
96

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ЕК
О

Н
О

М
ІК

О
-М

АТ
ЕМ

АТ
И

ЧН
Е 

М
О

Д
ЕЛ

Ю
ВА

Н
Н

Я

БІЗНЕСІНФОРМ № 7 ’2018
www.business-inform.net

УДК 378.1

МОДЕЛЮВАННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ СИСТЕМИ НАУКОВОЇ  
ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

2018 ФЕЩУР Р. В., ЖУК Л. В. 

УДК 378.1
Фещур Р. В., Жук Л. В. Моделювання фінансово-економічних результатів системи наукової та науково-технічної 

діяльності закладу вищої освіти
Метою статті є розроблення теоретико-методологічних засад планування діяльності системи наукової та науково-технічної діяльності закла-
ду вищої освіти та оцінювання впливу різних чинників на її фінансово-економічну результативність. Наведено моделі залежності фінансово-еконо-
мічних результатів наукової та науково-технічної діяльності від часу, встановлено та досліджено фактори впливу на їх формування. Побудовано 
багатофакторні регресійні моделі, що описують залежність результатних ознак – обсягів фінансових надходжень до загального фонду бюджету 
університету за рахунок виконання наукових досліджень і розробок – від виокремлених пояснювальних змінних (кількості опублікованих статей у 
фахових виданнях і виданнях, індексованих наукометричними базами даних, кількості патентів). Розроблені моделі можна розглядати як інстру-
мент управління системою ННТД університету щодо залучення фінансування до загального фонду університету від виконання науково-дослідних 
робіт (фундаментальних і прикладних досліджень, науково-технічних розробок, що фінансуються з державного бюджету МОН України). 
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Целью статьи является разработка теоретико-методологических 
основ планирования деятельности системы научной и научно-техни-
ческой деятельности высшего учебного заведения и оценки влияния 
различных факторов на её финансово-экономическую результатив-
ность. Приведены модели зависимости финансово-экономических ре-
зультатов научной и научно-технической деятельности от времени, 
установлены и исследованы факторы влияния на их формирование. 
Построены многофакторные регрессионные модели, описывающие 
зависимость результативных признаков – объемов финансовых по-
ступлений в общий и специальный фонд бюджета университета за 
счет выполнения научных исследований и разработок – от фактор-
ных переменных (количества опубликованных статей в рецензиро-
ванных научных изданиях, а также изданиях, индексируемых наукоме-
трическими базами данных, количества патентов). Разработанные 
модели можно рассматривать как инструмент управления системой 
научной и научно-технической деятельности университета по при-
влечению финансирования в общий фонд университета от выполне-
ния научно-исследовательских работ (фундаментальных и приклад-
ных исследований, научно-технических разработок, финансируемых 
из государственного бюджета МОН Украины).
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The article is aimed at developing theoretical and methodological founda-
tions for planning activities of the system of scientific and scientific-technical 
activity of higher education institution and to assess the influence of various 
factors on its financial and economic effectiveness. The models of depen-
dence of financial and economic results of scientific and scientific-technical 
activity on the time are provided, the factors influencing their formation are 
determined and researched. The multi-factor regression models are built, de-
scribing dependence of the effective attributes – volumes of financial receipts 
in the general and the special funds of university budget due to the imple-
mentation of scientific research and development – from factor variables 
(number of published articles in the peer-reviewed scientific editions, as well 
as publications, indexed by scientometrical databases, number of patents). 
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Результативність наукової та науково-технічної 
діяльності (ННТД) університетів є актуальним 
питанням сьогодення, викликаним, з одного 

боку, зростанням вимог суспільства до сучасних за-
кладів вищої освіти, а, з іншого – їх перебуванням у 
жорсткому конкурентному середовищі, зумовленому, 
зокрема, поступовим скороченням видатків на освіту 
та науку. Результативність як найважливіший крите-
рій буде покладено в основу проведення Міністер-
ством освіти і науки (МОН) України атестації закла-
дів вищої освіти (ЗВО) в частині провадження ними 
наукової (науково-технічної діяльності) з метою 
спрямування базового фінансування для підтримки 
найефективніших наукових напрямів, а її рівень стане 
вирішальним фактором при визначенні обсягів тако-
го фінансування [1]. 

