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АНАЛІЗ ТА РОЗРОБКА МЕТОДИКИ РОЗРАХУНКУ ВИТРАТ
НА ПІДГОТОВКУ СПЕЦІАЛІСТА У СФЕРІ

ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У ВНЗ МНС УКРАЇНИ

Однією з найважливіших складових
забезпечення ефективного виконання
завдань, пов’язаних із запобіганням та лікві-
дацією наслідків надзвичайних ситуацій, є
належна професійна готовність працівників
органів та підрозділів МНС України до
виконання завдань за призначенням, яку
забезпечує галузева система освіти [1, 178].
Саме тому, як визначено у Концепції
загальнодержавної цільової програми
розвитку цивільного захисту на 2009-2013
рр., «…розвиток системи освіти МНС
повинен забезпечувати підготовку
високопрофесійних кадрів з питань
цивільного захисту та створення таких умов
підготовки кадрів, які б забезпечували
підтримання високого рівня професійних
знань і вмінь при виконанні службових
обов’язків за посадами в підрозділах різного
призначення» [2].

Для якісної підготовки кадрів освіта
потребує висококваліфікованих фахівців, су-
часного обладнання, забезпечення
навчальними приміщеннями тощо. Усе це
потребує певних фінансових ресурсів.
Ситуація особливо погіршилася в умовах
кризи, і однією з найголовніших проблем у
сфері вищої освіти постає недостатність
бюджетних фінансових ресурсів.
Стратегічний документ розвитку вітчизняної
освіти «Національна доктрина розвитку
освіти України у ХХІ столітті» [3] визначає,
що на сьогодні стан фінансування освіти і
науки є критичним, питання розміру
фінансування та ефективного використання
коштів державного бюджету на підготовку
висококваліфікованих рятівників є
актуальним.

Для визначення оптимального рівня
фінансового забезпечення ВНЗ МНС України
необхідно перш за все визначити вартість

навчання спеціаліста у сфері цивільного
захисту.

Питанням теорії та практики фінансо-
вого забезпечення вищої освіти приділя-
ли увагу чимало українських економістів
(Л. Антошкіна, Т. Боголіб, Н. Верхоглядова,
В. Виноградня, Л. Іщук, І. Каленюк, О.
Комарова, О. Красовська, П. Куліков, Л.
Прокопенко, В. Сиченко, М. Чумаченко та
інші), але зазначена проблема так і
залишається недостатньо вивченою.

Мета статті – проаналізувати існуючі
методики визначення вартості підготовки
студентів у ВНЗ України та розробити
методику розрахунку витрат на підготовку
спеціаліста у сфері цивільного захисту у ВНЗ
МНС України.

Фінансово-господарська діяльність
ВНЗ здійснюється на основі єдиного
кошторису доходів і видатків, який
встановлює обсяг, цільове призначення і
квартальний розподіл коштів1.

Джерелами формування доходів
кошторису ВНЗ України є кошти державного
бюджету, призначені для фінансування
спеціально уповноваженого центрального
органу виконавчої влади у галузі освіти і
науки, інших центральних органів
виконавчої влади, які мають у своєму
підпорядкуванні вищі навчальні заклади [4,
ст. 64, п. 1], і додаткових джерел
фінансування (кошти, одержані за навчання,
підготовку, підвищення кваліфікації та
перепідготовку кадрів відповідно до
укладених договорів тощо).

1 Порядок складання кошторису наведено
в Постанові КМУ від 28.02.2002 р. № 228 «Про
затвердження Порядку складання, розгляду, за-
твердження та основних вимог до виконання
кошторисів бюджетних установ».
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Згідно із цільовим призначенням
доходи з бюджету поділяються: для
забезпечення освітнього процесу; для
розвитку наукової діяльності [4, ст. 62, п. 1]
фінансування фундаментальних та
пошукових наукових досліджень, програм
здійснюється в обсязі не меншому 10%
державних коштів, що виділяються на
утримання ВНЗ); для інших цілей
(капітальне будівництво; реалізація програми
видання підручників тощо).

