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УПРАВЛІННЯ ВИКОРИСТАННЯМ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ  

ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

 

Розглянуто контроль використання фінансових ресурсів вищого  

навчального закладу шляхом регулювання розрахункової кількості  

ставок викладачів кафедр через об’єми навчального навантаження.  

 

Рассмотрены контроль использования финансовых ресурсов вуза путем 

регулирования расчетного количества ставок преподавателей кафедр 

через объемы учебной нагрузки. 

 

Considered control over the use of the financial resources of the university by 

means of regulating the calculation of rates of teachers of departments 

through the volumes of training load.  

 

Проблема раціонального використання фінансових ресурсів є надзви-

чайно актуальною для вищих навчальних закладів (ВНЗ) України. Різке зме-

ншення кількості абітурієнтів і, як наслідок, суттєві недобори студентів, осо-

бливо на платну форму навчання, змушують адміністрації вузів шукати шля-

хи економії фондів заробітної плати. Одним із таких шляхів є зменшення кі-

лькості ставок викладачів через зменшення об’ємів навчального навантажен-

ня.  

За останні 20 років в Україні було захищено більше 200 дисертацій, 

об’єктом дослідження в яких були організаційно-управлінські проблеми ви-

щої освіти. Біля четвертої частини цих робіт в тій чи іншій мірі торкаються 

питань фінансування вищої освіти України на державному рівні і фінансових 

проблем на рівні окремого ВНЗ. В списку літератури представлено декілька з 

цих робіт, в яких найбільше уваги приділено дослідженням різних аспектів 

управління фінансовими ресурсами вузу [1-5]. Дослідження фінансової про-

блематики особливо актуалізувалися в останні роки. Це пов’язано з тим, що 

фінансові проблеми вузів з роками загострюються все більше і більше. 

Дуже близькі до зазначеної нами проблеми оптимізації штатного розпису 

викладачів є розробки виконані під керівництвом професора Теслі Ю.М. [6, 

7]. В роботі [6] досліджена залежність між контингентом студентів, часткою 

аудиторного навантаження та середнім навчальним навантаженням на одного 

викладача. В розвиток цього в [7] наводиться обґрунтування моделі розраху-
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нку кількості ставок викладачів  залежно від об’єму навчальних дисциплін у 

вітчизняних кредитах (54 години). Як буде показано нижче залежність кіль-

кості ставок викладачів від структури навчального навантаження є більш 

складною. 

Оскільки, нас цікавлять не просто теоретичні пропозиції вирішення фі-

нансових проблем ВНЗ, то ми також провели дослідження на предмет того, 

як вирішуються ці проблеми в рамках існуючих інформаційних систем (ІС) 

різних вузів. Аналіз показує, що у всіх великих і більшості середніх і, навіть, 

невеликих ВНЗ України, Росії і Білорусії використовуються внутрівузівські 

ІС з різними функціональними можливостями.    

Історично першою можна вважати ІС Харківського інституту радіоелект-

роніки, розробка якої розпочалась ще на початку 70-х років минулого століт-

тя і її розвиток продовжується понині [8]. Згодом аналогічні системи були 

розроблені для економічного факультету МГУ (Московский государственный 

университет) [9,10] і деяких українських вузів [11, 12]. Оригінальна розроб-

ка ІС була здійснена в МГТУ им. Н.Э. Баумана (Московский государствен-

ный технический университет)  [13]. Найбільш поширеною в Росіє є ІС роз-

робки ЮРГУЭС (Южно-Российский государственный университет эконо-

мики и сервиса) [14]. Менш функціонально потужною, але досить пошире-

ною в Україні є ІС ПП "Політек-СОФТ" [14].  

Характерні функції ІС ВНЗ перераховані і коротко описані на сайті 

http://mkr.org.ua/index.php?mnu=118 [14]. З тих функцій, які дотичні до окрес-

леної нами проблематики виділимо: формування будь-якої ієрархії дисциплін 

навчального плану (НП); контроль відповідності НП різним нормативним ко-

ефіцієнтам; створення віртуальних груп для вивчення вибіркових дисциплін; 

створення індивідуальних траєкторій навчання студентів, тобто формування 

свого НП для кожного студента; запис через Internet на вивчення дисциплін; 

розрахунок штатів вузу з урахуванням кількості студентів на одного викла-

дача; розрахунок штатів окремих кафедр за правилом середнього наванта-

ження; розрахунок штатів кафедр з урахуванням кількості студентів; розра-

хунок штатів по бюджетному і контрактному навчанню з деталізацією по ко-

жній спеціальності та кафедрі; автоматизація розподілу навантаження між 

викладачами; контроль стану фактичного виконання навантаження та ін. 

