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Левченко О. М., ткачук О. В. Методичні підходи до визначення вартості підготовки фахівців у ВНЗ України
У статті розглянуто сучасні підходи до визначення вартості підготовки одного студента вищого навчального закладу ІІІ – ІV рівнів акредитації. 
Запропоновано авторську методику оцінки середньої орієнтовної вартості підготовки одного фахівця, яка враховує основні складові витрат ВНЗ. 
Запровадження нормативу вартості підготовки фахівців дозволить підвищити ефективність процесу формування та розміщення державного 
замовлення на підготовку кадрів на конкурсних засадах.
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стоимости подготовки специалистов в ВУЗах Украины
В статье рассмотрены современные подходы к определению стоимо
сти подготовки одного студента высшего учебного заведения ІІІ – ІV 
уровней акредитации. Предложена авторская методика оценки сред
ней ориентировочной стоимости подготовки одного специалиста, 
которая включает основные составляющие затрат ВУЗов. Внедрение 
норматива стоимости подготовки специалистов позволит повысить 
эффективность процесса формирования и размещения государствен
ного заказа на подготовку кадров на конкурсных основах.
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The article considers modern approaches to calculation of cost of educating one 
student of an institute of higher education of the third and fourth levels of ac
creditation. It proposes author’s own system of assessment of an average ap
proximate cost of educating one specialist, which includes basic components of 
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В умовах обмеженості ресурсів державного бюдже
ту особливої актуальності набувають питання 
забезпечення економічної та соціальної ефек

тивності усіх видатків, у тому числі й витрат на фінан
сування підготовки фахівців з вищою освітою. Згідно з 
прийнятим у грудні 2012 р. Законом України «Про фор
мування та розміщення державного замовлення на під
готовку фахівців, наукових, науковопедагогічних і ро
бітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідго
товку кадрів» державні замовники подають до 1 грудня 
поточного року центральному органу виконавчої влади, 
що забезпечує формування та реалізує державну політи
ку у сфері державного замовлення, пропозиції до про
екту державного замовлення на наступний за плановим 
рік та наступні два бюджетні періоди у натуральному та 
вартісному виразах відповідно до затверджених крите

ріїв у розрізі освітньокваліфікаційних рівнів, галузей 
знань і спеціальностей з урахуванням середньостроко
вого прогнозу [1]. 

Отже, існує нагальна необхідність розроблення 
методики визначення орієнтовної середньої вартості 
підготовки одного фахівця, яка б могла бути застосова
на як окремими навчальними закладами, що надаватиме 
їм можливість участі у конкурсі на розміщення держав
ного замовлення на підготовку кадрів, так і державними 
замовниками, що забезпечить виконання ними вимог 
вищевказаного Закону. 

Дослідженню складових витрат вищих навчальних 
закладів, обґрунтуванню методичних підходів до визна
чення вартості навчання за державним замовленням, оці
нюванню ефективності витрат на освітні послуги присвя
чені розробки таких вітчизняних авторів, як Л. Антош

http://www.business-inform.net


Е
К
О
Н
О
М
іК

А
	

	м
ех

ан
із

м
И

 р
ег

ул
ю

ва
н

н
я 

ек
о

н
о

м
ік

И

17БІЗНЕСІНФОРМ № 3 ’2013
www.business-inform.net

кіна, Я. Болюбаш, І. Каленюк, В. Кононенко, П. Куліков,  
М. Куценко, Г. Лопушняк, С. Мельник, С. Салига, Н. Ушен
ко, Л. Ющенко та ін. Однак питання розробки методики 
оцінки вартості навчання студентів, яка б мог ла знайти 
застосування як на рівні окремого ВНЗ, так і центральних 
органів виконавчої влади, потребує свого вирішення най
ближчим часом.

Метою статті є розроблення методичних підходів 
до визначення орієнтовної середньої вартості підготов
ки одного фахівця у ВНЗ України у розрізі напрямів під
готовки і спеціальностей.

