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PUBLIC ADMINISTRATION OF FUNDING OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS OF UKRAINE IN
THE CONTEXT OF QUALITY ASSURANCE OF EDUCATION AND ACHIEVING SECURITY INDICATORS

З 2020 року Міністерством освіти і науки України змінено форму фінансування закладів вищої освіти.

Відтепер фактична чисельність студентів за бюджетною формою навчання є  лише одним серед обраних

семи показників, які впливають на формування бюджету закладів вищої освіти (ЗВО). Впродовж наступQ

них років вага цього показника буде зменшуватися. Показник масштабу університетів стимулює ЗВО до

об'єднання й ефективного використання усіх видів ресурсів. Застосування регіонального коефіцієнту у

формулі дозволило регіональним університетам у 2020 році отримати краще фінансування. У попередні

роки через відтік абітурієнтів у великі міста регіональні ЗВО втрачали студентів й не отримали фінансоQ

вих ресурсів задля свого розвитку. Застосовуючи регіональний коефіцієнт, держава підтримує регіональні

університети. Наявність українських університетів у міжнародних рейтингах — це стимул університеQ

там працювати над міжнародним визнанням й репутацією, іміджем, залученням на навчання студентівQ

іноземців. Кількість грошей на дослідження, які університет залучає від бізнесу та з міжнародних грантів,

свідчить про довіру інвесторів до закладу. Працевлаштування випускників — це показник, який МОН

почне застосовувати при розрахунку фінансування ЗВО з 2021 року. У 2020 році МОН запустить електQ
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ронну систему, яка буде моніторити, чи працюють випускники того чи іншого університету на посаді, що

вимагає вищої освіти. Цей показник стимулюватиме університети підвищувати якість освіти, враховуQ

вати потреби ринку праці й сприяти працевлаштуванню своїх студентів, а також досягти фінансової авQ

тономії успішним університетам, підвищувати рівень безпеки освітнього процесу. Показники, за якими

МОН робить розрахунок розподілу фінансування, дають університетам чітке розуміння, за якою траєкQ

торією їм потрібно рухатись, аби покращувати свої позиції у загальному рейтингу університетів. ДослідQ

ження проведено на прикладі Національного університету водного господарства та природокористування

з використанням економікоQматематичного моделювання.

Since 2020, the Ministry of Education and Science of Ukraine has changed the form of funding for higher

education institutions. From now, the actual number of students in the budget form of education is only one of

the selected seven indicators that affect the formation of the budget. In the coming years, the weight of this

indicator will decrease. The scale of universities encourages free economic zones to combine and efficiently use

all types of resources. The application of the regional coefficient in the formula allowed regional universities to

receive better funding in 2020. In previous years, due to the outflow of entrants to large cities, regional free

economic zones lost students and did not receive financial resources for their development. Applying the regional

coefficient, the state supports regional universities. The presence of Ukrainian universities in international

rankings is an incentive for universities to work on international recognition and reputation, image, and

involvement of foreign students. The amount of money for research that the university attracts from business

and international grants shows that the institution is trusted by investors. Employment of graduates has been an

indicator that the Ministry of Education and Science will start using when calculating the financing of free

economic zones from 2021. In 2020, the Ministry of Education and Science will launch an electronic system that

will monitor whether graduates of a university work in a position that requires higher education. This indicator

will stimulate universities to improve the quality of education, take into account the needs of the labor market

and promote the employment of their students, as well as achieve financial autonomy for successful universities,

increase the level of security of the educational process. The indicators used by the Ministry of Education and

Science to calculate the distribution of funding give universities a clear understanding of the trajectory they

need to follow in order to improve their position in the overall ranking of universities. The study was conducted

on the example of the National University of Water Management and Nature Management using economic and

mathematical modeling.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Відомо, що з 2020 року заклади вищої освіти Украї$

ни фінансуються за формулою, де університети з кра$
щими результатами діяльності отримують більше фінан$
сування порівняно із бюджетом минулого року. Відпо$
відне рішення схвалив Уряд від 24 грудня 2019 року.
Основною метою таких заходів була активізація діяль$
ності ЗВО задля покращання якості освіти й забезпе$
чення безпекових показників, зважаючи на сучасну си$
туацію у державі. При цьому розрахунок обсягу фінан$
сування у 2020 році здійснювався МОН за конкретними
показниками, серед яких: позиції у міжнародних рей$
тингах; масштаб університету; контингент; регіональний
коефіцієнт; обсяг коштів на дослідження, які універси$
тет залучає від бізнесу чи з міжнародних грантів. Пла$
нується, що із 2021 року до цих показників додасться
працевлаштування випускників, які МОН буде
відслідковувати через онлайн$систему. Для поступо$
вості переходу у 2020 році були запроваджені обмежен$
ня для мінімальної та максимальної зміни бюджету кож$
ного ЗВО — 95% та 120% від 2019 року відповідно.
Міністерство освіти і науки України опублікувало дані
про розподіл державних коштів між закладами вищої
освіти та чіткими критеріями цього розподілу. Тому
формування прогнозних обсягів фінансування для кон$
кретних ЗВО стало важливим питанням задля плануван$
ня їх роботи. Все це сформувало актуальність теми цьо$
го дослідження, його предмет та мету.