  Аналіз принципів роботи і функціональних можливостей існуючих ІС 

ВНЗ показав, що всі вони орієнтовані на вирішення організаційно-

управлінських проблем і ні в одній з них не реалізовано ні однієї задачі еко-

номічного характеру. Особливо відмітимо, що всі розрахунки об’ємів наван-

таження і штатів викладачів базуються на використанні вже затверджених 

навчальних планів і нормативів. 

Невирішеними залишаються питання формалізації і автоматизації проце-

сів управління використанням фінансових ресурсів  на заробітну плату ви-

кладачів шляхом оптимізації об’ємів окремих видів навчальної роботи у НП 

та  інтерактивного підбору раціональної структури об’ємів навчального нава-
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нтаження всього вузу і окремих кафедр з урахуванням поточних чи прогноз-

них фінансових можливостей.  

Метою даної статті є опис аналітичної моделі управління об’ємами на-

вчального навантаженням з використанням можливостей сучасних інформа-

ційних технологій інтерактивного прийняття рішень. 

Причини загострення фінансових проблем ВНЗ. 

Кількість ставок викладачів нерозривно зв’язана з об’ємами фінансів, які 

має в своєму розпорядженні ВНЗ. Якщо говорити про державні вузи, то їх 

фінанси формуються за рахунок двох основних складових: бюджетні і самос-

тійно зароблені кошти. При цьому, в більшості вузів друга складова, це — в 

основному, тільки надходження від оплати за навчання студентів. 

Аналіз кошторисів різних ВНЗ показує, що заробітна плата викладачів в 

об’ємі видатків загального і спеціального фондів складає від 40 до 75 відсот-

ків, відповідно (це ще за даними докризових 2005 - 2007 років), а що відбува-

ється в останні роки і, особливо, після результатів вступної компанії 2011 ро-

ку можуть сказати тільки керівники конкретних ВНЗ.  

Прискіпливий аналіз тих же даних системи "Конкурс" показує, що у 2011 

році відсотки бюджетних місць в ліцензіях були дуже далеким від офіційно 

проголошуваних. Наприклад, на спеціальності економічного напрямку кіль-

кість бюджетних місць всередньому по Україні була біля 13-15%. Але далеко 

не кращою була картина і на спеціальностях за напрямками підготовки фахі-

вців з комп’ютерних технологій (про гостру потребу в яких стверджують на 

всіх рівнях державної влади): за нашими підрахунками всередньому по Укра-

їні на ці спеціальності бюджетні місця у 2011 році складали приблизно 26-

34%. Виникає закономірне питання: за рахунок яких спеціальностей і  яких 

вузів ми офіційно маємо біля 50% бюджетних місць вцілому по Україні? За-

ради справедливості відмітимо, що за даними тієї ж системи "Конкурс" дійс-

но декілька університетів у 2011 році мали біля 50% бюджетних місць на де-

які з вище зазначених спеціальностей. Все це означає, що для більшості дер-

жавних ВНЗ поступово зменшується і бюджетна складова фінансових ресур-

сів. 

Аналіз даних сайту системи "Конкурс" у 2011 році показує, що практично 

на всі спеціальності набір був здійснений трошки більше рівня кількості бю-

джетних місць в ліцензії всіх вузів України (за виключенням кількох загаль-

новідомих спеціальностей в провідних університетах).  Це означає, що спеці-

альні фонди більшості вузів впали майже до нульової відмітки.  

А коли спецфонд прямує до нуля, то знаходять вихід у збільшенні наван-

таження на викладачів. Оскільки, кількість годин на ставку викладача поки 

що законодавчо обмежена, то шукають шляхи зменшення об’ємів самого на-

вчального навантаження при тій же кількості студентів. Абсолютно очевид-

но, що будь-які скорочення, а порою і повна ліквідація, певних видів навча-

льної роботи призводить до погіршення якості навчання. Нам не відомі дос-
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лідження, які б однозначно ранжували всі види навчальної роботи в порядку 

зростання їх впливу на якість підготовки фахівця з урахуванням специфіки 

конкретної спеціальності, а тим більше, коли немає однозначного визначення 

самого поняття: якість випускника вузу. Це означає, що, на жаль, всі маніпу-

ляції щодо "оптимізації" об’ємів навчального навантаження базуються на до-

свіді і інтуїції, але робити це потрібно бо в умовах жорстких фінансових об-

межень іншого виходу ми просто не бачимо. 

Модель розрахунку об’ємів навантаження. 

