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АНОТАЦІЯ
У статті розроблено модель оцінювання концепції плану-

вання розвитку вищої освіти в системі державного регулю-
вання економіки, яка базується на зіставленні різних методів 
формування держзамовлення. Завдяки використанню моделі 
може бути визначена ефективність впливу інструментів плану-
вання державного замовлення на підготовку фахівців із вищою 
освітою та запропоновано рекомендації щодо вдосконалення 
й уточнення методів розвитку вищої освіти.
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АННОТАЦИЯ
В статье разработана модель оценки концепции плани-

рования развития высшего образования в системе государ-
ственной регуляции экономики, основанная на сопоставле-
нии разных методов формирования госзаказа. Благодаря 
применению модели может быть определена эффективность 
влияния инструментов планирования государственного за-
каза на подготовку специалистов с высшим образованием и 
предложены рекомендации по совершенствованию и уточне-
нию методов развития высшего образования.
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АNNOTATION
In the article the concept of planning evaluation model of 

higher education in the state regulation of the economy, which is 
based on a comparison of different methods of generating public 
procurement. Through the use of the model can be determined 
efficiency planning tools of orders for training specialists with 
higher education and provide recommendations for improvement 
and refinement of methods of higher education management.
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Постановка проблеми. Зараз в Україні здій-
снюється реформування вищої освіти в системі 
державного регулювання економіки, яке по-
требує кардинального перегляду методів пла-
нування розвитку вищої освіти, у тому числі 
методів розподілу державного замовлення на 

підготовку робочої сили з вищою освітою. За-
ходи щодо реформування вищої освіти мають 
обґрунтовуватися з урахуванням усіх наслідків 
їх здійснення та зіставлення витрат на їх реалі-
зацію з надходженнями або економією. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Ефективність функціонування системи вищої 
освіти країни традиційно оцінюють через різні 
рейтингові системи. Найбільш поширеними є 
оцінки знаходження вищих навчальних закла-
дів країни в рейтингах ВНЗ, а також оцінки 
якості сукупності наукових публікацій, таких 
як індекс Хірша, імпакт-фактор або публіка-
ції у виданнях, що входять до авторитетних 
наукометричних баз даних. Однак ці підходи 
не можуть використовуватися для оцінювання 
економічного ефекту від реформування системи 
вищої освіти. Спроби оцінювання кількісного 
ефекту від реформування або інвестування в 
систему вищої освіти здійснювалися в роботах 
А. Бассаніні [1], Н. Вахрушаєвої [2, с. 385–
387], Д. Краснова, Н. Ламберова [3, с. 67–71], 
Г. Положаєвої [4, с. 45–60], Г. Псачропулоса 
[5, с. 1233].

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Однак у цих роботах було 
розглянуто переважно точкові ефекти від ін-
вестування у вищу освіту, при цьому питання 
оцінювання, якими будуть наслідки плануван-
ня розвитку вищої освіти в системі державного 
регулювання економіки зі змінами принципів 
формування державного замовлення на підго-
товку робочої сили з вищою освітою, залишали-
ся за межами досліджень. Тому є необхідність 
у розробленні методів оцінювання ефективнос-
ті планування розвитку вищої освіти в системі 
державного регулювання економіки з ураху-
ванням наслідків зміни принципів формування 
державного замовлення на підготовку високок-
валіфікованої робочої сили.
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Мета статті. Метою дослідження є розробка 
моделі оцінювання ефективності планування 
розвитку вищої освіти в системі державного ре-
гулювання економіки.

Виклад основного матеріалу. Основними на-
слідками реалізації інструментів планування 
розвитку вищої освіти в системі державного ре-
гулювання економіки є такі:

1) підвищення ефективності формування 
державного замовлення на підготовку робочої 
сили з вищою освітою;

2) збільшення ефективності використання 
бюджетних коштів на реалізацію державного 
замовлення на підготовку робочої сили з вищою 
освітою

3) задоволення потреб національної еконо-
міки України у висококваліфікованій робочій 
силі відповідно до запитів ринку праці;

4) зниження частки випускників, що не ма-
ють попиту на ринку праці й потребують соці-
альної допомоги або перекваліфікації.

Ефект від реалізації концепції планування 
розвитку вищої освіти в системі державного 
регулювання економіки виявляється як у кіль-
кісному вигляді, який може бути безпосередньо 
оцінений у вигляді економічного ефекту, так і 
в якісному, що виявляється в загальному по-
ліпшенні економічної інфраструктури в країні.

Кількісний ефект від реалізації планування 
розвитку вищої освіти в системі державного ре-
гулювання економіки, який може бути виміря-
ний, полягає в таких складових:

1) зниженні кількості непрацевлаштованого 
населення;

2) зниженні бюджетних витрат на соціальні 
виплати, зокрема на допомогу по безробіттю;

3) збільшенні податкових надходжень від 
працевлаштованих випускників вищих на-
вчальних закладів;

4) підвищенні продуктивності праці робочої 
сили з вищою освітою.