Ключові слова: фінансування, безпека, державне управління, заклад вищої освіти, якість.
Key words: financing, security, public administration, higher education institution, quality.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Існує чисельна кількість наукових публікацій із пи$

тань фінансування вищої освіти в Україні. Більшість із
них стосується визначення сутності фінансування діяль$
ності ЗВО й механізмів державного управління сферою
освіти, ці питання досліджували такі вчені: С. Біла,
О. Бєляєв, С. Бондаренко, О. Гринькевич, І. Гнибіден$
ко, Н. Стельмах та інші. Проте, попри вагомі напрацю$
вання, необхідні подальші системні дослідження у на$
прямку покращання стану державного фінансування
діяльності ЗВО на основі посилення студентоцентрова$
ного підходу, забезпечення якості освіти й досягнення
безпекових показників. Все це сформувало мету, пред$
мет та об'єкт цього дослідження.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Дослідити планові обсяги фінансування на прикладі

конкретного ЗВО на 2021 рік на основі нової формули
фінансування з врахуванням покращання показників
якості освіти й підвищення рівня безпеки освітнього
процесу на основі економіко$математичного моделю$
вання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Міністерство освіти і науки опублікувало детальний

розподіл коштів з державного бюджету між закладами
вищої освіти. Всього на університети у 2020 році МОН
витратить 16,26 млрд грн. Відтепер фінансування
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здійснюватиметься за декількома основ$
ними критеріями: масштаб університету,
контингент студентів, врахування регіо$
нального коефіцієнту, позиції у міжна$
родних рейтингах, обсяг коштів на досл$
ідження, які університет залучає від
бізнесу чи за міжнародними грантовими
програмами. Тобто відтепер універси$
тети з кращими результатами діяльності
отримують більше фінансування у по$
рівнянні зі бюджетом 2019 року [1].

Важливим нововведенням є також
порядок формування мінімального роз$
міру плати за навчання для здобуття
вищої освіти на основі індикативної со$
бівартості, що значно вплине на чи$
сельність набору студентів вітчизняних
ЗВО. Дослідження цього впливу прове$
дено на прикладі Національного універ$
ситету водного господарства та природо$
користування (НУВГП). Задля оцінюван$
ня вартості освітніх послуг проведено
аналіз чисельності набору студентів, що
наведено у таблиці 1.

Вибір аналітичної форми економет$
ричної моделі, яка описує залежність чи$
сельності набору студентів НУВГП, які
навчаються за договором, бакалаврсько$
го рівня денної форми навчання та вартості освітньої
послуги здійснено на основі побудованої діаграми роз$
сіювання, яка представляє собою графічне зображення
обраної статистичної вибірки (рис. 1).

Оскільки на графіку взаємозв'язок між чисельністю
набору студентів й вартістю освітньої послуги близь$
кий до лінійного, тому у цьому випадку у якості залеж$
ності між змінними доцільно вибрати лінійну функцію.
Тому вибіркова функція лінійної регресії у цьому ви$
падку буде мати вигляд:

xbby 10 +=) (1),
де y)  — оцінка математичного сподівання залежної

змінної моделі (чисельність студентів);  х — незалежна
змінна моделі (вартість освітньої послуги); b

0
, b

1
 — па$

раметри вибіркової регресії.
Для знаходження оцінок параметрів моделі 0 1b , b ви$

користано значення чисельності набору студентів
НУВГП, які навчаються за договорами, денної форми
навчання бакалаврського рівня за 2014—2019 рр.
(табл. 1), застосувавши команду Регрессия пакету Ана$
лиз данных табличного процесору MS Excel. В резуль$
таті розрахунків отримали значення параметрів моделі
 ;35,7630 =b  02,01 −=b . Відповідно, побудована вибірко$
ва модель залежність чисельності набору студентів
НУВГП, які навчаються за договором, денної форми
навчання бакалаврського рівня від вартості освітньої
послуги має вигляд:

 xy 02,035,763 −= .
З метою перевірки правильності вибору структури

побудованої моделі залежності чисельності набору сту$

дентів від вартості навчання у вигляді лінійної регресії,
проведено її верифікацію, тобто статистичну перевірку
моделі на адекватність, якість та значущість. В основу
верифікації побудованої моделі взято результати про$
веденого регресійного аналізу, які наведено у таблиці 2.