За напрямами використання коштів у
витратній частині кошторису виділяються
такі статті: витрати на оплату праці;

нарахування на фонд оплати праці;
придбання предметів постачання і витратних
матеріалів; витрати на відрядження і
службові проїзди; оплата транспортних
послуг; оплата послуг зв’язку; оплата
комунальних послуг; інші поточні витрати на
закупівлі товарів; придбання устаткування і
предметів тривалого користування;
трансферти населенню (стипендії, допомога,
пенсії й ін.); капітальний ремонт.

Усереднену структуру видатків
загального фонду ВНЗ МНС України на
підготовку кадрів на державне замовлення
подано на рисунку.

Рисунок. Усереднена оцінка видів видатків ВНЗ МНС України

Основну частину видатків ВНЗ МНС
України становлять видатки на оплату праці
працівників бюджетних установ (КЕКВ
1110) ~ 62%. Тому слід приділити основну
увагу саме цій статті витрат. До цієї статті
витрат включені такі витрати, як заробітна
плата (КЕКВ 1111) та грошове утримання
військовослужбовців (КЕКВ 1112).

Важливим елементом механізму
кошторисних розрахунків є бюджетне
нормування видатків. Норми і нормативи є
економічними важелями забезпечення
обґрунтованого рівня видатків на навчання.
За допомогою нормування раціоналізується
техніка розрахунків видатків. Але МОН та
МНС не визначено нормативів фінансового
забезпечення вищих навчальних закладів, які
б дозволяли розрахувати рівень
фінансування кожного освітнього закладу,
встановити безпосередній зв'язок між

виділенням бюджетних коштів та
результатами їх використання, а також
забезпечити прозорість бюджетного процесу.

Обґрунтування суми витрат держави
на навчання та плати за навчання на платній
основі – питання, що не раз порушувалося
науковцями, які займаються проблемами
вищої освіти.

Аналізуючи джерела, можна зробити
висновок, що вартість навчання визначається
як співвідношення витрат ВНЗ (постійних та
перемінних) до кількості студентів [5, 6].

З інших джерел [6] запропоновано
здійснювати розрахунок вартості навчання
для державного закладу, який діє на умовах
беззбитковості як суму добутку трудовитрат,
призначених для надання послуги (акад.
год.), на середню погодинну оплату
професорсько-викладацького складу та
інших витрат.



Найбільш детальний підхід до
визначення вартості навчання визначений у
статті [7], де вартість навчання в коледжі
визначається виходячи з розрахунку
навантаження та розміру погодинної оплати
праці викладача.

Між тим цей підхід неможливо ви-
користати для вищих навчальних закладів
ІІІ-IV рівнів акредитації, унаслідок великої
кількості видів навчального навантаження
(лекцій, практичних занять, курсових робіт,
іспитів тощо) та того, що в різних групах
заняття проводять декілька викладачів із
різним стажем роботи та кваліфікацією.

Пропонується наступний підхід до
визначення вартості (Vk) підготовки фахівця у
вищих навчальних закладах МНС України. До
якої включаються витрати, які групуються
відповідно до їх економічного змісту за
такими елементами: витрати на оплату праці
та грошове забезпечення ( 1110N ); внески на
соціальні заходи (державне соціальне
страхування, державне пенсійне страхування
тощо) (N1120); матеріальні витрати, у тому
числі на придбання сировини, матеріалів,
палива, енергії, інструменту, пристроїв,
спеціального одягу і взуття, захисних
пристроїв та харчування; проведення
поточного ремонту, технічний огляд і
технічне обслуговування основних фондів, що
використовуються для надання освітніх
послуг; службові відрядження, оплата послуг
зв’язку, засобів сигналізації, дозволів
(ліцензій) для надання освітніх послуг тощо
(N1130, N1140, N1160); знос основних фондів та
нематеріальних активів, що
використовуються для надання освітніх
послуг (Z):
Vk= 1110N + N1120 +N1130,+ N1140,+ N1160+ Z (1)

1. Витрати на оплату праці та
грошове забезпечення ( 1110N ).

