
АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА 

Вдосконалення алгоритму розрахунку вартості та порядку оплати послуг закладам 

освіти з підготовки кадрів для економіки м. Києва (система закладів професійної 

(професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти комунальної форми 

власності) 

 

У записці представлений аналіз результатів розробки та апробації алгоритму 

розрахунку вартості та порядку оплати послуг закладам освіти комунальної форми власності з 

підготовки кадрів. Визначено чинники, що впливають на збільшення вартості навчання в 

залежності від освітніх, освітньо-професійних, освітньо-наукових, наукових ступенів, 

освітньо-кваліфікаційних рівнів, галузей знань, спеціальностей, класів (підкласів) професій. 

Запропоновано рекомендації для подальшого удосконалення підходів до визначення вартості 

освітньої послуги закладами професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої 

освіти комунальної форми власності. 

Врегулювання питань, що виникають у зв’язку з формуванням і розміщенням 

регіонального замовлення на підготовку кадрів закладами освіти комунальної форми власності 

передбачає удосконалення методологічних підходів визначення вартості освітньої послуги, а 

також впорядкування механізмів взаємодії учасників освітнього процесу та виконавчих 

органів влади щодо створення умов для реалізації освітньої послуги виконавцями 

регіонального замовлення. 

Формування та реалізація регіонального замовлення на підготовку фахівців та 

кваліфікованих робітників комунальними закладами професійної (професійно-технічної), 

фахової передвищої та вищої освіти регламентується наступними нормативно-розпорядчими 

актами: 

— законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», 

«Про професійну (професійно-технічну) освіту», «Про формування та розміщення державного 

замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, 

підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів»; 

— постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2013 року № 306 «Про 

затвердження порядку формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, 

науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку 

кадрів»; 

— постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2013 року № 346 «Про 

затвердження Методики розрахунку орієнтовної середньої вартості підготовки одного 

кваліфікованого робітника, фахівця, аспіранта, докторанта»; 

— розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 994-р «Про 

схвалення методичних рекомендацій щодо формування регіонального замовлення 

на підготовку фахівців та робітничих кадрів»; 

— розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 10 листопада 2016 року № 1115 «Про організаційні питання 

формування та розміщення регіонального замовлення на підготовку фахівців, наукових, 



науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів 

за кошти бюджету міста Києва»; 

— розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 05 січня 2018 року № 7 «Про План заходів з реалізації рішення 

Київської міської ради від 21 грудня 2017 року № 1043/4050 «Про бюджет міста Києва на 2018 

рік»». 

Необхідність напрацювання шляхів вирішення питань оплати освітньої послуги з 

підготовки кадрів закладами освіти комунальної форми власності також зумовлена схваленням 

Концепції реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти 

«Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта» на період до 2027 року (розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 12 червня 2019 року № 419-р) та затвердженням Плану заходів 

на 2020-2027 роки із запровадження вказаної Концепції (розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 29 квітня 2020 року № 508-р). 

Відповідно до умов зазначених нормативних актів, удосконалення системи 

фінансування професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти 

передбачає запровадження прозорого механізму розподілу фінансів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти та здійснення фінансування підготовки кадрів на підставі 

розрахунку вартості підготовки кваліфікованих кадрів з урахуванням складності професії та 

кваліфікаційних рівнів. 

Система професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти 

характеризується різноманітністю навчальних програм, розроблених для освітніх, освітньо-

професійних, освітньо-наукових, наукових ступенів, освітньо-кваліфікаційних рівнів, галузей 

знань, спеціальностей і професій, проте не існує затверджених методик визначення вартості 

підготовки одного учня, студента, слухача, яка б враховувала відповідні організаційні і 

методологічні потреби та особливості освітньої послуги. Основоположним документом, 

відповідно до якого здійснюється розрахунок орієнтовної середньої вартості навчання, є 

Методика розрахунку орієнтовної середньої вартості підготовки одного кваліфікованого 

робітника, фахівця, аспіранта, докторанта, затверджена постановою Кабінету Міністрів 

України від 20.05.2013 № 346 (далі – Методика). Методикою передбачається, що заклади 

освіти подають дані про показники вартості підготовки одного кваліфікованого робітника, 

фахівця, аспіранта, докторанта, слухача за освітньо-кваліфікаційним рівнем, науковим 

ступенем, спеціальністю, напрямом підготовки, галуззю знань, видом економічної діяльності 

(для професійно-технічного навчального закладу), професією та формою навчання за 

встановленою державним замовником формою, а також детальні розрахунки по окремих 

статтях видатків. Однак, саме в Методиці не розкрито механізму визначення вартості 

підготовки кадрів за окремою спеціальністю або професією в розрізі вказаних вище критеріїв 

– результатом застосування Методики є середньозважений показник вартості навчання, 

обчислений для загального кола здобувачів освіти. Так, на рівні м. Києва алгоритм Методики 

дозволяє визначити середню вартість підготовки фахівців та кваліфікованих робітничих кадрів 

закладами професійної (професійно-технічної) освіти та середню вартість підготовки фахівців 

закладами фахової передвищої та вищої освіти комунальної форми власності. 