В сучасних умовах одним із найбільш суттєвих факторів, який в значній 

мірі визначає об’єм бюджетного фінансування державних ВНЗ є узгоджена 

кількість ставок викладачів на наступний навчальний рік. 

Будемо розрізняти нормативну, прогнозну і фактичну кількість ставок 

викладачів, які розраховуються за абсолютно різними методиками. Розраху-

нок  нормативної кількості ставок викладачів базується на загальнодержав-

них нормах кількості студентів на одну ставку викладача:  

1,2,..

нор i
i i

i

W
N

w=

=∑ ,   (1) 

де iW  – фактична або прогнозна кількість студентів i-ої спеціальності (на-

пряму); iw  – норма кількості студентів i-ої спеціальності (напряму), які за-

безпечують виділення однієї ставки викладача. 

При цьому для визначенні загальноуніверситетської кількості викладачів 
норN за спеціальною методикою враховуються студенти всіх форм навчання, 

аспіранти, докторанти та ін. За спеціальним дозволами окремим ВНЗ норма-

тивна кількість студентів на 1 ставку викладача може бути зменшена, тобто 

викладачам забезпечуються більш сприятливі умови роботи. 

Фактична кількість ставок викладачів (
фктN ) визначається об’ємами на-

вчального навантаження і залежить від зовсім іншої груп параметрів: 

( , , )фктN f Q R S= ,    (2) 

де Q  – об’єм навчального навантаження; R  – нормативна кількість годин на 

виконання певних видів навчальної роботи; S  – кількість годин на ставку 

викладача. 

На стадії прогнозного розрахунку при підготовці до нового навчального 

року на кожній кафедрі визначають планову кількість ставок викладачів: 
. .( ,{ , , , , })пл пл прф доц ст в асс спц

h hN f Q S S S S S= ,  (3) 

де 
пл

hQ  – плановий (прогнозний) об’єм навчального навантаження h-ої кафе-

дри; 
. ., , ,прф доц ст в ассS S S S внутрішньо університетська норма (кількість го-

дин) навантаження на ставку професора, доцента, старшого викладача та аси-
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стента (викладача), відповідно; 
спцS  – різноманітні спеціальні норми наван-

таження з урахуванням знижок керівникам різних рангів та ін. 

Очевидно, що загальноуніверситетська планова (прогнозна) 
пл

унтN  кіль-

кість ставок визначається як сума ставок всіх кафедр університету: 

1,2,...

пл пл

унт hh
N N

=

=∑ ,    (4) 

Ось тут завжди і виявляється, що сумарна планова кількість ставок викла-

дачів 
пл

унтN  з різних причин завжди досить суттєво перевищує 
норN . У 

зв’язку з цим щорічно виникає проблема досить важкого і не завжди приєм-

ного процесу зменшення кількості ставок викладачів, які за своїми розрахун-

кам отримують кафедри. Передбачаючи таку ситуацію ще до цих розрахунків 

керівництво навчального закладу: регулює внутріуніверситетські норми  на-

вантаження на ставку викладача 
. .{ , , , , }прф доц ст в асс спцS S S S S ; зменшує но-

рми годин на виконання різних видів навчального навантаження (R); ліквідує 

деякі види навчальної роботи взагалі і т.п. За необхідності навчальна частина 

може вдатися і до більш радикальних заходів з метою скорочення планового 

навантаження кафедр (наприклад: вимагати переробки навчальних планів 

(НП), щоб зменшити відсоток аудиторних годин,  кількість курсових робіт і 

т.п.)  

Ми поставили собі за мету формалізувати і впорядкувати дії по управлін-

ню об’ємами навчального навантаження. Нижче представлена аналітична 

модель структури навчального навантаження викладачів з позицій можливо-

сті виділення параметрів, через які можна управляти його об’ємами: 
/пот гр п гр інд прQ Q Q Q Q Q= + + + + ,  (5) 

де 
потQ  – об’єм лекційного (потокового) навантаження; 

грQ  – об’єм групо-

вих занять (практичні, семінари і т.п.); 
/п грQ  – об’єм тих видів занять, де 

академічні групи поділяються на дві та більше підгруп (лабораторні з "Інфо-

рматики"), практичні заняття з "Іноземної мови" та ін.); 
індQ  – сумарна кіль-

кість годин тих видів занять, об’єм яких залежить від кількості студентів; 
прQ  – навчальне навантаження за керівництво різними видами практик. 

Об’єм лекційного навантаження можна представити як 

1,2,...
*пот лек пот

j jj
Q g n

=

=∑ ,   (6) 
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де 
лек

jg  – кількість лекційних годин запланованих у НП для j-ої навчальної 

дисципліни; 
пот

jn  – кількість потоків, які слухають j–ту навчальну дисциплі-

ну.  

