій професія викладача стає привабливою для сторонніх осіб. Свобода та еко-
номічна безпека, тобто tenure, є необхідними для успішного виконання освіт-
ньою інституцією зобов’язань перед студентами та суспільством [4].

Існують лише кілька сфер, де можлива робота на безстрокових умовах, зо-
крема, це судді федеральних судів та Верховного суду США, професори в ін-
ституціях вищої освіти.

Як і будь-яка ідея, запровадження безстрокових трудових відносин із  про-
фесором має прихильників та опонентів. Перші використовують такі аргу-
менти на захист позиції про те, що така форма працевлаштування  корисна: 
це є істотним елементом права на академічну свободу; приваблює високо- 
кваліфікованих професіоналів до роботи у вищій школі; гарантує, що профе-
сійні критерії, а не особиста прихильність, застосовуються для оцінювання 
компетентності; зумовлює здорову конкуренцію, змушуючи університети 
проводити періодичний моніторинг викладачів та звільняти тих, хто не має 
потенціалу для створення наукового продукту, створюючи таким чином ро-
бочі місця для інших перспективних викладачів;  збільшує соціальну захи-
щеність професорів вищих навчальних закладів, дає можливість працювати 
в університеті висококваліфікованим працівникам. Опоненти безстрокового 
трудового договору використовують такі аргументи: занадто зростає кіль-
кість професорів, а талановитій молоді складніше просуватись в науково-пе-
дагогічній кар’єрі; примушує університет забезпечувати викладачів, що біль-
ше не займаються науковими розробками та не створюють науковий про-
дукт; академічна свобода може гарантуватись та забезпечуватись іншими за-
собами; покладає додатковий фінансовий тягар на інституцію вищої освіти; 
дозволяє надмірну політичну активність, вказуючи на принцип академічної 
свободи; заохочує до збереження існуючих кафедр та навчальних програм, 
незважаючи на сучасні потреби [5, 224]. Дискусія щодо питання про можли-
вість та доцільність перетворення професорів у «касту недоторканних» [6, 
246–247] є складовою більш широкого дискурсу, а саме: проблеми підзвіт-
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ності (accountability) та відповідальності (responsibility) вищих навчальних 
закладів загалом та університетів зокрема. 

Аналізуючи доцільність та можливість запозичення американського до-
свіду Україною стосовно укладання з науково-педагогічними працівниками 
безстрокових трудових договорів, необхідно виважено оцінити наслідки та-
кого запозичення. Розширення системи безстрокових трудових договорів з 
професорами сприяє посиленню їх соціальної захищеності, дає змогу пра-
цювати в університеті висококваліфікованим викладачам. Однак не варто 
забувати про негативні наслідки, що проявляються в збільшенні постійно 
зайнятих посад та неможливості талановитій молоді просуватись в науково-
педагогічній кар’єрі.

На нашу думку, позитив від запровадження безстрокової форми роботи 
професора переважає над можливими негативними наслідками. Правовий 
інститут безстрокового робочого місця професора (tenure) не розглядається 
як гарантія робочого місця упродовж життя до смерті, а як захист від звіль-
нення за висловлювання непопулярної точки зору під час навчального про-
цесу, виступу на конференції чи в науковій праці, як гарантія невтручання 
адміністрації в навчально-науковий процес. Робота на безстрокових умовах 
лише обмежує низку підстав для звільнення, а не цілком гарантує безстро-
кову наявність робочого місця. Звільнити викладача, який працює на без-
строкових умовах, складніше для адміністрації, ніж того, який працює на 
випробувальному терміні чи за строковим трудовим контрактом. Переклад 
«tenure» як безстрокові трудові відносини є дещо умовним, оскільки викла-
дача, який отримав такий статус, лише захищено від звільнення у зв’язку із 
закінченням строку трудового договору, але не захищено від звільнення з 
інших підстав. Така форма трудових стосунків не дозволяє звільнити викла-
дача та в результаті позбавити його власності (мається на увазі – заробітної 
плати) без дотримання належної правової процедури, прописаної в П’ятій та 
Чотирнадцятій поправках до Конституції США.