Серед критеріїв наукової результативності ЗВО, 
запропонованих МОН України, одним із визначаль-
них є фінансова результативність ННТД, а саме: об-
сяги фінансування, залучені для виконання наукових 
досліджень з різних джерел. Враховуючи зазначене 
вище, ключовим питанням є виокремлення чинників, 
які впливають на формування загального та спеці-
ального фонду бюджету ННТД ЗВО, та встановлення 
ступеня впливу кожного з них на фінансову резуль-
тативність. Важливо зазначити, що ННТД при цьому 
слід розглядати як систему, що складається із сукуп-
ності елементів (компонентів, підсистем) і процесів, 
що взаємодіють між собою, спрямовану на отриман-
ня та використання фундаментальних і прикладних 
результатів, науково-технічних розробок, розвиток 
міжнародної наукової співпраці, збереження й розви-
ток наукового потенціалу [2]. 

Застосуванню економічних та економіко-мате-
матичних методів аналізу результативності діяльності 
організацій як однієї з найважливіших функцій управ-
ління присвячено наукові та методичні праці вчених: 
Чумаченка М. Г., Болюха М. А., Бурчевського В. З., Ярем - 
ка І. Й., Геєця В. М., Вітлінського В. В., Тимощук М. Р., 
Єріної А. М., Загороднього А. Г., Кіндрацької Г. Ї., Ти-
вончук О. І., Матюха С. А., Олексіва І. Б. та інших. Зо-
крема, автори [3–5] зазначають, що саме економічний 
аналіз забезпечує наукове обґрунтування та форму-
вання інформаційної бази для ефективних управлін-
ських рішень, досягнення максимальних економічних 
результатів за мінімальних витрат ресурсів. У роботі 
[6] узагальнено методи оцінювання ефективності ді-
яльності організацій, серед яких виокремлено нефор-
малізовані (нематематизовані, аналітичні, суб’єктивні, 
евристичні) та формалізовані методи (математизовані, 
аналітичні, об’єктивні, математичні). Серед формалі-
зованих методів оцінювання особливої уваги заслуго-
вують ті, які базуються на математико-статистичних 
методах вивчення зв’язків, до яких віднесено кореля-
ційний, регресійний і кластерний аналіз.

Економічні методи аналізу широко застосову-
ються при дослідженні фінансової діяльності ЗВО. 

Питання розвитку управління фінансовими ресур-
сами ЗВО відображені в наукових публікаціях Бески- 
да Й. М., Шашкевича О. Л., Каленюк І. С., Яструбсько-
го М. Я., Тимошенко О. В. [7–10]. Однак недостатнім 
є рівень опрацювання питань управління фінансово-
економічною результативністю ННТД ЗВО. 

Метою статті є розроблення теоретико-ме-
тодологічних засад планування діяльності системи 
ННТД ЗВО та оцінювання впливу різних чинників на 
її фінансово-економічну результативність.

Для досягнення поставленої мети дослідження 
визначено такі основні завдання:
 побудувати економіко-математичну модель 

планування діяльності системи ННТД ЗВО;
 дослідити тенденцію зміни надходжень ко-

штів з різних джерел до бюджету ЗВО за ра-
хунок проведення наукових досліджень, ви-
готовлення науково-технічної продукції під-
готовки й атестації наукових кадрів; 

 побудувати економіко-статистичні моделі та 
оцінити вплив різних чинників на фінансову 
результативність системи ННТД на прикладі 
Національного університету «Львівська по-
літехніка».