Безпосередній економічний ефект може бути 
розрахований для тієї частини результатів ре-
алізації планування розвитку вищої освіти в 
системі державного регулювання економіки, 
яка відповідає за зниження бюджетних витрат 
на допомогу по безробіттю й підвищення подат-
кових надходжень. Для їх розрахунку пропону-
ється модель оцінювання економічного ефекту 
(фомула 1):

де 

, (1)

де EF – економічний ефект від результатів 
реалізації методів планування розвитку вищої 
освіти в системі державного регулювання еко-
номіки;

де 

 – економія коштів від зниження бю-
джетних витрат на допомогу по безробіттю для 
випускників вищих навчальних закладів у пе-
ріоді t;

де 

 – збільшення податкових надходжень 
від працевлаштованих випускників вищих на-
вчальних закладів у періоді t;

Ct – постійні витрати на функціонування 
системи планування розвитку вищої освіти при 
державному регулюванні економіки в періоді t;

Cпр – разові витрати на розробку системи 
планування розвитку вищої освіти при держав-
ному регулюванні економіки.

Економія коштів від зниження бюджетних 
витрат на допомогу по безробіттю розраховуєть-
ся як множення середньої допомоги з безробіт-
тя на різницю між кількістю непрацевлашто-
ваних випускників вищих навчальних закладів 
до і після реалізації розроблених інструментів 
планування розвитку системи вищої освіти з 
урахуванням середньої тривалості пошуку ро-
боти (формула 2).

де 

,      (2)
де 

де 

 – очікувана середня допомога по без-
робіттю в періоді t;

де 

 – очікувана середня тривалість пошу-
ку роботи випускником;

де 

 – очікувана кількість офіційно зареє-
строваних безробітних випускників вищих на-
вчальних закладів без реалізації розроблених 
інструментів планування розвитку системи ви-
щої освіти в періоді t;

де 

 – очікувана кількість офіційно зареє-
строваних безробітних випускників вищих на-
вчальних закладів після реалізації розроблених 
інструментів планування розвитку системи ви-
щої освіти в періоді t.

Збільшення податкових надходжень від пра-
цевлаштованих випускників вищих навчаль-
них закладів розраховується виходячи із серед-
ньої зарплати працівників і ставки податку на 
доходи фізичних осіб (формула 3):

де 

,                       (3)
де де  – очікувана середня заробітна плата 

в періоді t;
де 

 – очікувана ставка податку на доходи фі-
зичних осіб у періоді t;

де 

 – очікувана кількість непрацевлаштова-
них випускників вищих навчальних закладів 
без реалізації розроблених інструментів плану-
вання розвитку системи вищої освіти в періоді t;

де 

 – очікувана кількість непрацевлаштова-
них випускників вищих навчальних закладів 
після реалізації розроблених інструментів пла-
нування розвитку системи вищої освіти в пері-
оді t.

Під час оцінювання економії від реалізації 
запропонованих заходів варто розрізняти без-
робітних і непрацевлаштованих випускників. 
Під безробітними маються на увазі випускни-
ки, офіційно зареєстровані в такому статусі, які 
одержують допомогу по безробіттю. Під непра-
цевлаштованими маються на увазі випускники, 
що не мають роботи, але не одержують соціаль-
них платежів. Множина безробітних випускни-
ків є підмножиною непрацевлаштованих.

Постійні витрати на функціонування систе-
ми планування розвитку вищої освіти в системі 
державного регулювання економіки включають 
таке:
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1) витрати на регулярне проведення анкету-
вання випускників і працедавців із забезпечен-
ням статистично достовірної вибірки;

2) можливі витрати на збір інформації від 
рекрутингових і консалтингових агентств від-
носно потреб приватного сектора ринку праці;

3) можливі витрати на модернізацію інфор-
маційно-організаційного забезпечення плану-
вання розвитку вищої освіти в системі держав-
ного регулювання економіки.

Разові витрати на розробку системи плану-
вання розвитку вищої освіти в системі держав-
ного регулювання економіки включають таке:

1) витрати на розробку інформаційно-органі-
заційного забезпечення й інтеграцію його в ін-
формаційно-аналітичну систему супроводу бю-
джетного процесу [6, с. 170; 7, с. 97];

2) витрати на розробку методичних інструк-
цій і нормативного забезпечення для установ та 
організацій, що беруть участь у процесі розви-
тку вищої освіти;

3) можливі витрати на формування системи 
рейтингів вищих навчальних закладів.