Витрати складаються з відповідних ви-
трат на заробітну плату викладацького (про-
фесорсько-викладацького) складу, інших пе-
дагогічних, адміністративно-господарських,
навчально-допоміжних та обслуговуючих
працівників.
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де mіnZP – мінімальна заробітна плата
(грошове утримання);

900 – для ВНЗ МНС України ІІІ-ІV рів-
нів акредитації [10];

720 – для ВНЗ МНС України І-ІІ рівнів
акредитації [10];

і – офіційний індекс інфляції за рік, %;
при терміні навчання не більше 0,5

року індекс інфляції можна не враховувати і

1110 1110N N .
N1110 = N1110А + N1110NА + N1110К , (3)

де N1110А – оплата праці професорсько-
викладацького складу ВНЗ;

N1110NА – оплата праці адміністративно-
управлінського, навчально-допоміжного та
обслуговуючого персоналу ВНЗ;

N1110К – сума грошового забезпечення
курсанта на рік.

1.1. Оплата праці та грошове утримання
професорсько-викладацького складу (N1110А).

Оплату праці та грошове утримання
професорсько-викладацького складу
нормують на основі навчального
навантаження викладачів.

N1110А = ∑ N1110АS , (4)

 ( ) 12Сп
1110AS d d b d

НN U k U 1 k
H K

   


, (5)

де N1110АS – оплата праці професорсько-викла-
дацького складу за кожним видом підготовки
та видом навчання;

Нсп – загальне навчальне навантаження
(год.) для кожної спеціальності, виду
підготовки та форми навчання;

Н – норма часу навантаження на
одного викладача на рік (720 або 900 год.);

Ud – середній рівень оплати праці
(грошового забезпечення) викладачів з на-
уковими ступенями на місяць, грн.;

Ub – середній рівень оплати праці
(грошового забезпечення) викладачів без
наукового ступеня на місяць, грн.;

K – кількість осіб, що навчаються за
даною спеціальністю;

kd – норматив кількості викладачів з
науковими ступенями для даного виду
підготовки, який становить 0,75 для
підготовки бакалаврів, 0,85 – для спеціалістів
та 0,95 – для магістрів;
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де L – кількість лекційних годин, згідно
з навчальним планом за весь термін навчання
окремо за кожною спеціальністю;

P – кількість потоків осіб, що
навчаються за спеціальністю на всіх курсах;

Pz – кількість годин на проведення
практичних та семінарських занять, згідно з
навчальним планом за весь термін навчання
окремо за кожною спеціальністю;

Pz2 – кількість годин на проведення
практичних занять, що мають особливості
вивчення та допускають поділ взводу
(академічної групи) на підгрупи, тобто
дисципліни, практичні заняття з яких
проводяться двома викладачами;

G – кількість груп/взводів за
спеціальністю на всіх курсах;

Lr – кількість годин лабораторних
робіт, згідно з навчальним планом за весь
термін навчання окремо за кожною
спеціальністю;

PK – час, що витрачається на перевірку
контрольних (модульних) робіт,
передбачених навчальним планом.

PK = (Кількість контрольних та мо-
дульних робіт)K·0,25 , (7)
де 0,25 – норма часу на перевірку однієї
роботи;

K – кількість осіб, що навчаються за
даною спеціальністю;

КR – час, що витрачається на
керівництво і приймання курсових,
розрахункових, розрахунково-графічних
робіт, передбачених навчальним планом.
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де RGR – кількість графічних та
розрахунково-графічних робіт, передбачених
навчальним планом;

КRZ – кількість курсових робіт із
загальноосвітніх навчальних дисциплін,
передбачених навчальним планом;

КRF – кількість курсових робіт із
фахових навчальних дисциплін,
передбачених навчальним планом;

КPZ – кількість курсових проектів із
загальноосвітніх навчальних дисциплін,
передбачених навчальним планом;

КPF – кількість курсових проектів із
фахових навчальних дисциплін,
передбачених навчальним планом;

0,5; 2; 3; 4 – норми часу на відповідні
види робіт;