Узагальнення існуючого методичного досвіду 
з оцінювання впливу різноманітних чинників 
на результативність діяльності організацій та 

систем свідчить про доцільність використання мето-
дів економіко-математичного моделювання, зокрема 
методів математичного програмування, для вирішен-
ня завдань планування діяльності системи, а методів 
статистичного моделювання (кореляційно-регресій-
ного аналізу) – для завдань прогнозування її розви-
тку [5; 6; 11–14].

Об’єктом дослідження обрано Національний 
університет «Львівська політехніка» [15]. Універ-
ситет має розвинений кадровий потенціал: наукові 
дослідження у 2017 р. виконували 2045 штатних на-
уково-педагогічних працівників та понад 100 штат-
них наукових працівників, до процесу підготовки та 
атестації наукових і науково-педагогічних кадрів за-
лучено майже 350 штатних докторів наук і понад 1200 
кандидатів наук. За 54 спеціальностями (переліку 
2015 р. [16]) та 100 спеціальностями (переліку 2011 р.  
[17]) аспірантури станом на кінець 2017 р. навчало-
ся 365 аспірантів. Фінансування ННТД характери-
зується багатоканальністю: джерелами формування 
сумарного (інтегрального) бюджету ННТД є надхо-
дження від виконання науково-дослідних робіт, що 
фінансуються Міністерством освіти і науки України 
(МОН), у межах державного замовлення, держав-
них цільових наукових і науково-технічних програм, 
грантів Державного фонду фундаментальних дослі-
джень (ДФФД), грантів Президента України, міжна-
родних грантів, а також на замовлення організацій та 
суб’єктів господарювання.
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Результатами діяльності системи ННТД ЗВО є 
наукова та науково-технічна продукція – науко-
вий та (або) науково-технічний результат, при-

значений для реалізації [18]. До наукових результатів 
належать наукові публікації (статті, монографії, опу-
бліковані доповіді), проекти нормативно-правових 
актів, нормативні документи тощо. До науково-тех-
нічних результатів належать одержані під час прове-
дення прикладних наукових досліджень та науково-
технічних розробок нові або вдосконалені матеріали, 
пристрої, технології, об’єкти права інтелектуальної 
власності, розробки, що впроваджені або можуть 
бути впроваджені в суспільну практику (ескізний 
проект, експериментальний (дослідний) зразок або 
його діюча модель, конструкторська або технологічна 
документація). Результатом, який продукує система 
ННТД, є і наукові та науково-педагогічні працівники 
найвищої кваліфікації – доктори та кандидати наук. 

Виробництво наукової та науково-технічної 
продукції супроводжується витратами відповідних 
ресурсів – фінансових, матеріальних, людських, енер-
гетичних тощо, що можуть розглядатися як зовнішні 
та внутрішні обмеження щодо діяльності системи. 
Метою функціонування системи ННТД є досягнення 
стратегічних цілей ЗВО, забезпечення узгодженого 
розвитку ЗВО шляхом поєднання його фінансово-
економічних, соціальних та іміджевих інтересів.

При побудові економіко-математичної моделі 
(ЕММ) планування діяльності системи ННТД ЗВО 
будемо вважати, що:

1. Наукова продукція створюється переважно 
на замовлення держави, тобто джерелом фінансуван-
ня є бюджетні кошти.

2. Науково-технічна продукція створюється на 
замовлення держави, внутрішніх і зовнішніх органі-
зацій та суб’єктів господарювання.

3. Підготовка наукових і науково-педагогічних 
кадрів здійснюється за державним замовленням,  
а також за кошти фізичних та юридичних осіб.

4. Об’єкти права інтелектуальної власності є по-
тенційним джерелом надходжень фінансових коштів 
до загального та спеціального фондів бюджету ЗВО, 
а також одним із опосередкованих інструментів фор-
мування іміджу.

