
Скільки
заробляють у 
видавничій
сфері?



30.03 — 28.04.2021 



У опитуванні взяли участь представників

видавничої сфери з різних міст України, 
найбільш представлене м. Київ — 53%.
Абсолютна більшість опитаних — жінки
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Профільна вища

Непрофільна вища

Незакінчена вища (ще 
навчаюсь)

Середня освіта

Освіта:

Чи проходять фахівці курси за спеціальністю

Проходять, якщо є 
щось цікаве

Регулярно проходять 
курси 

Ніколи не проходили

Проходив/ла курси, 
щоб отримати 
роботу 

Паралельно з роботою фахівці сфери
продовжують розвиватися професійно: 
проходять курси регулярно і понад

періодично освіжають свої знання.
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У опитуванні взяли участь спеціалісти віком від 
. Найкраще представлена 

вікова група .
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РокиРоки

Третина респондентів 
працює у сфері 

, і лише 8% фахівців 

менше року тому розпочали 
свій професійний шлях у 
видавництвах. Згідно з 
опитуванням, 

у 

середньому вони працюють 
у сфері близько 10 років.
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представники сфери —
SMM-спеціалісти
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Кореляція між професією і типом компаній
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середня заробітна плата 
— у 

середня заробітна
плата — у 

Цікавий факт: Директори видавництв часто 
водночас є і їхніми засновниками і подекуди
не отримують фіксовану зарплату, а всі
виручені кошти направляють або на покриття
інвестицій, або на розвиток видавництва.
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потреби

регулярно 
використовую 

англійську

спілкуюся англійською 
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*наявні значущі статистичні відмінності в щомісячній зарплаті у жінок та 
чоловіків. У чоловіків статистично значущо вища зарплата, ніж у жінок
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*зарплата при повній зайнятості статистично значуще вища ніж при проєктній чи 
неповній зайнятості



*- Зарплата у державному видавництві статистично значуще нижча, ніж зарплата в 
інших типах компаній
** - Зарплата на фрилансі статистично значуще нижча, ніж зарплата у приватному 
видавництві і при поєднанні основної роботи та фрилансу

Залежність заробітної плати від формату зайнятості
(середня заробітна плата в гривні на місяць)

Гнучкий графік –

Постійна робота в офісі –

Віддалена робота –

Робота на одну компанію (державне 
видавництво)
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Основна робота на одну компанію, що 
поєднується з фрилансом
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видавництво)
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Офіційне 
працевлаштування

Неофіційне 
працевлаштування

Проєктна діяльність 
через ФОП

Зарплата через 
ФОП

В українській гривні

У валюті (доларах 
США, євро тощо)

У валюті, що 
конвертується за 
курсом в українську 
гривню

Оформлення у штат чи зарплата «у конвертах»? 
Згідно з результатами опитування, абсолютна 
більшість представників видавничої справи
працевлаштовані офіційно як штатні працівники.



Я заробляю менше, 
ніж інші такого ж рівня 
фахівці на ринку

Я отримую середню 
ринкову зарплату

Я отримую зарплату, 
вищу за середню на 
ринку

Раз на кілька років

Приблизно раз на 
рік

Інше

Раз на пів року

Перегляд зарплати у видавництвах відбувається не часто: переважно раз на рік чи навіть кілька
років. Також майже половина фахівців вважає, що отримують зарплату нижчу, ніж ринкова.
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тому ж рівні

Погіршився 
(від 10% до 

50% 
заробітку)

Ситуація 
нестабільна: 

то 
погіршується, 

то 
покращується

Дещо 
покращився 
(до +10%)

Несуттєво 
погіршився 
(до –10% 
заробітку)

Значно 
погіршився (–

50% 
заробітку і 

більше)

Покращився 
(+10-50%)

Суттєво 
покращився 

(+50% і 
більше) 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Залишилося на тому ж рівні

Зросло (від 10% до 50%)

Ситуація нестабільна: то збільшується, то 
зменшується

Значно зросло (+ 50% і більше)

Несуттєво зросло (до +10%)

Дещо зменшилося (до -10%)

Зменшилося (-10-50%)

Суттєво зменшилося (-50% і більше)

Однозначний вплив пандемії на навантаження
фахівців теж простежити складно: у більшості воно
залишилося на тому самому рівні, а в інших — як 
зменшувалося, так і зростало.

Опитування показало, що пандемія некритично 
вплинула на доходи фахівців видавництв: у третини
опитуваних дохід не змінився, а 19% втратили від 
10% до 50% заробітку.
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Можливості творчої самореалізації

Прагнення розвивати сферу культури

Комфортні особисто для мене умови праці

Можливості навчання та професійного розвитку

Можливості публічної презентації ваших досягнень

Неможливість/складність знайти іншу роботу в інших галузях

Гідний рівень оплати

Закордонні / внутрішні відрядження

Інше
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Щорічна оплачувана відпустка

Оплачувані відрядження

Компенсація витрат, не пов'язаних 
безпосередньо з вашими 

обов'язками (мобільний зв'язок, …

Організація дозвілля

Винагорода в підвищеному розмірі за 
час роботи у святкові (неробочі), 

вихідні дні

Інше

Медичне страхування, недержавне 
пенсійне страхування

Ми запитали у фахівців, що їх стимулює працювати у галузі. 
Гідний рівень праці є фактором лише для 7% опитаних, зате 
абсолютну більшість мотивує при виборі сфери можливість 
творчої самореалізації та прагнення розвивати сферу культури



Автори дослідження 
Happy Monday та Читомо

Якщо ви хочете використати дані у своїх матеріалах, 
обов’язково вкажіть першоджерело та зробіть
активне посилання на сторінку дослідження.

Підпишіться на нас у соцмережах:

Є запитання? Пишіть нам на пошту
info@happymonday.ua

https://happymonday.ua/?fbclid=IwAR1pViuPeN5ngM6eP85jybi40zrYotu9BjSvag_IyyQcCR87N-EmIAYg83o
https://chytomo.com/
https://www.instagram.com/happymonday.ua/
https://www.facebook.com/happymondayua/?epa=SEARCH_BOX
https://www.youtube.com/channel/UCZ41aAFTpIjwT0l37Ykr8Zw?view_as=subscriber
https://www.linkedin.com/company/happymondaykyiv/
https://t.me/happymonday