K – кількість осіб, що навчаються на
всіх курсах за даною спеціальністю;

Z – кількість заліків, згідно з
навчальним планом за весь термін навчання
окремо за кожною спеціальністю (2 год. на
взвод/групу);

I – кількість іспитів, згідно з
навчальним планом за весь термін навчання
окремо за кожною спеціальністю (0,33 год.
на одну особу, що навчається), складова Ек·2
враховує час проведення консультацій (2 год.
на однин взвод/групу);

DІ – навчальний час на проведення
державних екзаменів розраховується за
формулою: DІ = K · 0,5 · 4, де 0,5 – кількість
годин на одну особу для голови та членів
державної екзаменаційної комісії, загальною
кількістю – 4.

DP – витрати часу на керівництво,
консультування, рецензування та проведення
захисту дипломних робіт та проектів
розраховується за формулою: DP = K · NDP ,
де NDP – час, що витрачається на одного
курсанта і дорівнює для освітньо-
кваліфікаційного рівня: спеціаліст – 30 год.;
магістр – 40 год.;

k – коефіцієнт, що враховує
проведення консультацій з навчальних
дисциплін протягом семестру; він дорівнює:
1,06 (6% від загального обсягу навчального
часу для денної форми навчання) або 1,12
(12% для заочної форми навчання);

Т – термін навчання за спеціальністю
та видом навчання, років. Якщо навчання
триває менше одного року, то Т = 1, а
тривалість навчання визначається тільки
навчальним планом.

Окремо розраховують витрати часу на
керівництво навчальною та виробничою
практикою, норми часу для якої
визначаються нормативними документами з
організації практики.

Для слухачів заочної форми навчання
час на проведення лекцій, практичних занять
становить 0,25 часу курсантів денної форми
навчання.



Витрати часу на перевірку
контрольних робіт слухачів заочної форми
навчання (МР):

 
0,33,

МР Кількість контрольних робіт
Ос

 

 
(9)

де 0,33 – норма часу на перевірку однієї
роботи слухача заочної форми навчання.

Інші витрати часу для слухачів заочної
форми навчання не відрізняються від витрат
для курсантів денної форми навчання.

Для ад’юнктів – проведення вступних
іспитів до ад’юнктури та складання
кандидатських іспитів – по 1 год. на 1
ад'юнкта та 50 год. щорічно на керівництво 1
ад’юнктом.

Загальне навчальне навантаження за
всіма спеціальностями і видами підготовки
ВНЗ дорівнює сумі всіх витрат навчального
часу за спеціальностями і видами підготовки
ВНЗ.

Нормативна кількість професорсько-
викладацького складу (n) дорівнює
загальному навчальному навантаженню,
поділеному на 900 год./рік (для ВНЗ І-ІІ
рівня акредитації – 720 год./рік)

900(720)
Hcnn  .

Після отримання навчального
навантаження за всіма спеціальностями,
формами навчання та видами підготовки
визначається кількість необхідного
професорсько-викладацького складу. Далі
залежно від виду підготовки (бакалавр,
спеціаліст, магістр) визначається кількість
викладачів з науковими ступенями та без них.
Оплата праці кожної з цих категорій
працівників визначатиметься як добуток
середньої оплати праці та грошового
утримання працівників за рік на їх кількість.

У результаті визначається сума витрат
на оплату праці професорсько-викладацького
складу окремо за всіма спеціальностями,
формами навчання та видами підготовки.

1.2. Оплата праці та грошове
утримання адміністративно-управлінського,
навчально-допоміжного та обслуговуючого
персоналу (N1110NА).

Розрахунок витрат на оплату праці та
грошове утримання адміністративно-управ-
лінського, навчально-допоміжного та
обслуговуючого персоналу на одного
курсанта становить:

N1110NА = N1110А·1,3, (10)
де N1110А – оплата праці та грошове
утримання професорсько-викладацького
складу ВНЗ;

N1110NА – оплата праці та грошове
утримання адміністративно-управлінського,
навчально-допоміжного та обслуговуючого
персоналу ВНЗ.