Для оцінки якості побудованої моделі були викори$
стані коефіцієнти кореляції та детермінації. Перевірку
статистичної значущості моделі здійснено на основі
критеріїв Фішера та Стьюдента.

Чисельність  
набору студентів, 
які навчаються за 
договором, осіб. 

Середня вартість 
освітньої послуги, 

грн Рік 
вступу 

Денна 
форма 

Заочна 
форма 

Денна 
форма 

Заочна 
форма 

Приведена 
чисельність 
набору 

студентів,які 
навчаються за 
договором, осіб 

Приведена 
середня 
вартість 
освітньої 
послуги, 
грн 

2014 636 479 8635,29 5610,53 1115 7335,86 
2015 523 485 10000,59 5400,00 1008 7787,01 
2016 497 505 12106,88 6900,00 1002 9482,65 
2017 347 380 15621,05 9524,24 727 12434,27 
2018 437 422 17017,07 9802,63 859 13472,84 
2019 306 419 22558,14 10500,00 725 15589,37 

Таблиця 1. Аналітичні дані чисельності набору студентів НУВГП, які навчаються за договором, бакалаврського рівня та
вартості освітньої послуги

Рис. 1. Графічне відображення залежності чисельності набору студентів
НУВГП, які навчаються за договором, денної форми навчання

бакалаврського рівня від вартості освітньої послуги за 2014—2019 рр.

Назва показника Умовне 
позначення Значення

Коефіцієнт кореляції yxr  0,91 

Коефіцієнт детермінації 2R  0,82 
Критерій Фішера 

(фактичний) фF  18,81 

Критерій Стьюдента 0b  0bt  10,29 

Критерій Стьюдента  1b  1bt  -4,34 

Критерій Фішера 
(критичний) крF  7,71 

Критерій Стьюдента 
(критичний) крbt  2,78 

Таблиця 2. Результати регресійного аналізу моделі
залежності чисельності набору студентів НУВГП, які
навчаються за договором, денної форми навчання

бакалаврського рівня від вартості освітньої послуги

Джерело: розраховано авторами.
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Для оцінки адекватності моделі статистичним даним
було визначено значення коефіцієнта детермінації R2за
формулою (2), який є мірою пояснювальної сили неза$
лежних змінних моделі:

 

( )∑ −

∑
−=

=

=
n

1i

2
i

n

1i

2
i

2

yy

e
1R (2).

де c
i
— розрахункове значення залишку в i$тому спо$

стереженні; y
i
— фактичні значення залежної змінної

моделі в i$тому спостереженні; y  — середнє значення
залежної змінної.

Оскільки значення коефіцієнта детермінації R2 =
0,82, то вплив вартості освітньої послуги на чисельність
набору є досить вагомим. Це дає підстави стверджува$
ти, що зміна значення чисельності набору студентів
НУВГП, які навчаються за договором, денної форми
навчання бакалаврського рівня НУВГП на 82% пояс$
нюється зміною значення вартості освітньої послуги, а
на 18% — іншими випадковими факторами. Оцінку
тісноти лінійного зв'язку між змінними моделі прове$
дено за допомогою коефіцієнта кореляції, який визна$
чено за формулою (3), та встановлено напрям цього
зв'язку:

)var()var(
),cov(

yx
yxryx = (3),

де ∑ −−=
=

n

i
ii yyxx

n
yx

1
))((1),cov(  — вибірковий коефі$

цієнт коваріації;

∑ −=
=

n

i
i xx

n
x

1

2)(1)var(  — вибіркова дисперсія поясню$

ючої змінної моделі;

∑ −=
=

n

i
i yy

n
y

1

2)(1)var(  — вибіркова дисперсія залежної

змінної моделі.
Виходячи зі значення 91,0=yxr , зроблено висновок

про наявність тісного лінійного зв'язку між показника$
ми моделі. Перевірка статистичної значущості побудо$
ваної моделі у цілому здійснена шляхом перевірки ста$
тистичної значущості коефіцієнта детермінації. З цією
метою висунуто гіпотези:

нульова гіпотеза  0RH 2
0 =: (4),

альтернативна гіпотеза  : 0RH 2
1 ≠ (5).