Прогноз очікуваних значень середньомісяч-
ної зарплати й середньомісячної допомоги по 
безробіттю пропонується здійснювати методом 
екстраполяції часових рядів. Ці показники ма-
ють стійку динаміку зростання, тому екстрапо-
ляція є досить надійним і достовірним методом.

Розмір середньомісячної допомоги по безро-
біттю має лінійну динаміку (рисунок 1). Незна-
чні коливання пояснюються змінами структури 
безробітних і не мають істотного впливу.

Рис. 1. Динаміка середньомісячної  
допомоги по безробіттю, грн

Середньомісячна допомога по безробіттю 
апроксимується лінійною функцією з коефіці-
єнтом детермінації 0,98, що свідчить про дуже 
добре наближення: 

де 

.     (4)
Для оцінювання достовірності отриманого 

прогнозу доцільно використовувати критерій 
Фішера, який розраховується як відношення 
факторної дисперсії до залишкової дисперсії. 
Якщо фактичне значення критерію Фішера 
більше за критичне (табличне), то визнаєть-

ся статистична значущість рівняння регресії  
[8 c. 249]. Для отриманого рівняння лінійної ре-
гресії розрахункове значення критерію Фішера 
дорівнює 5248,63. Критичне значення при сту-
пенях свободи 1 і 82 зі ступенем достовірності 
0,99 дорівнює 7,011. Відповідно, отримане рів-
няння лінійної регресії є статистично значимим 
і відображає істотний зв’язок між чинником і 
функцією відгуку.

Розмір середньомісячної заробітної плати та-
кож має лінійну динаміку (рисунок 2). 

Рис. 2. Динаміка середньомісячної  
заробітної плати, грн

Незважаючи на чітко виражену сезонність, 
для цілей прогнозування немає необхідності її 
ураховувати, тому що за обраної тривалості пе-
ріоду, яка дорівнює одному року, сезонні ко-
ливання буде згладжено під час перерахунку 
середньомісячної заробітної плати в середньо-
річну.

Середньомісячна заробітна плата апроксиму-
ється лінійною функцією з коефіцієнтом детер-
мінації 0,96, що свідчить про дуже добре набли-
ження (формула 5):

де 

.     (5)
Для отриманого рівняння лінійної регресії 

розрахункове значення критерію Фішера дорів-
нює 2508,97. Критичне значення при ступенях 
свободи 1 і 82 зі ступенем достовірності 0,99 
рівне 7,011. Відповідно, отримане рівняння лі-
нійної регресії є статистично значимим і відо-
бражає істотний зв’язок між чинником і функ-
цією відгуку.

Таблиця 1
Прогноз базових показників  

для розрахунку економічного ефекту  
від планування розвитку вищої освіти

Період, рік
Середньомісячна 

допомога по 
безробіттю

Середньомісячна 
заробітна плата

2014 1294 3615
2015 1427 3938
2016 1560 4260
2017 1693 4583
2018 1826 4906
2019 1959 5229



932

Випуск 2. 2014

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

На підставі формул (4) і (5) отримано прогно-
зи до 2019 р. базових показників «Середньомі-
сячна допомога по безробіттю» і «Середньомісяч-
на заробітна плата», необхідних для розрахунку 
економічного ефекту від планування розвитку 
вищої освіти (таблиця 1). Горизонт прогнозу до 
2019 р. зумовлений терміном підготовки робочої 
сили з вищою освітою за умови початку дії про-
понованих рекомендацій щодо планування роз-
витку вищої освіти в системі державного регу-
лювання економіки, починаючи з 2014 р.

Прогноз очікуваної ставки податку на дохо-
ди фізичних осіб здійснюється на підставі став-
ки, закладеної в Податковому кодексі України. 
Зміна ставки не планується, тому вона прийма-
ється рівною 15%. Також практично постійним 
є показник часу пошуку роботи випускником, 
який у всіх цих періодах становить у серед-
ньому два місяці. Такий термін зумовлений 
не стільки кваліфікаційними особливостями 
робочої сили з вищою освітою, скільки тран-
закційними витратами й нерозвиненістю ін-
ституційної інфраструктури для забезпечення 
ефективного контакту між працедавцями та ро-
бочою силою. Тому цей показник не залежить 
від заходів щодо розвитку системи вищої освіти 
й вважатиметься постійним.

Висновки. Завдяки розробленій моделі оці-
нювання концепції планування розвитку ви-
щої освіти в системі державного регулювання 
економіки, основаної на зіставленні різних 
методів формування держзамовлення, може 
бути визначена ефективність розробленої кон-
цепції та запропоновані рекомендації щодо 
вдосконалення й уточнення методів розвитку 
вищої освіти. Перспективами подальших до-

сліджень є розроблення методів зіставлення 
витрат та економії, які рознесено по різних 
часових періодах.
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