Безстрокова форма трудового договору між університетом та професо-
ром настільки популярна в США, що тільки 10% американських коледжів 
та університетів, що забезпечують чотирирічне навчання, не передбачають 
можливості працевлаштування викладача на постійній основі [7, 282]. На су-
часному етапі принцип академічної свободи професора активно підтримує 
та просуває Американська асоціація університетських професорів (American 
Association of University Professors), професійний союз, створений у 1915 році, 
метою якого є убезпечення викладачів та вчених від втручання зовнішніх 
осіб чи груп. Асоціація розробила та періодично оновлює Рекомендації щодо 
інституційного регулювання академічної свободи та академічної кар’єри 
[8,  83]. Згідно з п. «а» розділу 5 Рекомендацій підставою для звільнення 
професора, який працює на безстрокових умовах, повинна бути поведінка, 
пов’язана з професійними можливостями викладача як лектора та дослідни-
ка; потенційна можливість такого звільнення не повинна стримувати акаде-
мічні свободи та інші права американських громадян. Норми різних штатів 
та університетів США стосовно підстав звільнення подібні і включають такі 
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підстави: аморальна або непрофесійна поведінка; обман; некомпетентність; 
очевидна непридатність для виконання обов’язків; фізичний або менталь-
ний стан, що робить особу нездатною викладати; постійне порушення або 
відмова виконувати закони; звинувачення у вчиненні злочину, пов’язаного з 
розбещенням; алкоголізм або наркотична залежність [9, 138]. Кожна інсти-
туція вищої освіти розробляє та затверджує Вимоги для надання посади на 
безстрокових умовах та керівні вказівки з метою періодичного моніторингу 
за роботою викладача, що працює на безстрокових умовах.

Наприклад, наведемо Вимоги для надання посади викладача на безстро-
кових умовах [10], затверджені Школою права Техаського університету в 
Остіні. Той факт, що кожна інституція вищої освіти самостійно визначає по-
рядок, процедуру призначення на викладацьку посаду на безстрокових умо-
вах та вимоги до кандидатів, свідчить про реальну реалізацію інституційної 
автономії, зокрема такої її складової, як кадрова автономія. Вимоги для на-
дання посади викладача на безстрокових умовах передбачають мінімальні 
вимоги до викладача, який претендує на отримання посади професора без 
обмеження строком. Зокрема, до них належать: високий рівень викладання 
в аудиторії; важливий внесок у науку у вигляді трьох публікацій у профіль-
них журналах; позитивні відгуки студентів. Рівень викладання оцінюється 
за ступенем підготовки до лекції, вмінням та бажанням стимулювати мірку-
вання студентів, використанням новітніх навчальних методик. Важливість 
внеску в науку оцінюється шляхом порівняння статей кандидата зі статтями 
інших фахівців в цій галузі. Комісія, що надає посади на безстрокових умовах, 
оцінює рівень науковості статей на власний розсуд, а також здійснює запит 
до провідних фахівців із проханням оцінити наукові доробки апліканта. По-
винні бути докази, що кандидат продовжуватиме науковий пошук й надалі 
буде продукувати нові наукові результати. Як правило, викладач звертаєть-
ся до комісії, що надає посади на безстрокових умовах, після випробувально-
го строку в цій інституції вищої освіти, що триває щонайменше шість років. 
Для отримання безстрокової посади професора має бути дві третини голосів 
членів комісії. Кінцеве рішення затверджують члени правління університе-
ту. І тільки після цього доцент, який працював на строкових умовах, отримує 
безстрокову посаду професора. Відсутність у коледжі чи університеті правил 
чи вимог для надання посади викладача на безстрокових умовах не означає, 
що викладачі позбавлені такого права. Індивідуальний трудовий договір, 
довідник працівника, традиції, звичаї та узвичаєння інституції вищої освіти 
можуть у поєднанні створити de facto підстави для tenure. 

У справі Perry v. Sindermann [11] містер Сіндерман був викладачем у кіль-
кох освітніх закладах в системі державних коледжів штату Техас. У період з 
1959 до 1969 року він працював за трудовим договором строком на один рік, 
який щороку пролонгувався. В 1965 році він став професором у коледжі міста 
Одеса та був призначений на адміністративну посаду співголови відділення 
коледжу. Впродовж 1968/1969 навчального року громадськість була неза-
доволена політикою правління та Асоціацією викладачів коледжу. У травні 
1969 року однорічний трудовий договір закінчився і на цій підставі містера 
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Сіндермана було звільнено. Позивач оскаржив звільнення, вважаючи себе 
таким, що працює на безстрокових умовах, і для звільнення вже недостатньо 
факту закінчення строку договору, а необхідно провести слухання, на яких 
розглянути обставини справи та дати скаржнику можливість висловити 
власну позицію й аргументувати її. Справа дійшла до Верховного суду США, 
який визнав містера Сіндермана таким, що працює за безстроковим трудо-
вим договором, та визнав порушення Першої й Чотирнадцятої поправок до 
Конституції США (право на свободу слова та право на належну правову про-
цедуру).

Помилки комісії, що надає безстрокові посади, можуть дорого коштува-
ти адміністрації університету. Наприклад, в 1999 році присяжні зобов’язали 
університет виплатити 12,7 мільйона доларів викладачу жіночої статі, тому 
що підставою для відмови у наданні їй безстрокових умов праці була дис-
кримінація за ознакою статі та віку. Суддя зменшив розмір компенсації до  
3,1 мільйона доларів [12, A29].