5. Наукові публікації впливають на обсяг фі-
нансових надходжень до загального та спеціального 
фондів бюджету ЗВО та зумовлюють формування на-
укової репутації.

З урахуванням наведених припущень ЕММ пла-
нування діяльності системи ННТД ЗВО набуде тако-
го вигляду:

 
1( ) max;ij ij

i j
f x s x= ⋅ →∑∑

  

(1)

   
2 ( ) max;ij ij

i j
f x p x= ⋅ →∑∑

  

(2)

    
3( ) max;ij ij

i j
f x d x= ⋅ →∑∑

  

(3)

         

0 ;r ijr ij r
i j

A a x A≤ ⋅ ≤∑∑

  

(4)

          

0(1 ) ;ij ij i i
j

c x a c⋅ ≥ + ⋅∑

  

(5)

        

0(1 ) ;ij ij j j
i

c x a c⋅ ≥ + β ⋅∑

  

(6)

        0,ijx ≥
  

(7)

де ужито такі позначення: і – індекс замовника; j – 
індекс виду продукції; r – індекс виду ресурсу; xij –  
обсяг виробництва j-го виду продукції для i-го за-
мовника; Sij – соціальний ефект (нові робочі місця 
тощо), що виникає від реалізації j-го виду продукції; 
pij – фінансово-економічний результат від створення 
відповідного продукту; dij – іміджевий результат від 
створення продукту; аijr – витрати ресурсу r-го виду 
на створення одиниці продукту; Аr – обсяг ресурсно-
го забезпечення; Ar

0 – нижня межа використання ре-
сурсу певного виду; Cij – фінансові надходження (до-
хід) у загальний та спеціальний фонди «наукового» 
бюджету ЗВО від створення одиниці продукції; Ci

0 – 
базовий (плановий) обсяг фінансових надходжень від 
i-го замовника; ai – коефіцієнт приросту фінансових 
надходжень (ai ≥ 0); Cj

0 – базовий (плановий) обсяг 
фінансових надходжень від створення продукту j-го 
виду; βj – коефіцієнт приросту фінансових надхо-
джень (βj ≥ 0).

В ЕММ (1) – (7) як функції мети обрано функції 
f1(х), f2(х), f3(х), що відображають головну мету функ-
ціонування системи ННТД – забезпечення розвитку 
ЗВО. При цьому за допомогою функції f1(х) відобра-
жають соціальну спрямованість діяльності системи, 
функції f2(х) – фінансово-економічну, а функції f3(х) – 
іміджеву. Узгодження суперечливих цілей діяльності 
системи досягається шляхом знаходження Парето-
оптимального розв’язку за обраною схемою компро-
місу [19].

Область допустимих розв’язків задається су-
купністю обмежень (4) – (7), в якій умова (4) 
описує обмеження на раціональне викори-

стання ресурсів, умова (5) – на наповнення бюджету 
«наукового» ЗВО за видами надходжень, умова (6) – 
на наповнення бюджету від створення наукової та на-
уково-технічної продукції певного виду.

За наявності відповідного інформаційного за-
безпечення реалізація побудованої полікритеріальної 
лінійної економіко-математичної моделі програмни-
ми засобами MS Excel не викликає труднощів [20].

Для встановлення тенденції зміни фінансо-
во-економічних результатів діяльності ННТД у часі 
(еволюції розвитку) використаємо метод аналітично-
го вирівнювання динамічного ряду з побудовою еко-
номіко-статистичної моделі лінійного вигляду:
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    0 1ˆ ,y b b t= + ⋅  (8)

де t – фактор часу; ŷ – обсяг фінансових надходжень 
до «наукового» бюджету ЗВО за рік t; b0, b1 – параме-
три моделі.

