
Рішення вченої ради
Херсонського державного університету

від 27 січня 2020 року

Про фінансовий план розвитку Херсонського 
державного університету на 2020 рік

Ректор Співаковський О.В. поінформував про те, що протягом останніх
років університет зіткнувся з об’єктивно існуючими викликами:

 зростаюча  конкуренція  у  сфері  вищої  освіти,  зокрема  з  боку
провідних українських та зарубіжних університетів;

 демографічні зміни у структурі українського суспільства;
 зміни ринку праці та затребуваності спеціальностей;
 скорочення  фінансових  надходжень  до  бюджету  університету,

відсутність оптимального співвідношення між джерелами надходжень;
 старіння матеріально-технічної бази;
 зміна підходів до акредитації освітніх програм.
Наслідком цих та інших чинників стало помітне скорочення кількості

здобувачів освіти ХДУ протягом останніх років (за період від жовтня 2018 до
жовтня 2019 року їх кількість зменшилася на 188 осіб). 

Контингент студентів за формою 3-НК 

Рік 
Форма

навчанн
я

Фінансування
Бюджет Контракт Разом

Фактична
чис-ність

Приведен
а чис-
ність

Фактична
чис-ність

Приведен
а чис-
ність

Фактична
чис-ність

Приведен
а чис-
ність

01.10.201
4

денна 3255 3255 1727 1727 4982 4982
заочна 469 117 1958 490 2427 607

Разом  3724 3372 3685 2217 7409 5589
01.10.201

5
денна 3135 3135 1632 1632 4767 4767
заочна 398 100 1646 412 2044 511

Разом  3533 3235 3278 2044 6811 5278
01.10.201

6
денна 2905 2905 1579 1579 4484 4484
заочна 421 105 1517 379 1938 485

Разом  3326 3010 3096 1958 6422 4969
01.10.201

7
денна 2534 2534 1660 1660 4194 4194
заочна 358 90 1533 383 1891 473

Разом  2892 2624 3193 2043 6085 4667
01.10.201

8
денна 2286 2286 1680 1680 3966 3966
заочна 287 72 1648 412 1935 484

Разом  2573 2358 3328 2092 5901 4450
01.10.201

9
денна 2013 2013 1748 1748 3761 3761
заочна 244 61 1706 427 1950 488

Разом  2257 2074 3454 2175 5711 4249

Звертають  на  себе  увагу  також  позиції  Херсонського  державного
університету в незалежних рейтингах. Зокрема, у 2019 році:



– у  рейтингу  закладів  вищої  освіти  за  даними  наукометричної  бази
даних SciVerse Scopus ХДУ посів 84 позицію із 166 закладів вищої освіти
(індекс Гірша 11);

– у  Консолідованому  рейтингу  ЗВО  України  ХДУ  перебуває  на  97
позицію з 240 закладів. 

– у  рейтингу  «Топ-200  Україна»  ХДУ  перебуває  на  97  позиції,
піднявшись на 11 щаблів порівняно з 2018 роком. 

У 2019 році ХДУ увійшов до Т0П-100 найпопулярніших вишів серед
абітурієнтів,  посівши  69  місце  з-поміж  ЗВО  України.  За  кількістю
зарахованих абітурієнтів університет за останні 5 років посідає перше місце
з-поміж закладів вищої освіти Херсонської області. Зокрема, у 2019 році в
університет  вступило  1770  осіб  за  рахунок  державного  замовлення  та  за
кошти фізичних або юридичних осіб,  що на 73 особи більше порівняно зі
вступною кампанією 2018 року. До того ж підвищується й конкурсний бал
вступників:

Показники по 
університету

2018 рік 2019 рік
min max середній min max середній

112,58 196,67 163,22 114,50 200,00 168,11

Це  є  свідченням  зростаючих  запитів  абітурієнтів,  студентів,  їхніх
батьків  та роботодавців  до  якості  освіти  та  освітнього  процесу.  З  іншого
боку,  відкриваються  нові можливості  розвитку  університету  у  зв'язку  зі
змінами законодавства та розширенням академічної автономії. 

Потрібно особливу увагу звернути і на зміни на законодавчому рівні,
закладені в Законі України від 18 грудня 2019 року № 392-ІХ «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів  України щодо вдосконалення  освітньої
діяльності у сфері вищої освіти».

У зв’язку з підвищенням мінімальної заробітної плати та І тарифного
розряду  фінансування  університету  мало  би  становити  103  млн.  грн.
Міністерством освіти і науки України було виділено з 01 січня 2020 року 100
млн. 69 тис. грн. відповідно до лімітної довідки. Фонд заробітної плати при
цьому становив 95 млн. грн., відповідно до затвердженого штатного розпису
університету.  Після  введення  в  дію  формули  розрахунку  фінансування
університетів  відповідно  до  Постанови  Кабінету  Міністрів  України  від
24 грудня 2019 року № 1146 «Про розподіл видатків державного бюджету
між закладами вищої освіти на основі показників їх освітньої,  наукової та
міжнародної діяльності» ХДУ передбачено фінансування у розмірі 93 млн.
279 тис. грн. по загальному фонду.