Перша, нульова, гіпотеза стверджує, що оцінене
вибіркове рівняння регресії не пояснює зміну чисель$

ності набору студентів НУВГП, які навчаються за до$
говором, денної форми навчання бакалаврського рівня
від вартості освітньої послуги. Друга, альтернативна,
гіпотеза навпаки стверджує, що варіація чисельності на$
бору пояснюється впливом вартості навчання.

Для перевірки висунутих гіпотез використана така
F$статистика (F$критерій Фішера):

m
kn

R1
RF 2

2 −
⋅

−
= (6),

яка має розподіл Фішера із ступенями вільності
m1 =ν  і kn2 −=ν .
За статистичними таблицями  F$розподілу Фішера

при заданому рівні значущості 0,05 =α  і ступенях
вільності 11 =ν  і 42 =ν  знайдено критичне значення кри$
терію Фішера 7,71=крF . Оскільки фактичне значення
критерію Фішера ( 18,81=фF ) більше за критичне, то нуль$
гіпотеза відхилена на користь альтернативної. Це
свідчить про статистичну значущості побудованої мо$
делі загалом і її адекватність.

З метою визначення, за рахунок значущості яких
параметрів моделі забезпечується її загальна статистич$
на значущість, здійснено перевірку статистичної значу$
щості параметрів моделі. Для параметра моделі сфор$
мульовано статистичні гіпотези:

нульова гіпотеза m0j0H j0 ,,: ==β (7);

альтернативна гіпотеза m0j0H j1 ,,: =≠β (8),
де m — кількість незалежних змінних (m=1).
Для перевірки висунутих статистичних гіпотез ви$

користана  t$статистика (критерій Стьюдента):

m0j
b

t
j

j
b

j
b ,, ==

σ) (9),

де jb  — оцінка параметра jβ  теоретичної регресії,

jbσ
)

 — стандартна похибка j$го параметра моделі.
Відповідно до обраного рівня значущості 0,05=α  і

ступенів вільності 4=−= knν  за статистичними табли$
цями t$розподілу Стьюдента знайдено критичне значен$
ня критерію Стьюдента 2,78=крt . Порівнюючи розра$
хункові значення критерію Стьюдента із критичним оці$
нюється статистична значущість параметрів вибіркової
регресії і робиться відповідний висновок. Оскільки 

0bt
більше за крt , то відхилена нуль$гіпотеза, тобто зробле$
но висновок про статистичну значущість 0b . Для пара$

метру вибіркової моделі  1b  виконана умова крb tt
j
> , тому

Рис. 2. Графічне відображення залежності чисельності набору студентів НУВГП, які навчаються за договором, заочної
форми навчання бакалаврського рівня від вартості освітньої послуги за 2014—2019 рр.
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нуль$гіпотеза відхилена на користь альтернативної, що
свідчить про статистичну значущість цього параметру.

Результати проведеної верифікації моделі залеж$
ності чисельності набору студентів НУВГП, які навча$
ються за договором, денної форми навчання бакалав$
рського рівня від вартості освітньої послуги свідчать про
адекватність моделі статистичним даним та існування
тісного лінійного зв'язку між її змінними, а також про
значущість побудованої моделі загалом та значущість
її параметрів. Це підтверджує правильність вибору
структури побудованої моделі у вигляді лінійної рег$
ресії для моделювання відповідної залежності.

Вибір аналітичної форми економіко$математичної
моделі, яка описує залежність чисельності набору сту$
дентів НУВГП, які навчаються за договором, бакалав$
рського рівня заочної форми навчання та вартості освіт$
ньої послуги здійснено на основі побудованої діаграми
розсіювання, яка представляє собою графічне зобра$
ження обраної статистичної вибірки (рис. 2). Проведе$
но побудову економіко$математичної моделі залеж$
ності чисельності набору студентів НУВГП, які навча$
ються за договором, заочної форми навчання бакалав$
рського рівня від вартості освітньої послуги. Для зна$
ходження оцінок параметрів моделі 0 1b , b  використано
значення чисельності набору студентів НУВГП, які на$
вчаються за договорами, заочної форми навчання ба$
калаврського рівня за 2014—2019 рр. (табл. 1), застосу$
вавши команду Регрессия пакету Анализ данных таблич$
ного процесору MS Excel.

У результаті розрахунків отримали значення пара$
метрів моделі 02,0;63,590 10 −== bb . Відповідно, побудо$
вана вибіркова модель залежність чисельності набору
студентів НУВГП, які навчаються за договором, заоч$
ної форми навчання бакалаврського рівня від вартості
освітньої послуги має вигляд:

xy 02,063,590 −= .
З метою перевірки правильності вибору структури

побудованої моделі залежності чисельності набору сту$
дентів від вартості навчання у вигляді лінійної регресії,
проведено її верифікацію, тобто статистичну перевірку
моделі на адекватність, якість та значущість.

