
Питання 1 

Про затвердження змістових показників Формули розподілу видатків 

державного бюджету на підготовку фахівців між факультетами  

Херсонського державного університету 

 

1. Показник масштабу діяльності факультету (Мᵢ) встановлюється 

залежно від розрахункової кількості здобувачів вищої освіти, які навчаються на 

умовах державного замовлення та за рахунок коштів фізичних та юридичних 

осіб станом на 01 жовтня попереднього календарного року, приймається рівним 

1,0 та відповідає кількісному показнику, що розраховується як 

середньоарифметичне розрахункового контингенту студентів університету з 

урахуванням «кроку». Крок встановлюється за такою формулою:  

Крок = Кв – Км/N; 

де Кв – контингент найбільшого факультету, 

Км – контингент найменшого факультету, 

N – кількість факультетів. 

 

Таким чином, коефіцієнт 1,0 (Мᵢ 1) – це: 

Мᵢ 1 = (Ф1 + Ф2 +...)/N ± Крок, 

де Ф1, Ф2 – кількісний показник факультету, 

N – кількість факультетів 

 

Мᵢ Кількість здобувачів 

0,8 < Мᵢ 0,9 min 

0,9 Мᵢ 1min – Крок 

1,0 (Ф1 + Ф2 +...)/N ± Крок 

1,1 Мᵢ 1  max + 2Крок 

1,2 Мᵢ 1,1 max + 2Крок 

1,3 Мᵢ 1,2 max + 2Крок 

1,4 Мᵢ 1,3 max + 2Крок 

1,5 Мᵢ 1,4 max + 2Крок 

 

min – нижня межа області значення коефіцієнта, 

max – верхня межа області значення коефіцієнта 
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2. Показник наукової діяльності факультету (Нi) визначається залежно 

від обсягу надходжень до спеціального фонду за результатами наукових та 

науково-технічних робіт за проєктами міжнародного співробітництва, за 

результатами наукових і науково-технічних робіт за господарськими договорами 

та за результатами надання наукових послуг на одного НПП за основним місцем 

роботи (ОНПi) у середньому за попередній календарний рік і приймається 

рівним:  

 

Нi Обсяг надходжень до спеціального фонду 

0,8  
якщо ОНПі  не перевищує 500 гривень на одну особу 

0,9 
якщо ОНПі  дорівнює 501-1000 гривень на одну особу 

1,0 
якщо ОНПі дорівнює 1001-2000 гривень на одну особу 

1,1 
якщо ОНПі дорівнює 2001-4000 гривень на одну особу 

1,2 
якщо ОНПі дорівнює 4001-7000 гривень на одну особу 

1,3 
якщо ОНПі дорівнює 7001-15 000 гривень на одну особу 

1,4 
якщо ОНПі дорівнює 15 001-20 000 гривень на одну особу 

1,5 
якщо ОНПі перевищує 20 001 гривень на одну особу 
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Проєкт рішення: 

Затвердити змістові показники Формули розподілу видатків державного 

бюджету на підготовку фахівців між факультетами Херсонського державного 

університету. 

3. Показник міжнародної діяльності факультету (МВᵢ).  

Основним показником є цитування в наукометричних базах Scopus та WoS 

викладачів, які асоціюються з ХДУ, та встановлюється за такою формулою:  

MВᵢф = Цs + Цw,  

де MВᵢф – показник міжнародної діяльності факультету, 

Цs – цитування  в базі Scopus, 

Цw – цитування  в базі Web of Science. 

 

Показник міжнародної діяльності (МВᵢ) приймається рівним 1,0 та 

відповідає кількісному показнику, що розраховується як 

середньоарифметичне показників міжнародної діяльності факультетів 

університету з урахуванням «кроку». Крок встановлюється за такою 

формулою: 

Крок = MВᵢв – MВᵢм/N; 

де MВᵢв – контингент найбільшого факультету, 

MВᵢм – контингент найменшого факультету, 

N – кількість факультетів. 

 

Таким чином, коефіцієнт 1,0 (МВᵢ 1) - це 

MВᵢ 1 = (MВᵢф 1 + MВᵢф 2+...)/N± Крок 

де MВᵢф 1, MВᵢф 2... – показник міжнародної діяльності кожного факультету, 

N – кількість факультетів. 

 

МВᵢ Показник міжнародної діяльності 

0,8 < MВᵢ 0,9 min 

0,9 MВᵢ 1min – Крок 

1,0 (MВᵢф 1 + MВᵢф 2+...)/N± Крок 

1,1 MВᵢ 1max + 2Крок 

1,2 MВᵢ 1,1 max + 2Крок 

1,3 MВᵢ 1,2 max + 2Крок 

1,4 MВᵢ 1,3 max + 2Крок 

1,5 MВᵢ 1,4 max + 2Крок 

 

 

 