1.3 Грошове утримання курсантів
(N1110К ):

N1110К =12 Gr_utr_mic, (11)
де Gr_utr_mic – місячне грошове утримання
курсантів.

2. Внески на соціальні заходи (N1120).
Нарахування на заробітну плату

здійснюється за законами України. Розмір
внеску для неатестованих осіб становить
36,3%, а для атестованих співробітників –
34,7%.

3. Матеріальні витрати (N1130, N1140,
N1160).

3.1. Придбання товарів і послуг (N1130).
Видатки на придбання всіх предметів і

матеріалів, які передбачаються на поточні
видатки, оплата послуг тощо, за винятком
капітальних активів.

N1130=N1131 + N1133+ N1134+ N1135. (12)
3.1.1. Предмети, матеріали, обладнання

та інвентар, у тому числі м’який інвентар та
обмундирування (N1131):

N1131= N1110 ·3%+ Ni, (13)
де Ni – оплата обмундирування;

3% – середньостатистичне значення по
ВНЗ МНС України.

Ni=Nik·1,25. (14)
Розрахунок проводять згідно з таблицею.

Таблиця
Розрахунок вартості форменого одягу на одного курсанта на рік

Найменування предмета
згідно з Постановою КМУ

від 23.08.2005 р. №795

Кількість
предметів,
шт. на рік

Строк
носіння,

років

Ціна за
одиницю,

грн.

Сума на рік, грн. у рік
(Nik)

гр. 1 гр. 2 гр. 3 гр. 4 гр. 5= (гр. 2·гр. 4)/гр. 3



3.1.2. Продукти харчування (N1133).
Річна норма харчування на одного

курсанта (N1133) визначається добутком між
добовою вартістю пайка (Cost_p) та
кількістю днів перебування у ВНЗ МНС
України (Knd) згідно з навчальним планом:

N1133=Cost_p·Knd. (15)
3.1.3. Оплата послуг, крім комунальних

(N1134):
N1134= N1110 ·1,5%, (16)

де 1,5% – середньостатистичне значення по
ВНЗ МНС України.

3.1.4. Інші видатки (N1135):
N1135=N1110·0,35%, (17)

де 0,35% – середньостатистичне значення по
ВНЗ МНС України.

3.2. Видатки на відрядження (N1140):
N1140=N1110·0,5%, (18)

де 0,5% – середньостатистичне значення по
ВНЗ МНС України.

3.3. Оплата комунальних послуг та
енергоносіїв (N1160):

(0,0134 0,2074 2 56 )1160 т в еN В В , В Кnd ,   (19)
де Вт – вартість 1 ГКал тепла та гарячої води,
грн.;

Вв – вартість 1 м3 подачі води та
водовідведення, грн.;

Ве – вартість 1 кВт·год. електроенергії,
грн.;

Кnd – кількість діб перебування
курсанта в навчальному закладі на рік.

Оптимальний середній обсяг
споживання у ВНЗ МНС України на одного
курсанта за добу: тепла та гарячої води –
0,0134 ГКал; подачі води та водовідведення –
0,2074 м3; електроенергії – 2,56 кВт·год.

Для ВНЗ, що мають власне джерело
тепла, яке опалюється природним газом:

(1 54 +0,2074 +2 56 )1160 г в еN , В ·В , ·В ·Кnd , (20)
де Вг – вартість 1 м3 природного газу, грн.

4. Знос основних фондів (Z):
Z=Z1+ Z2 +Z3 / SPK, (21)

де Z1 – знос основних засобів І групи;
Z2 – знос основних засобів ІІ групи;
Z3 – знос основних засобів ІІІ групи;
SPK – середньорічний приведений

контингент, осіб.
Для заочної форми навчання Z

обраховують із коефіцієнтом 0,2 [10].

Висновки. Таким чином,
проаналізовано існуючі методики визначення
вартості підготовки студентів у ВНЗ України
та розроблено методику розрахунку витрат
на підготовку спеціаліста у сфері цивільного
захисту у ВНЗ МНС України.
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