Розробка методики оцінки вартості підготовки фахів
ців повинна здійснюватися у відповідності до чинної 
законодавчонормативної бази. При цьому регулю

вання зазначених питань здійснюється значною кількістю 
законодавчих актів, основні з яких наведено в табл. 1.

Так, необхідність визначення орієнтовної серед
ньої вартості підготовки одного фахівця передбачено 
Постановою Верховної Ради України «Про Основні на
прями бюджетної політики на 2013 рік», зокрема, для 
вирішення завдань:

таблиця 1

перелік основних законодавчих актів, які регулюють визначення вартості навчання одного фахівця у вищих 
навчальних закладах

тип Назва законодавчого акта Дата прийняття і номер

Закон України Про вищу освіту 17 січня 2002 року № 2984-III (у редакції 
від 05.12.2012 р.)

Закон України Про освіту 23 травня 1991 року № 1060-XII (у редак-
ції від 01.01.2013 р.)

Постанова Верховної Ради 
України Про Основні напрями бюджетної політики на 2013 рік 22 травня 2012 року № 4824-VІ

Наказ Міністерства освіти 
і науки, молоді та спорту 
України

Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері 
вищої освіти 29.11.2011 р. № 1377

Наказ Міністерства освіти і 
науки України, Міністерства 
економіки України, 
Міністерства фінансів 
України

Про затвердження порядків надання платних по-
слуг державними та комунальними навчальними 
закладами

23.07.2010 р. № 736/902/758

Постанова Кабінету 
Міністрів України

Про затвердження нормативів чисельності 
студентів (курсантів), аспірантів (ад'юнктів), 
докторантів, здобувачів наукового ступеня канди-
дата наук, слухачів, інтернів, клінічних ординаторів 
на одну штатну посаду науково-педагогічного 
працівника у вищих навчальних закладах III і IV 
рівня акредитації та вищих навчальних закладах 
післядипломної освіти державної форми власності

17 серпня 2002 р. № 1134 (у редакції 
01.09.2006 р.)

Постанова Кабінету 
Міністрів України

Про затвердження переліку посад педагогічних і 
науково-педагогічних працівників

14 червня 2000 р. №963 (у редакції від 
01.09.2012 р.)

Постанова Кабінету 
Міністрів України

Про затвердження Порядку складання, розгляду, 
затвердження та основних вимог до виконання 
кошторисів бюджетних установ

28 лютого 2002 р. №228 (у редакції від 
30.03.2012 р.)

Постанова Кабінету 
Міністрів України

Про оплату праці працівників на основі Єдиної 
тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці 
працівників установ, закладів та організацій окре-
мих галузей бюджетної сфери

30 серпня 2002 р. №1298 (у редакції від 
28.12.2012 р.)

Закон України Про індексацію грошових доходів населення 3 липня 1991 р. №1282-XII (у редакції від 
02.12.2012 р.)

Наказ Міністерства освіти 
і науки

Про впорядкування умов оплати праці та затверджен-
ня схем тарифних розрядів працівників навчальних 
закладів, установ освіти та наукових установ

26.09.2005 № 557 (у редакції від 
24.02.2012 р.)

Наказ Міністерства освіти  
і науки України

Про затвердження норм часу для планування і облі - 
ку навчальної роботи та переліків основних видів 
методичної, наукової й організаційної роботи педа-
гогічних і науково-педагогічних працівників вищих 
навчальних закладів

7 серпня 2002 року № 450

Наказ Міністерства освіти  
і науки, молоді та спорту

Про затвердження Типової структури та Типових 
штатних нормативів бібліотек вищих навчальних 
закладів III – IV рівнів акредитації

27.09.2012 р. № 1058
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 формування державного замовлення на під
готовку фахівців на основі цільового підходу і 
прогнозу потреб ринку праці (включаючи за
провадження єдиного стандарту вартості на
вчання одного фахівця);

 запровадження принципу фінансової самостій
ності вищих навчальних закладів, насамперед 
шляхом законодавчого врегулювання переходу 
від утримання таких закладів до оплати за раху
нок бюджетних коштів виключно вартості осві
тянських послуг за державним замовленням 
і надання цим закладам статусу небюджетних 
установ [5].