Фінансово-економічна результативність є інте-
гральною характеристикою, яка включає в себе фі-
нансово-економічні показники виконання наукових 
досліджень та підготовки наукових і науково-педаго-
гічних кадрів. Результатними ознаками (пояснювани-
ми або залежними змінними) обрано сукупність по-
казників, які комплексно характеризують фінансово-
економічну результативність системи ННТД:
 y1 – обсяг фінансових надходжень до загаль-

ного фонду бюджету ЗВО за виконання фун-
даментальних і прикладних досліджень, що 
фінансуються з державного бюджету МОН 
України за кодом програмної класифікації ви-
датків та кредитування (КПКВК) 2201040 [21];

 y2 – обсяг фінансових надходжень до спеці-
ального фонду бюджету ЗВО за виконання 
наукових досліджень і розробок у межах гос-
подарських договорів (у тому числі із закор-
донними підприємствами та організаціями);

 y3 – обсяг фінансових надходжень до спеці-
ального фонду бюджету ЗВО за виконання 
наукових і науково-технічних робіт у межах 
проектів міжнародного співробітництва;

 y4 – обсяг фінансових надходжень до спе-
ціального фонду бюджету ЗВО за КПКВК 
2201160 «Підготовка кадрів вищими навчаль-
ними закладами III і IV рівнів акредитації та 
забезпечення діяльності їх баз практики». 
Сюди віднесено, зокрема, надходження за 
підготовку науково-педагогічних і наукових 
кадрів в аспірантурі та докторантурі, здобу-
вачів вищої освіти ступеня доктора філософії 
та доктора наук; приймання кандидатських 
іспитів, захист дисертацій у спеціалізованих 
вчених радах працівниками сторонніх орга-
нізацій та установ.

Фінансові надходження до загального фонду 
бюджету ЗВО за виконання наукових дослі-
джень і розробок (y1) є одним із найважливі-

ших показників фінансово-економічної результатив-
ності системи ННТД. Джерелом фінансових надхо-
джень до загального фонду бюджету університету за 
виконання наукових досліджень і розробок є видатки 
на фундаментальні та прикладні дослідження, науково- 
технічні розробки з державного бюджету МОН Украї-
ни за кодом програмної класифікації видатків та кре-
дитування (КПКВК) 2201040 «Дослідження, наукові 
та науково-технічні розробки, виконання робіт за 
державними цільовими програмами та державним 
замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова 
підтримка преси, розвитку наукової інфраструктури, 
наукових об’єктів, що становлять національне над-
бання, забезпечення діяльності Державного фонду 
фундаментальних досліджень» [21]. Впродовж дослі-
джуваного періоду (2004–2017 рр.) частка таких над-
ходжень у сумарному обсязі фінансування наукових 
досліджень Національного університету «Львівська 
політехніка» становила 27,4–60,5% (табл. 1). 

Фінансові надходження до спеціального фон-
ду бюджету ЗВО за виконання наукових досліджень 
і розробок у межах господарських договорів (у тому 
числі із закордонними підприємствами та організаці-
ями) (y2) є ще одним важливим джерелом формуван-
ня сумарного «наукового» бюджету ЗВО. 

Обсяг таких надходжень є індикатором затре-
буваності наукової та науково-технічної продукції 
ННТД ЗВО на міжнародному, вітчизняному та ре-
гіональному ринках науково-технічної продукції та 
послуг, їх актуальності для підприємств реального 
сектора економіки.

Інформаційними джерелами дослідження слу-
жать дані статистичних спостережень за формою 
державного статистичного спостереження № 3-на-
ука (річна) «Звіт про здійснення наукових досліджень  
і розробок» [22] та «Показники наукової та науково-
технічної діяльності закладу вищої освіти», що по-
даються ЗВО щорічно до МОН України на підставі 

Таблиця 1

Частка обсягу фінансових надходжень до загального фонду бюджету за виконання наукових досліджень і розробок 
у сумарному обсязі фінансування наукових досліджень і розробок «Львівської політехніки» у 2004–2017 рр.