В основу верифікації побудованої моделі взято ре$
зультати проведеного регресійного аналізу, які наведе$
но у таблиці 3.

Для оцінки якості побудованої моделі були викори$
стані коефіцієнти кореляції та детермінації. Перевірка
статистичної значущості моделі здійснена на основі кри$
теріїв Фішера та Стьюдента. Для оцінки адекватності
моделі статистичним даним було визначено значення
коефіцієнта детермінації R2. Оскільки значення коефі$
цієнта детермінації R2 = 0,70, то вплив вартості освіт$
ньої послуги на чисельність набору є досить вагомим.

Це дає підстави стверджувати, що зміна значення чи$
сельності набору студентів НУВГП, які навчаються за
договором, заочної форми навчання НУВГП на 70% по$
яснюється зміною значення вартості освітньої послу$
ги, а на 30% — іншими випадковими факторами. Міру
тісноти лінійного зв'язку між змінними моделі оцінено
за допомогою коефіцієнта кореляції. Виходячи зі зна$
чення 83,0=yxr , зроблено висновок про наявність тісно$
го лінійного зв'язку між показниками моделі.

Перевірка статистичної значущості побудованої
моделі загалом здійснена шляхом перевірки статистич$
ної значущості коефіцієнта детермінації.

За статистичними таблицями F$розподілу Фішера
при заданому рівні значущості 0,05 =α  і ступенях
вільності  11 =ν  і 42 =ν  знайдено критичне значення кри$
терію Фішера 7,71=крF . Оскільки фактичне значення кри$
терію Фішера ( 9,15=фF ) більше за критичне, то це свід$
чить про статистичну значущості побудованої моделі у
цілому і її адекватність. Оцінене вибіркове рівняння рег$
ресії пояснює зміну чисельності набору студентів
НУВГП, які навчаються за договором, заочної форми
навчання бакалаврського рівня від вартості освітньої по$
слуги.

З метою визначення, за рахунок значущості яких
параметрів моделі забезпечується її загальна статистич$
на значущість, здійснено перевірку статистичної значу$
щості параметрів моделі. Відповідно до обраного рівня
значущості 0,05=α  і ступенів вільності 4=−= knν  за
статистичними таблицями t$розподілу Стьюдента знай$
дено критичне значення критерію Стьюдента 2,78=крt .

Назва показника Умовне 
позначення Значення

Коефіцієнт кореляції yxr  0,83 

Коефіцієнт детермінації 2R  0,70 
Критерій Фішера 

(фактичний) фF  9,15 

Критерій Стьюдента 0b  0bt  12,15 

Критерій Стьюдента  1b  1bt  -3,02 

Критерій Фішера 
(критичний) крF  7,71 

Критерій Стьюдента 
(критичний) крbt  2,78 

Таблиця 3. Результати регресійного аналізу моделі
залежності чисельності набору студентів НУВГП, які
навчаються за договором, заочної форми навчання
бакалаврського рівня від вартості освітньої послуги

Джерело: розраховано авторами.

Рис. 3. Графічне відображення залежності приведеної чисельності набору студентів НУВГП,
які навчаються за договором, бакалаврського рівня

від вартості освітньої послуги за 2014—2019 рр.
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Порівнюючи розрахункові значення критерію Стьюден$
та з критичним оцінюється статистична значущість па$
раметрів вибіркової регресії і робиться відповідний вис$
новок. Оскільки модуль 

0bt , 1bt  (12,15 та $3,02 ) більше за
крt  (2,78), то зроблено висновок про статистичну зна$

чущість параментрів 0b , 1b . Результати проведеної ве$
рифікації моделі залежності чисельності набору сту$
дентів НУВГП, які навчаються за договором, заочної
форми навчання бакалаврського рівня від вартості осв$
ітньої послуги свідчать про адекватність моделі статис$
тичним даним та існування тісного лінійного зв'язку між
її змінними, а також про значущість побудованої мо$
делі у цілому та значущість її параметрів. Це підтверд$
жує правильність вибору структури побудованої моделі
у вигляді лінійної регресії для моделювання відповід$
ної залежності. Вибір аналітичної форми економіко$ма$
тематичної моделі, яка описує залежність наведеної чи$
сельності набору студентів НУВГП, які навчаються за
договором, бакалаврського рівня навчання та вартості
освітньої послуги здійснено на основі побудованої діаг$
рами розсіювання, яка представляє собою графічне зоб$
раження обраної статистичної вибірки (рис. 3).