У цілому, складовими вартості витрат (згідно з 
На казом Міністерства освіти і науки України, 
Міністерства економіки України, Міністерства 

фінансів України «Про затвердження порядків надан
ня платних послуг державними та комунальними на
вчальними закладами» від 23.07.2010 р. № 736/902/758) 
є: витрати на оплату праці працівників; нарахування на 
оплату праці відповідно до законодавства; безпосередні 
витрати та оплата послуг інших організацій; капітальні 
витрати; індексація заробітної плати, інші витрати від
повідно до чинного законодавства [4].

Існують проблемні аспекти щодо розробки мето
дики визначення вартості підготовки одного фахівця у 
ВНЗ ІІІ – ІV рівнів акредитації, такі як:
 необхідність урахування і взаємоузгодження 

вимог значної кількості законодавчонорма
тивних актів;

 відсутність Типових штатних нормативів для 
ВНЗ ІІІ – ІV рівнів акредитації, затвердження 
яких передбачено у 2013 р. згідно з Програ
мою економічних реформ на 2010 – 2014 рр. 
«Заможне суспільство, конкурентоспроможна 
економіка, ефективна держава» [8];

 багатоваріантність можливих підходів до кла
сифікації елементів витрат та їх віднесення до 
складу загальної вартості підготовки одного 
студента того чи іншого напряму підготовки 
(спеціальності) та ін.

Перелік посад науковопедагогічних працівників 
(НПП) ВНЗ III – IV рівнів акредитації визначається згідно 
з Постановою КМУ «Про затвердження переліку посад 
педагогічних та науковопедагогічних працівників» від  
14 червня 2000 р. № 963 [7]. Однак відсутній єдиний підхід 
до виокремлення інших категорій персоналу ВНЗ. Серед 
працюючих ВНЗ, за одним з підходів, виділяють категорії 
науковопедагогічного (педагогіч ного), адміністративно
управлінського, навчальнодопо між ного, обслуговуючо
го персоналу та позаштатних працівників. За іншим під
ходом виділяють категорії: викладачів; адміністративно
управлінського персоналу (АУП), віднесеного до НПП; 
АУП, що не належить до НПП і службовців; педагогічних 
працівників; навчальнодопоміжного персоналу; бібліо
течних працівників; інженернотехнічних працівників; 
обслуговуючого та ін. персоналу.

Витрати на оплату праці викладацького складу 
ВНЗ можливо здійснювати, беручи за основу як Поста

нову Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
нормативів чисельності студентів (курсантів), аспірантів 
(ад'юнктів), докторантів, здобувачів наукового ступеня 
кандидата наук, слухачів, інтернів, клінічних ординаторів 
на одну штатну посаду науковопедагогічного працівника 
у вищих навчальних закладах III і IV рівня акредитації та 
вищих навчальних закладах післядипломної освіти дер
жавної форми власності» від 17 серпня 2002 р. № 1134 [6], 
так і згідно з наказом МОН України «Про затвердження 
норм часу для планування і обліку навчальної роботи та 
переліків основних видів методичної, наукової й органі
заційної роботи педагогічних і науковопедагогічних пра
цівників ВНЗ» від 07.08.2002 р. № 450 [3]. При обчисленні 
оплати праці НПП слід дотримуватися нормативу кіль
кості викладачів з науковими ступенями для видів підго
товки, який, згідно з Ліцензійними умовами, становить 
0,75 для підготовки бакалаврів, 0,85 – для спеціалістів та 
0,95 – для магістрів (для лекційних годин) [2].