Назва показника
Рік

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

Частка обсягу фінан-
сових надходжень 
до загального фонду 
бюджету за вико-
нання наукових до-
сліджень і розробок 
у сумарному обсязі 
фінансування науко-
вих досліджень, % 

27,4 31,6 39,2 39,1 41,0 38,2 41,6 44,9 45,5 42,4 58,4 44,2 47,1 60,5
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наказу «Про підсумки наукової та науково-технічної 
діяльності» [23]. Побудова і дослідження рівняння 
лінійної множинної регресії здійснено з використан-
ням надбудови Microsoft Excel «Data Analysis». 

Моделі залежності фінансово-економічних ре-
зультатів ННТД Національного університету «Львів-
ська політехніка» від часу наведено в табл. 2.

повноті визначення основний ідей, мети і завдань, 
наукової новизни тощо), а також наукового доробку 
керівника та авторів проекту: кількості публікацій у 
виданнях, індексованих наукометричними базами 
даних (Scopus, Web of Science) (x1), кількості публі-
кацій у фахових виданнях України (x2). Як додаткову 
незалежну змінну, що характеризує наявність міжна-

Таблиця 2

Економіко-статистичні моделі аналітичного вирівнювання динамічного ряду

Модель Характеристика залежності

y1(t) =1,812 + 0,846 ∙ t + е R2 = 0,6628 Зв’язок щільний. Тенденція підтверджується

y2(t) = 6,356 + 0,256 ∙ t + е R2 = 0,2406 Зв’язок слабкий. Тенденція не підтверджується

y3(t) = 1,137 – 0,01 ∙ t + е R2 = 0,0065 Зв’язок відсутній. Тенденція не виявлена

y4(t) = –0,207 + 0,136 ∙ t + е R2 = 0,7302 Зв’язок щільний. Тенденція підтверджується

Побудовані моделі виду (8) відображають на-
явність тенденції до зростання обсягів фінансових 
надходжень y1(t) до загального фонду бюджету ЗВО 
за виконання фундаментальних і прикладних дослі-
джень, що фінансуються з державного бюджету МОН 
України та обсягів y4(t) до спеціального фонду бюдже-
ту за підготовку науково-педагогічних і наукових ка-
дрів. Щорічний приріст y1(t) очікується на рівні 846,0 
тис. грн, а y4(t) – 136,0 тис. грн.

Щодо обсягів фінансових надходжень y3(t) до 
спеціального фонду бюджету ЗВО, то відсутність 
тенденції вказує на складний, непередбачуваний ха-
рактер залежності.

Після виявлення тенденцій зміни обсягів фінан-
сових надходжень y1(t) ÷ y4(t) до загального та спеці-
ального фондів бюджету ЗВО постає необхідність 
встановлення і дослідження факторів впливу на їх 
формування. Узагальнення існуючих методичних під-
ходів до оцінювання впливу певних факторів на ре-
зультативність діяльності організацій дозволяє зро-
бити висновок про доцільність застосування методів 
економіко-статистичного моделювання [5; 11–13; 23].

Загальна послідовність моделювання при цьо-
му охоплює такі етапи: побудова вербальної моделі з 
описом внутрішніх і зовнішніх умов функціонування 
об’єкта дослідження та базових гіпотез; специфікація 
моделі з формуванням сукупності основних факторів 
впливу на пояснювану змінну; підготовка вхідної ін-
формації; оцінювання параметрів моделі; верифікація.

Розглянемо докладніше етапи специфікації, оці-
нювання параметрів та верифікації для кожної 
моделі. Обсяг фінансових надходжень за до-

слідження, наукові та науково-технічні розробки (y1) 
залежить від результатів конкурсного відбору про-
ектів, поданих до МОН України. Щорічно в конкурсі 
беруть участь понад 100 ЗВО. Проведення експерти-
зи поданих проектів полягає в оцінюванні змістових 
показників (обґрунтованості актуальності проблеми, 

родних грантів, госпдоговорів та інших науково-до-
слідних робіт (за державним замовленням, за дер-
жавними науково-технічними програмами, грантами 
ДФФД тощо) обрано обсяг надходжень до спеціаль-
ного фонду бюджету університету за виконання на-
укових досліджень і розробок (x3), кількість захище-
них дисертацій [24; 25]. 