Проведена побудова економіко$математичної моделі
залежності наведеної чисельності набору студентів
НУВГП, які навчаються за договором, бакалаврського
рівня від вартості освітньої послуги. Для знаходження
оцінок параметрів моделі 0 1b , b  використано значення при$
веденої чисельності набору студентів НУВГП, які навча$
ються за договорами, бакалаврського рівня за 2014—2019
рр. (табл. 1), застосувавши команду Регрессия пакету
Анализ данных табличного процесору MS Excel.

У результаті розрахунків отримали значення пара$
метрів моделі 0 11392 81 0 04b , ; b ,= = − . Відповідно, побудо$
вана вибіркова модель залежність приведеної чисель$
ності набору студентів НУВГП, які навчаються за дого$
вором, бакалаврського рівня від вартості освітньої по$
слуги має вигляд:

1392 81 0 04y , , x= − .
З метою перевірки правильності вибору структури

побудованої моделі залежності приведеної чисельності
набору студентів від вартості навчання у вигляді лінійної
регресії, проведено її верифікацію, тобто статистичну
перевірку моделі на адекватність, якість та значущість.
В основу верифікації побудованої моделі взято резуль$
тати проведеного регресійного аналізу, які наведено у
таблиці 4.

Для оцінки якості побудованої моделі було викори$
стано коефіцієнти кореляції та детермінації. Перевірку
статистичної значущості моделі здійснено на основі
критеріїв Фішера та Стьюдента.

Для оцінки адекватності моделі статистичним даним
було визначено значення коефіцієнта детермінації 2R .
Оскільки значення коефіцієнта детермінації 2R 0,83= , то
вплив вартості освітньої послуги на чисельність набору
є досить вагомим. Це дає підстави стверджувати, що
зміна значення чисельності набору студентів НУВГП,
які навчаються за договором, заочної форми навчання
НУВГП на 83% пояснюється зміною значення вартості
освітньої послуги, а на 17% — іншими випадковими фак$
торами. Міру тісноти лінійного зв'язку між змінними
моделі оцінено за допомогою коефіцієнта кореляції.
Виходячи зі значення 0 91yxr ,= , зроблено висновок про
наявність тісного лінійного зв'язку між показниками
моделі. Перевірка статистичної значущості побудова$
ної моделі у цілому здійснена шляхом перевірки стати$
стичної значущості коефіцієнта детермінації. За стати$
стичними таблицями  F$розподілу Фішера при задано$
му рівні значущості 0,05=α і ступенях вільності 11 =ν  і

42 =ν  знайдено критичне значення критерію Фішера
7,71=крF . Оскільки фактичне значення критерію Фішера

( фF =19,30) більше за критичне, то це свідчить про стати$
стичну значущості побудованої моделі у цілому і її адек$
ватність. Оцінене вибіркове рівняння регресії пояснює
зміну приведеної чисельності набору студентів НУВГП,
які навчаються за договором, бакалаврського рівня від
вартості освітньої послуги.

З метою визначення, за рахунок значущості яких
параметрів моделі забезпечується її загальна статистич$
на значущість, здійснено перевірку статистичної значу$
щості параметрів моделі. Відповідно до обраного рівня
значущості 0,05=α  і ступенів вільності 4=−= knν  за
статистичними таблицями t$розподілу Стьюдента знай$
дено критичне значення критерію Стьюдента 2,78=крt .
Порівнюючи розрахункові значення критерію Стьюден$
та з критичним оцінюється статистична значущість па$
раметрів вибіркової регресії і робиться відповідний вис$
новок. Оскільки модуль 

0bt , 
1bt  (12,12 та $4,39 ) більше за

крt  (2,78),  то зроблено висновок про статистичну зна$
чущість параментрів 0b ,  1b .

Результати проведеної верифікації моделі залеж$
ності приведеної чисельності набору студентів НУВГП,
які навчаються за договором, бакалаврського рівня від
вартості освітньої послуги свідчать про адекватність
моделі статистичним даним та існування тісного лінійно$
го зв'язку між її змінними, а також про значущість по$
будованої моделі загалом та значущість її параметрів.
Це підтверджує правильність вибору структури побу$
дованої моделі у вигляді лінійної регресії для моделю$
вання відповідної залежності.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів Украї$
ни № 191 від 03.03.2020 "Деякі питання запровадження
індикативної собівартості" затверджено порядок фор$
мування мінімального розміру плати за навчання для
здобуття вищої освіти на основі індикативної собівар$
тості. Індикативна собівартість є усередненим обсягом
фактичних (касових) витрат надавача освітніх послуг за
попередній календарний рік на одного розрахункового
здобувача вищої освіти, що прямо пов'язані з наданням
освітніх послуг з підготовки здобувачів вищої освіти на
умовах державного (регіонального) замовлення [2].
Починаючи з 2021 року, заклади вищої освіти держав$
ної форми власності, які отримували в попередньому
календарному році бюджетні асигнування загального
фонду державного бюджету визначатимуть індикатив$
ну собівартість за формулою:

РК
ФІС = (10),

де Ф — обсяг бюджетних асигнувань загального
фонду державного бюджету за попередній календарний

Назва показника Умовне 
позначення Значення

Коефіцієнт кореляції yxr  0,91 

Коефіцієнт детермінації 2R  0,83 
Критерій Фішера 

(фактичний) фF  19,30 

Критерій Стьюдента 0b  0bt  12,12 

Критерій Стьюдента  
1b  1bt  -4,39 

Критерій Фішера 
(критичний) крF  7,71 

Критерій Стьюдента 
(критичний) крbt  2,78 

Таблиця 4. Результати регресійного аналізу моделі
залежності наведеної чисельності набору студентів

НУВГП, які навчаються за договором бакалаврського рівня
від вартості освітньої послуги

Джерело: розраховано авторами.
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рік (із змінами) станом на 31 грудня за бюджетною про$
грамою з освітньої діяльності закладу вищої освіти дер$
жавної форми власності; РК — розрахунковий контин$
гент здобувачів вищої освіти, підготовка яких здійсню$
валася надавачом освітніх послуг на умовах державно$
го (регіонального) замовлення, станом на 1 жовтня по$
переднього календарного року, що розраховується
відповідно до порядку розподілу між закладами освіти
видатків споживання загального фонду державного
бюджету на підготовку здобувачів вищої освіти на умо$
вах державного замовлення.

Мінімальний розмір плати за навчання для здобут$
тя вищої освіти для громадян України за перший рік
(курс) навчання становитиме: 60% індикативної собівар$
тості — з 2020 року; 70% індикативної собівартості — з
2021 року; 80% індикативної собівартості з 2022 року
[2].

На основі обсягу бюджетних асигнувань НУВГП
розраховано відсоток середньої вартість освітньої по$
слуги НУВГП в обсязі бюджетних асигнувань (табл. 5).

Аналіз даних таблиці вказує на занижену середню
вартість освітньої послуги НУВГП у порівнянні з обся$
гом бюджетних асигнувань НУВГП за 2014—2019 рр.
Так, у 2014 році, середня вартість освітньої послуги
НУВГП  становила лише 36% обсягу бюджетних асиг$
нувань НУВГП, у 2015 — 42%, у 2016 — 44%, у 2017 —
54%, у 2018 — 52%, у 2019 — 64 %. Встановлено, що тен$
денція зростаня вартості освітніх послуг у НУВГП буде
збережена, що, відповідно до побудованої моделі за$
лежності чисельності набору студентів НУВГП, які на$
вчаються за договором, денної форми навчання бака$
лаврського рівня від вартості освітньої послуги, нега$
тивно відобразиться на чисельністі набору. Враховую$
чи положення постанови Кабінету Міністрів України
№ 191 від 03.03.2020 "Деякі питання запровадження
індикативної собівартості", розраховано мінімальний
розмір плати за навчання студентів, які навчаються за
договором, першого бакалаврського рівня денної фор$
ми навчання та здійснено прогноз чисельності набору
студентів НУВГП, які навчаються за договором, денної
форми навчання бакалаврського рівня на 2020—2021 рр.
(табл. 6).

В основу розрахунку середньої вартості освітніх
послуг НУВГП на 2020—2021 рр. розмір ідикативної вар$
тості взято на рівні обсягу бюджетних асигнувань
НУВГП із загального фонду державного бюджету за
2019—2020 рр.

Рік 
вступу 

Обсяг 
бюджетних 
асигнувань, 

грн 

Середня 
вартість 
освітньої 
послуги, 
грн 

Відсоток середньої 
вартість освітньої 
послуги в обсязі 
бюджетних 

асигнувань, % 
2014 24045 8635,29 36 
2015 23968 10000,59 42 
2016 27548 12106,88 44 
2017 29142 15621,05 54 
2018 32820 17017,07 52 
2019 35213 22558,14 64 
2020 38175 - 601 

Таблиця 5. Обсяг бюджетних асигнувань НУВГП із
загального фонду державного бюджету у розрахунку на

одного студента

Примітка: 1 — рекомендований рівень [2].
Джерело: розраховано авторами.