Обчислення витрат на матеріали, інвентар, заходи 
для навчального процесу, проходження практики, 
експлуатаційних, господарських та інших витрат, 

пов’язаних із навчальним процесом, можливо здійснювати 
як з розрахунку на одного середньорічного студента (фак
тичне значення), так і у вигляді певної фіксованої суми на 
рік (нормативне або рекомендоване значення). При цьому 
зазначені нормативи витрат на даний час відсутні.

За результатами детального вивчення усіх законо
давчих вимог стосовно формування витрат ВНЗ на під
готовку фахівців можна запропонувати такий підхід до 
визначення вартості навчання одного студента.

Загальна середня вартість навчання одного сту
дента за рік визначається кожним навчальним закла-
дом у розрізі спеціальностей, напрямів підготовки за 
формулою (1): 

і і і і і і

і і і і і

ЗАГ ЗП НЗП М ПРАКТ АС

ОНП ЕГВ РОЗВ ГУРТ соц.зах. і

В ( В В В В В

В В В В В ) / Ч ,

     

    

  

(1)

де     ВЗПі
 – загальні витрати на оплату праці усіх кате

горій персоналу навчального закладу для спеціальності 
(напряму підготовки);

ВНЗПі
 – нарахування на заробітну плату усіх кате

горій персоналу навчального закладу для спеціальності 
(напряму підготовки);

ВМі
 – витрати на матеріали, інвентар та заходи для 

навчального процесу для спеціальності (напряму під
готовки); включають витрати на придбання матеріалів 
та інвентарю, що забезпечують здійснення навчально
виховного процесу відповідно до навчального плану та 
ліцензійних вимог (крім капітальних витрат), а саме: 
придбання канцелярських товарів, бланкової та на
вчальної документації, реактивів, хімікатів, запчастин, 
медикаментів, витратних матеріалів до комп’ютерної та 
оргтехніки, паливномастильних матеріалів тощо (1131);

ВПРАКТі
 – витрати на проходження всіх видів прак

тики для спеціальності (напряму підготовки); включа
ють загальні витрати на організацію і забезпечення про
ходження практики, витрати на проїзд до місця практик 
і в зворотній бік, на проживання та добові; 
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ВАСі
 – витрати на виплату академічних стипендій 

для спеціальності (напряму підготовки); враховуються 
такі показники, як середньорічний відсоток стипендіатів 
у вищому навчальну закладі; розмір мінімальної стипен
дії (730 грн); відсоток відмінників; фонд матеріальної під
тримки та заохочення; коефіцієнт індексації стипендії;

ВОНПі
 – сума витрат, опосередковано пов’язаних з 

навчальним процесом, для спеціальності (напряму під
готовки); включають витрати на банківське обслугову
вання, профспілкові заходи, ліцензійну та акредитацій
ну експертизи, академічну мобільність, участь студентів 
і працівників у конференціях, з’їздах, охорону, пожежну 
сигналізацію, підвищення кваліфікації викладачів;

ВЕГВі
 – сума експлуатаційних і господарських ви

трат, послуг зв’язку для спеціальності (напряму підго
товки); включають такі складові, як поточний ремонт 
будівель і споруд; господарчі витрати; послуги зв’язку; 
комунальні витрати (в т.ч. оплата теплопостачання; во
допостачання та водовідведення; електроенергії; при
родного газу; інших комунальних послуг; інших енерго
носіїв); оплата транспортних послуг та утримання тран
спортних засобів;

ВРОЗВі
 – видатки розвитку для спеціальності (на

пряму підготовки); до видатків розвитку відносяться: 
придбання або створення основних засобів, зокрема 
навчального, лабораторного, спортивного, виробни
чого обладнання, приладів, механізмів, споруд, меблів, 
комп'ютерної та оргтехніки, придбання навчальної літе
ратури, оновлення бібліотечних фондів; капітальне бу
дівництво, придбання, ремонт, реконструкція та рестав
рація приміщень, будівель, споруд, транспортних засо
бів, що використовуються у навчальному процесі (у тому 
числі придбання будівельних матеріалів, виготовлення 
проектнокошторисної документації); придбання про
грамного забезпечення (у тому числі з передачею прав 
на користування), авторських та суміжних прав;