Необхідно зазначити, що такий фактор оціню-
вання наукових проектів, як кількість публі-
кацій у виданнях, індексованих наукометрич-

ними базами даних (Scopus, Web of Science), запрова-
джено МОН України лише з 2013 р., тому він не може 
прямо впливати на результатну ознаку (як уже було 
зазначено, спостереження охоплюють проміжок часу 
з 2004 до 2017 рр.). Однак включення до переліку фак-
торних ознак (x1) зумовлене його репрезентативністю 
щодо внутрішнього середовища ЗВО: високого науко-
вого рівня фундаментальних і прикладних досліджень 
та, відповідно, актуальності тематики наукових проек-
тів, що подаються до МОН для участі в конкурсі. 

Щодо інших факторів наукової результатив-
ності (кількість виданих монографій, захищених 
докторських і кандидатських дисертацій, отриманих 
патентів), установлено, що їх вплив на y1 є відносно 
слабким. 

З урахуванням вищезазначеного багатофактор-
ну регресійну модель, що описує залежність y1 від 
виокремлених пояснювальних змінних, будемо зна-
ходити у вигляді

1 0 1 1 2 2 3 3 ,y b b x b x b x e= + ⋅ + ⋅ + ⋅ +    (9)
де b0, b1 ÷ b3 – параметри моделі; e – випадкова ве-
личина.

Якісний аналіз обсягів фінансових надходжень 
до спеціального фонду бюджету університету за ра-
хунок господарських договорів (y2) дозволив виокре-
мити сукупність факторів впливу, а саме: кількість 
створених одиниць нової техніки, нових технологій, 
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нових матеріалів, нових теорій та методів (x4), кіль-
кість отриманих патентів (x5), кількість штатних нау-
ково-педагогічних і наукових працівників (х6), обсяг 
фінансових надходжень до загального фонду бюдже-
ту ЗВО від виконання наукових і науково-технічних 
робіт (y1).

Багатофакторна регресійна модель набуде ви-
гляду 

2 0 1 4 2 5 3 6 4 1 ,y b b x b x b x b y e= + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ +  (10)
де позначення відповідають раніше наведеним. 

Аналогічно до моделей (9) – (10) побудуємо ба-
гатофакторну модель, що описує залежність 
між y3 та такими пояснювальними змінними: 

кількість публікацій у виданнях, що входять до НБД 
Scopus (x1), чисельність докторів та кандидатів наук 
(штатних працівників університету) (x7), які є фак-
тичними ініціаторами та виконавцями міжнародних 
проектів, а також чисельність науково-педагогічних  
і наукових працівників, які взяли участь у програмах 
міжнародної академічної мобільності (проходили 
стажування, брали участь у міжнародних наукових 
проектах, проводили навчальні заняття в іноземних 
ЗВО або наукові дослідження) (x8). 

Модель набуде такого вигляду:

3 0 1 1 2 7 3 8 .y b b x b x b x e= + ⋅ + ⋅ + ⋅ +   (11)
Залежність обсягу фінансових надходжень до 

спеціального фонду бюджету ЗВО за підготовку та 
атестацію наукових і науково-педагогічних працівни-
ків (y4) описується такою моделлю:

4 0 1 7 2 9

3 10 4 11 5 12 ,
y b b x b x

b x b x b y e
= + ⋅ + ⋅ +

+ ⋅ + ⋅ + ⋅ +

       

(12)

де x7 – чисельність докторів та кандидатів наук 
(штатних працівників університету), тис. ос.; x9 – чи-
сельність аспірантів та докторантів, зарахованих за 
кошти фізичних та юридичних осіб (за очною та за-
очною формами), ос.; x10 – обсяг державного замов-
лення на підготовку в аспірантурі та докторантурі, 
ос.; x11 – середня (за спеціальностями) вартість на-
вчання в аспірантурі та докторантурі (очна та заочна 
форми), тис. грн; x12 – кількість дисертацій, захище-

них у спеціалізованих вчених радах університету пра-
цівниками сторонніх організацій та установ, од.