Рік 
вступу 

Середня 
вартість 
освітньої 
послуги, 
грн 

Чисельність набору 
студентів, які 
навчаються за 

договором, денної 
форми навчання, осіб. 

2014 8635,29 636 
2015 10000,59 523 
2016 12106,88 497 
2017 15621,05 347 
2018 17017,07 437 
2019 22558,14 306 
2020  21127,81 3402 

2021 26722,51 2282 

Таблиця 6. Розрахунок середньої вартості освітніх послуг
та прогнозної чисельності набору студентів НУВГП, які

навчаються за договором, першого бакалаврського рівня
денної форми навчання

Примітка: 1 — розраховано на основі постанови Кабінету
Міністрів України № 191 від 03.03.2020 "Деякі питання запровад�
ження індикативної собівартості"; 2 — прогнозне значення, роз�
раховане на основі побудованої моделі залежності чисельності
набору студентів НУВГП, які навчаються за договором, денної
форми навчання бакалаврського рівня від вартості освітньої по�
слуги.

Джерело: розраховано авторами.

Рис. 4. Графічне відображення залежності чисельності набору студентів НУВГП, які навчаються за договором, денної
форми навчання бакалаврського рівня від вартості освітньої послуги за 2014—2021 рр.
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Результати розрахунку середньої вартості освітніх
послуг та прогнозної чисельності набору студентів
НУВГП, які навчаються за договором, першого бакалав$
рського рівня денної форми навчання зображено гра$
фічно (рис. 4).

Результати розрахунку середньої вартості освітньої
послуги НУВГП у 2020 р. свідчать про можливість зали$
шатися середньої плати за навчання незмінною на рівні
2019 р. чи, навіть, незначно знизитись до 21127,81 грн, а
у 2021 р. — середня вартість освітньої послуги НУВГП
зросте до 26722,51 грн. Здійснено прогноз залежності
чисельності набору студентів НУВГП, які навчаються за
договором, денної форми навчання бакалаврського
рівня вказує на можливість зростання у 2020 р. до
340 осібА. Ю. та значне скорочення у 2021 р. до 228 осіб,
що негативно відобразиться на результатах діяльності
університету.

ВИСНОВКИ
Показники, за якими МОН робить розрахунок роз$

поділу фінансування, дають університетам чітке розу$
міння, за якою траєкторією їм потрібно рухатись, аби
покращувати свої позиції у загальному рейтингу універ$
ситетів. Відтепер фактична чисельність студентів за
бюджетною формою навчання (контингент) —  лише
один із семи показників, які впливають на формування
бюджету. Впродовж наступних трьох років вага цього
показника буде зменшуватися. Додатково держава сти$
мулює університети зберігати свій профіль, технічні
університети — підтримувати саме технічні спеціаль$
ності. Показник масштабу університетів стимулює ЗВО
до об'єднання й ефективніше використовувати ресурси.
Адже університети, у яких навчається менше 1000 сту$
дентів, будуть отримувати менше фінансування, а ті, де
три, п'ять і десять тисяч студентів — навпаки, отриму$
ватимуть значно більше. Застосування регіонального
коефіцієнту у формулі дозволило регіональним універ$
ситетам у 2020 році отримати краще фінансування. У по$
передні роки через відтік абітурієнтів у великі міста ре$
гіональні ЗВО втрачали студентів та не мали ресурсів
задля свого розвитку. Застосовуючи регіональний ко$
ефіцієнт, держава підтримує регіональні університети.
Наявність українських університетів у міжнародних
рейтингах — це стимул впроваджувати грантові проєкти
і програми, працювати над міжнародним визнанням й
репутацією, іміджем, залучення на навчання студентів$
іноземців. Міністерство освіти України враховує позиції
в QS World University Rankings, The Times Higher
Education World University Rankings та Academic Ranking
of World Universities. Нині п'ять ЗВО, які входять до рей$
тингів, отримали додаткове фінансування за цим показ$
ником. Кількість грошей на дослідження, які універси$
тет залучає від бізнесу та з міжнародних грантів,
свідчить, що закладу довіряють інвестори. Працевлаш$
тування випускників — це показник, який МОН почне
застосовувати при розрахунку фінансування ЗВО у 2021
році. У 2020 році МОН запустить електронну систему,
яка буде моніторити, чи працюють випускники того чи
іншого університету на посаді, що вимагає вищої осві$
ти. Цей показник буде стимулювати університети підви$
щувати якість освіти, враховувати потреби ринку праці
й сприяти працевлаштуванню своїх студентів, а також
досягти фінансової автономії успішним університетам.
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