ВГУРТі
 – витрати на утримання гуртожитків для 

спеціальності (напряму підготовки); включають складо
ві: матеріали, інвентар та заходи для забезпечення функ
ціонування гуртожитку; експлуатаційні та господарські 
витрати, послуги зв’язку; видатки розвитку 

Всоц.зах.і
 – соціально захищені витрати, фінансу

вання яких повинно бути забезпечено у повному об
сязі до державних гарантій для спеціальності (напряму 
підготовки); включають витрати на соціальні стипендії 
(1342); продукти харчування (1133); одяг, взуття тощо 
для учнів, студентів з числа сиріт (1131); інша допомога 
сиротам (1343); підручники; виплату грошової допомо
ги при працевлаштуванні (сироти, педагоги, медики);

Чі – середньорічний контингент студентів, які на
вчаються за відповідною спеціальністю, напрямом під
готовки.

Середня вартість підготовки однієї особи, що на
вчається, на рік визначається державними замовниками 
у розрізі спеціальностей, напрямів підготовки, на основі 
узагальнення даних по кожному навчальному закладу, 
за формулою (2): 

1 21 2(

) :
і і і

іn

ЗАГ ЗАГ і ЗАГ і

ЗАГ in і

В В Ч В Ч ...

В Ч Ч ,

    

 
    

(2)

де       i – напрями підготовки, спеціальності;
n – навчальні заклади;
ВЗАГі1

, ВЗАГі2
, ВЗАГіn

– загальна середня вартість під
готовки за певним напрямом підготовки, спеціальністю 
однієї особи, що навчається, у конкретному навчально
му закладі;

Чі1, Чі2, Чіn – середньорічна чисельність осіб, які 
навчаються за відповідною спеціальністю, напрямом 
підготовки, у конкретному навчальному закладі;

Чі – середньорічна чисельність осіб, які навчають
ся за відповідною спеціальністю, напрямом підготовки, 
у всіх навчальних закладах, підпорядкованих даному 
державному замовнику.

Інформація щодо середньої вартості навчання 
однієї особи у розрізі напрямів підготовки, спеціально
стей подається держаними замовниками центральному 
органу виконавчої влади, що забезпечує формування та 
реалізує державну політику у сфері освіти. 

Розрахунки середньої вартості навчання однієї 
особи у розрізі напрямів підготовки, спеціальностей в 
цілому по країні здійснюється центральним органом ви
конавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 
державну політику у сфері державного замовлення, ана
логічно до формули (2).

Вартість навчання за відповідною спеціальністю 
(напрямом підготовки) розраховується для осіб, які здо
бувають освіту за денною формою навчання, на осно
ві показника середньорічного контингенту студентів. 
Встановлення вартості навчання за заочною формою 
пропонується здійснювати у розмірі 25 відсотків від 
вар тості за денною формою навчання за відповідною 
спеціальністю (напрямом підготовки). 

ВИСНОВКИ
Таким чином, запропонований методичний підхід 

до визначення орієнтовної середньої вартості підготов
ки одного фахівця враховує основні елементи витрат 
на навчальний процес. Він може бути застосований як 
на рівні окремого ВНЗ, так і центральних органів вико
навчої влади. Запровадження нормативу вартості під
готовки фахівців у розрізі напрямів підготовки і спеці
альностей дозволить підвищити ефективність процесу 
формування та розміщення державного замовлення на 
підготовку кадрів на конкурсних засадах. Це, у свою чер
гу, дозволить поступово оптимізувати мережу закладів 
вищої освіти за рахунок виявлення більш конкуренто
спроможних ВНЗ, які пропонують достатню якість під
готовки та прийнятний рівень витрат.                   
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