Побудовані багатофакторні моделі для Націо-
нального університету «Львівська політехніка» наве-
дено в табл. 3.

Отримана багатофакторна регресійна модель, 
що описує залежність y1 від виокремлених поясню-
вальних змінних, свідчить про наявність найбільшого 
впливу на обсяг фінансових надходжень до загально-
го бюджету університету за виконання наукових до-
сліджень і розробок кількості публікацій, індексо-
ваних НБД Scopus (x1). Істотний вплив також має 
кількість публікацій у фахових виданнях України (x2) 
та обсяг надходжень до спеціального фонду за вико-
нання наукових досліджень і розробок (x3).

Наявність параметрів з від’ємними значення-
ми в побудованих моделях, що описують залежності  
y2 ÷ y4, не піддаються економічному обґрунтуванню. 
Відповідно, ці моделі потребують ретельного аналізу 
на етапі їх верифікації. Здійснення статистичних екс-
периментів щодо побудови модифікованих багатофак-
торних моделей з варіацією факторних ознак не при-
вели до отримання практично придатних результатів. 
Це означає, що поза розглядом залишилися інші фак-
тори, які безпосередньо чи опосередковано впливали 
на обсяги фінансових надходжень y2 ÷ y4. З метою їх 
виявлення доцільно розширити кількість пояснюваль-
них змінних, що відображають дію зовнішніх стосовно 
ЗВО факторів впливу (наприклад, економічну ситу-
ацію у світі, політико-економічну ситуацію в Україні 
тощо). Експертні оцінки подібних зовнішніх факторів 
водяться в моделі (11) – (12) як dummy-змінні (1 – си-
туація сприятлива; 0 – ситуація несприятлива).

ВИСНОВКИ
Проведений кореляційно-регресійний аналіз 

дає можливість виявити вплив незалежних факторів 
на окремі складові фінансово-економічної результа-
тивності системи ННТД і визначити можливі шляхи 
досягнення потрібного результату. Розроблені моделі 
можна розглядати як інструменти управління систе-
мою ННТД університету щодо залучення фінансуван-
ня до загального фонду університету від виконання 

Таблиця 3

Економіко-статистичні моделі результативності ННТД

Модель Характеристика залежності

y1 = –6,298 + 17,489 ∙ x1 + 1,754 ∙ х2 + 0,495 ∙ х3 + e R2 = 0,8218 Зв’язок щільний. Тенденція підтверджу-
ється

y2 = 1,6810 + 0,052 ∙ x4 + 2,781 ∙ x5 + 1,1366 ∙ x6 + 0,247 ∙ y1 + e R2 = 0,3406 Зв’язок слабкий. Тенденція не підтвер-
джується

y3 = 5,399 + 2,979 ∙ x1 – 4,532 ∙ x7 + 1,791 ∙ x8 + e R2 = 0,2344 Зв’язок слабкий. Тенденція не підтвер-
джується

y4 = 0,179 – 1,375 ∙ x7 + 0,005 ∙ x9 – 0,002 ∙ x10 + 0,062 ∙ x11 – 
– 1,6 ∙ 10–5 ∙ x12 + e R2 = 0,9585 Зв’язок щільний. Тенденція підтверджу-

ється
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науково-дослідних робіт (фундаментальних і приклад-
них досліджень, науково-технічних розробок, що фі-
нансуються з державного бюджету МОН України).    
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