Таким чином ХДУ недофінансований на 9 млн. 621 тис. грн.
Відповідно  до  Постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  24 грудня

2019  року  №  1146  «Про  розподіл  видатків  державного  бюджету  між
закладами  вищої  освіти  на  основі  показників  їх  освітньої,  наукової  та



міжнародної  діяльності» комплексний  показник  діяльності  закладу  вищої
освіти державної форми власності (Аі) розраховується за такою формулою:

 Аі = РКі х Мі х РПі х Ні х МВі х ПВі, 
де РКі  —  розрахунковий  контингент  здобувачів  вищої  освіти,  які

навчаються на умовах державного замовлення; 
Мі — показник масштабу діяльності; 
РПі — показник регіональної підтримки;
Ні — показник наукової діяльності;
МВі — показник міжнародного визнання;
ПВі — показник працевлаштування випускників.  
Показник працевлаштування випускників становить 1 для всіх закладів

вищої  освіти  до  запровадження  у  визначеному  порядку  проведення
моніторингу зайнятості випускників.

Проте застосування формули без зміни поведінки суб’єктів освітнього
процесу  може  призвести  до  зменшення  бюджетного  фінансування
(умотивований студент і викладач, готовий до змін).

Вчена рада вирішила:
1. Встановити  й  затвердити  основні  параметри  фінансування

університету: 
Загальний фонд Спеціальний фонд

Разом
тис. грн. % тис. грн. %

Заробітна плата 84 563,30 90,66 40 800,00 81,60 125 363,30
Комуналка 4 677,70 5,01 5 100,00 10,20 9 777,70

Поточні та інші
видатки

4 038,00 4,33 4 100,00 8,20 8 138,00

Разом 93 279,00 100,00 50 000,00 100,00 143 279,00
За загальним фондом та спеціальним фондом не враховуються оздоровчі

виплати  та  надбавки  за  науковий  ступінь  і  вчене  звання  розраховані  з
коефіцієнтом  0,4 – 3 572,66 тис. грн.

2. У зв’язку з недостатнім обсягом фінансуванням університету: 
1) Припинити  виплату  матеріальної  допомоги  на  оздоровлення

науково-педагогічним працівникам у 2020 році. 
2) Встановити розмір надбавок за науковий ступінь і вчене звання на

2020 рік у сумі 3572,7 млн. грн (коефіцієнт 0,4).
3) З 1 лютого 2020 року встановити персональні надбавки за науковий

ступінь  і  вчене  звання,  ураховуючи  результати  наукової  та  міжнародної
діяльності, застосовані МОН України для університетів.  

3. Створити комісію з розроблення параметрів рейтингування кафедр у
складі:

Арцимовича О.Д. – в.о. начальника планового відділу;
Воропай Н.А. – ученого секретаря університету;
Кобця В. М. – керівника відділу забезпечення якості освіти;



Коваль  В.Ю.  – голови  профкому  профспілкової  організації
співробітників ХДУ (за згодою);

Косякової Т.О. – керівниці навчального відділу;
Кудас Н.А. – в.о. начальника відділу кадрів;
Лемещука  О. І.  – в.о.  керівника  відділу  забезпечення  академічно-

інформаційно-комунікаційної інфраструктури;
Омельчука С.А – проректора з наукової роботи;
Парасочкіної К.В.– начальниці юридичного відділу.
4. Проректорам  університету  до  10  лютого  2020  року  надати  голові

комісії  пропозиції  щодо  параметрів  рейтингування  кафедр  університету,
ураховуючи  активність  кожного  співробітника  в  науковій,  освітній,
міжнародній  діяльності  тощо,  роботі  із  працевлаштування  випускників
університету тощо. 

5. Ректорові  університету  до  17  лютого  2020  року  затвердити
параметри рейтингування кафедр університету.

6. Проректорові  з  соціально-гуманітарної  та  науково-педагогічної
роботи  Кузнецову  С.В.  до  14  лютого  2020  року  розробити  план  заходів
взаємодії  зі  стейкхолдерами  щодо  працевлаштування  випускників
університету на рівні кафедр та надати пропозиції щодо проведення аналізу
системи працевлаштування. 

7. Проректорові  з  міжнародних зв’язків,  науково-педагогічної  роботи
та  комунікаційних  технологій  Лавриковій  О.  В.  до  14  лютого  2020  року
розробити  план  заходів  щодо  підвищення  рейтингових  показників
міжнародної діяльності університету.

8. Проректорові  з  навчальної  та  науково-педагогічної  роботи
Тюхтенко Н. А. до 14 лютого 2020 року надати пропозиції щодо оптимізації
організації освітнього процесу відповідно до критеріїв, визначених у формулі
розподілу видатків державного бюджету. 

9. Керівникам підрозділів  університету:  студентського  містечка,  СОТ
«Буревісник»,  центру  довузівської  підготовки  та  роботи  з  іноземними
громадянами, центру післядипломної освіти, басейну, суворо дотримуватися
принципу  роботи  підпорядкованих  підрозділів  на  умовах  самоокупності
(персональну відповідальність несуть керівники підрозділів).

10. Деканам факультетів до 17 лютого 2020 року надати пропозиції
щодо підвищення вартості навчання для вступників 2020 року не менше ніж
на 20%, окрім спеціальностей, для яких визначено індикативну собівартість,
передбаченої  проєктом Постанови  Кабінету  Міністрів  України  «Про деякі
питання запровадження індикативної собівартості».

11. Керівникові  відділу  забезпечення  якості  освіти  Кобцю  В.М.
забезпечити:

 контроль  за  дотриманням  норм  академічної  доброчесності
учасниками освітнього процесу;

 контроль за якістю освітнього процесу;
 контроль за дотриманням оновлення освітніх програм;



 через  «Feedback»  систематичне  й  системне  вимірювання  рівня
задоволеності  учасників  освітнього  процесу  якістю  освітніх  послуг,  що
надаються університетом.

Голова Володимир ОЛЕКСЕНКО

Секретар           Наталія ВОРОПАЙ 
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