Об’єми групових занять 

1,2,...
*гр прк грп

j jj
Q g n

=

=∑ ,    (7) 

 де 
прк

jg  – кількість годин практичних, семінарських чи інших видів групо-

вих  занять запланованих у НП для j-ої навчальної дисципліни; 
грп

jn  – кіль-

кість груп, в яких проводяться практичні заняття з j-ої навчальної дисциплі-

ни. 

Аналогічним чином об’єм годин навчального навантаження від занять, які 

проводяться у підгрупах 
/ /

1,2,...
*п гр лаб п гр

j jj
Q g n

=

=∑ ,  (8) 

де 
лаб

jg  – кількість годин лабораторних чи інших видів занять запланованих 

у НП для j-ої навчальної дисципліни при вивченні якої формуються підгрупи; 
/п гр

jn  – кількість підгруп, в яких проводяться ці заняття з j-ої навчальної дис-

ципліни. 

Навантаження 
індQ  може формуватися за рахунок двох різновидностей 

індивідуальної роботи викладача зі студентами: 

• індивідуальні заняття (наприклад, це характерно при підготовці фа-

хівців з творчих спеціальностей: співаків, музикантів тощо): 

*ІЗ ІЗ стд

j j jq g n= ,    (9) 

де 
ІЗ

jq  – кількість годин у навантаженні викладача, необхідних для прове-

дення індивідуальних занять по j-ій дисципліні  з усіма студентами, які ви-

вчають цю дисципліну; 
ІЗ

jg  – кількість годин з індивідуального виду занять, 

запланованих у НП для j-ої дисципліни;  
стд

jn  – кількість студентів, з якими 

проводяться ці заняття; 

• індивідуальний вид навчальної роботи (контрольні, розрахункові, ку-

рсові, дипломні  та ін. види аналогічних робіт): 

* *ІР ІР стд ІР

j j jq R n n= ,   (10) 

де 
ІР

jq – кількість годин у навантаженні викладача, необхідних для виконан-

ня (перевірки) цієї роботи; 
ІРR  – нормативна кількість годин, які відводяться 
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викладачеві для виконання цієї роботи з одним студентом; 
стд

jn  – кількість 

студентів, які будуть виконувати цю роботу; 
ІР

jn  – кількість цих видів робіт 

(наприклад, контрольних) запланованих по j-ій дисципліні.  

Існує багато інших видів індивідуальної роботи, для розрахунку наванта-

ження від яких використовуються нормативи R. 

Специфічні розрахунки виконуються при обчисленні об’ємів начального 

навантаження викладачів за керівництво різними видами практик. Нижче на-

ведено розрахункові формули для деяких із них: 

а) навчальні практики: 
/ / * *н пр н пр гр тиж

j j j jq R n n= ,   (11) 

де 
/н пр

jq  – розрахункове навантаження викладача за керівництво j-ою навча-

льною практикою; 
/н пр

jR  – норматив кількості годин за керівництво даним 

видом практики в одній групі впродовж тижня; 
тиж

jn  – кількість тижнів j-ої 

практики, запланована у НП; 

б) виробничі практики: 
/ / * *в пр в пр стд тиж

j j j jq R n n= ,   (12) 

де 
/в пр

jq  – розрахункове навантаження викладача за керівництво j-ою вироб-

ничою практикою; 
/в пр

jR  – норматив кількості годин за керівництво даним 

видом практики в одній групі впродовж тижня. 

Аналіз аналітичних моделей розрахунку навчального навантаження пока-

зав, що існує декілька груп параметрів, якими можна маніпулювати в певних 

межах на різних стадіях організації навчального процесу. Розглянута модель 

дозволила виявити важелі управління об’ємами навчального навантаження з 

метою оцінки: 

• масштабів зменшення фактичної кількості ставок викладачів при змі-

нах норми кількості годин на одну ставку викладача; 

• масштабів зміни об’ємів навантаження (а відповідно, і кількості ста-

вок викладачів) при змінах нормативної кількості годин на виконання 

будь-якого виду навчальної роботи; 

• економічності існуючих та нових НП з точки зору впливу на об’єми 

навантаження запланованих видів навчальних робіт. 

Висновки. Розглянуті аналітичні моделі дозволяють однозначно описати 

управління об’ємами навчального навантаження і забезпечують можливість 

використання сучасних інформаційних технології для автоматизації операти-
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вних розрахунків і організації інтерактивного підбору нормативних парамет-

рів розрахунку навантаження. 
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