Професора, що працює на безстрокових умовах, періодично контролюють 
щодо його роботи. Кожен університет має можливість самостійно встанов-
лювати правила, періодичність та процедуру такого контролю, що свідчить 
про реальну реалізацію права на інституційну автономію, зокрема права уні-
верситету на кадрову автономію. Наприклад, згідно з Керівними вказівками 
для періодичного моніторингу за роботою викладача, що працює на безстро-
кових умовах [13], затверджених Техаським університетом на 2014/2015 на-
вчальний рік, такий контроль проводиться кожні шість років після переходу 
на безстрокову посаду. Контроль здійснює комісія в складі викладачів, що 
працюють на безстрокових умовах. Комісія підконтрольна Бюджетній раді 
факультету, виконавчому комітету та декану або голові факультету. Метою 
такого контролю є надання рекомендацій для постійного розвитку та на-
вчання впродовж життя викладача; допомога в підвищенні професійних на-
вичок; гарантування, що викладач виконує обов’язки перед університетом; 
оцінка, чи відповідає робота викладача очікуванням університету; форму-
вання бази даних про досягнення та заслуги викладача. Аналізуються такі 
документи: щорічний звіт викладача про діяльність; резюме; оцінювання 
рівня викладання професора студентами; оцінювання колег; додаткові ма-
теріали (в яких наукових проектах брав участь, робота в програмах, що на-
дають додаткове фінансування університету). Результатом контролю за ро-
ботою викладача є ухвалення одного з таких рішень: 1) робота перевищила 
очікування; 2) робота відповідає очікуванням; 3) робота гірша за очікувану; 
4) незадовільна робота. Перед тим, як подати звіт комісії на затвердження 
декану чи голові факультету, комісія оголошує результати викладачу та на-
дає можливість зустрітись із комісією, подати додаткові матеріали та власні 
коментарі у письмовій формі щодо роботи комісії. Декан факультету також 
може витребувати додаткові документи та може не погодитись із висновком 
комісії. До 1 лютого кінцевий звіт про роботу  комісії про аналіз досягнень 
викладача, затверджений деканом, має бути йому повідомлений. У цьому до-
кументі вказано рейтинг викладача; сфери, що потребують доопрацювання; 
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заходи, що допомагають поліпшити показники, наприклад, надання плану 
підтримки розвитку викладача та закріплення за ним консультанта. Це є не 
дисциплінарним заходом, а методом підвищення показників на наступний 
рік. Якщо некомпетентність викладача ще й обтяжується недодержанням 
обов’язку щодо виконання плану розвитку викладача, може бути ініційована 
процедура звільнення.

Висновки. Отже, правовий статус українських науково-педагогічних пра-
цівників визначається на нормативно-правовому рівні Кабінетом Міністрів 
України; центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки;  га-
лузевими державними органами, до сфери управління яких належать вищі 
навчальні заклади. Водночас американські університети мають право само-
стійно, на локальному рівні, визначати питання правового статусу амери-
канського професора, що свідчить про реалізацію інституційної автономії, 
зокрема такої її складової, як кадрова автономія.

Практичним втіленням права на академічну свободу професора в Сполу-
чених Штатах Америки є право на укладання безстрокового трудового до-
говору (tenure), що дає змогу викладачу працювати без адміністративного 
тиску та ризику бути звільненим за непопулярні висловлювання. На наш по-
гляд, доцільно запозичити досвід США та укладати з науково-педагогічними 
працівниками не тільки строкові трудові контракти, а й безстрокові трудові 
договори, що сприятиме повноцінній реалізації права на академічну свободу 
професора. В якості вимог до претендента на посаду з безстроковими умо-
вами варто передбачити: випробувальний строк роботи на посаді протягом 
шести років, високий рівень викладання в аудиторії, вагомий внесок в науку, 
а саме: підготовка монографій, підручників та публікування статей у про-
фільних журналах, позитивні відгуки студентів.
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Наталья ДАВЫДОВА

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ  
МЕЖДУ ПРОФЕССОРОМ И УНИВЕРСИТЕТОМ:  

ОПЫТ УКРАИНЫ И СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ

Проанализированы элементы гражданско-правового статуса профессора в сфере 
украинского и американского высшего образования. Сделан вывод о целесообразности за-
имствования опыта Соединенных Штатов Америки касательно заключения с научно- 
педагогическими работниками не только срочных трудовых контрактов, но и бессрочных 
трудовых договоров, что способствовало бы полноценной реализации права на академиче-
скую свободу профессора.

Ключевые слова: университет; профессор; трудовой договор; бессрочные трудовые 
отношения.

Nataliya DAVYDOVA

CIVIL LAW RELATIONSHIPS BETWEEN PROFESSORS  
AND INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION:  

THE PRACTICE IN UKRAINE VS. UNITED STATES OF AMERICA

Professor’s civil law status and its elements in Ukrainian and American higher education systems 
are analyzed. Recommendation is made to learn from and borrow the positive and fruitful practice 
from the U.S.А legal system over to the Ukrainian national law, pertaining to employment contracts 
with no fixed term (tenure). This practice might help to much fully realize the principle of professor’s 
academic freedom.

Keywords: university; professor; employment agreement; tenure.