Базовою одиницею розрахунку орієнтовної середньої вартості підготовки кадрів, 

визначеною за формулою, пропонованою у Методиці, є особа-здобувач освіти (контингент в 

розрізі професій/спеціальностей за рівнями та ступенями навчання). До обсягів сформованого 

контингенту необхідно застосовувати відповідні коефіцієнти приведення, які обчислюються 

як відношення фактичної та нормативної річної кількості годин навчального навантаження 

учня/студента для відповідних освітніх програм. На наш погляд, такий підхід не враховує 

рівень складності професії або спеціальності, оскільки для учнів та студентів передбачено 

однакові норми навчального навантаження на рік, протягом якого вони отримують 

гарантований державою однаковий обсяг освітньої послуги (кількість кредитів, обсяг годин). 

Педагогічне навантаження, сформоване для забезпечення надання освітньої послуги, яке 

значно варіює в залежності від складності освітніх програм, при такому методологічному 

підході не враховується.  

Для усунення методологічних прогалин, зокрема, відсутності алгоритму обчислення 

вартості освітньої послуги з урахуванням складності професій/спеціальностей в залежності від 

рівнів, ступенів та галузей підготовки, Комунальна науково-дослідна установа «Науково-

дослідний інститут соціально економічного розвитку міста» (далі – КНДУ «НДІРоМ») 

здійснює розробку Порядку визначення вартості та оплати закладам освіти послуг з підготовки 

фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та 

перепідготовки кадрів за кошти бюджету м. Києва на умовах регіонального замовлення (далі – 

Порядок). Метою розробки Порядку оплати послуг з підготовки фахівців, науково-

педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів за кошти 

бюджету м. Києва є: 

— створення алгоритму розрахунку оплати комунальним закладам професійної 

(професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти послуг з підготовки фахівців, 

науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів 

з урахуванням регіонального замовлення; 

— забезпечення цільового ефективного використання бюджетних коштів в частині 

підготовки кадрів із професійною (професійно-технічною), фаховою передвищою та вищою 

освітою за рахунок коштів бюджету відповідно до потреб ринку праці. 

Формування Порядку в межах існуючої законодавчої бази передбачає врахування у 

алгоритмі розрахунку чинних норм та нормативів в частині витрат на здійснення 

безпосередньо освітнього процесу та витрат на створення і підтримку умов успішної реалізації 

освітнього процесу. Уніфікувати механізми формування витрат на освітню послугу у закладах 

професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти неможливо, оскільки 

освітній процес у кожному закладі базується на виконанні численних галузевих стандартів та 

освітніх програм, розробка та вдосконалення яких здійснюється постійно відповідно до вимог 

ринку праці. Завдання полягає в тому, щоб виділити базову складову та диференціювати її в 

залежності від галузі навчання, професії або спеціальності, освітньо-кваліфікаційного рівня та 

форми навчання. Визначений показник вартості підготовки кадрів характеризуватиме 

конституційно гарантований мінімум бюджетних витрат на освіту на плановий рік та два 

бюджетні періоди, що настають за плановим роком.  



Основоположною складовою алгоритму розрахунку вартості освітньої послуги з 

підготовки кадрів, що пропонується Порядком, є обсяг педагогічного навантаження в розрізі 

сформованих груп навчання та визначений на його основі галузевий індекс 

професії/спеціальності. Галузевий індекс враховує особливості формування навчального 

процесу під час щорічного складання робочих навчальних планів з урахуванням розробки та 

оновлення галузевих стандартів та відповідних освітніх програм.  

На нашу думку, розробка та уточнення методологічних підходів до обрахунку 

галузевого індексу професії/спеціальності як визначального чинника, що впливає на розмір 

вартості підготовки кадрів – аналог визначення підходів до розроблення та затвердження 

методики розрахунку вартості підготовки кваліфікованих кадрів з урахуванням складності 

професій та кваліфікаційних рівнів, регламентованої Планом заходів на 2020-2027 роки із 

запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-

технічної) освіти «Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта» на період до 2027 року. 

Порівняльний аналіз галузевих індексів професій/спеціальностей свідчить про істотну 

диференціацію бюджету педагогічного часу, який формується для реалізації освітніх програм 

по різних галузях навчання. Це пояснюється специфікою складання навчальних планів, 

передусім, вимогами до поділу груп з метою урахування особливостей вивчення цих дисциплін 

та безпеки життєдіяльності здобувачів освіти. Поділ на групи залежить безпосередньо від 

обсягів контингенту при упорядкуванні показників наповнюваності груп. Крім того, освітній 

процес у деяких освітніх галузях (культура, охорона здоров’я, фізична культура і спорт, окремі 

профільні науки в інших освітніх галузях) потребує поділу на групи для більшої кількості 

предметів, ніж у інших галузях. Так, при проведенні практичних занять з окремих навчальних 

дисциплін, що регламентуються відповідними нормативними документами, допускається 

поділ академічної групи на підгрупи з чисельністю до одного студента з урахуванням 

особливостей вивчення цих дисциплін. Це спричиняє збільшення обсягу педагогічного 

навантаження та, відповідно, кількісних значень галузевого індексу професії/спеціальності, що 

відповідним чином впливає на вартість освітньої послуги. 

Так, вартість підготовки фахових молодших бакалаврів, бакалаврів та магістрів в 

галузях «Культура і мистецтво», «Фізична культура і спорт» та «Охорона здоров’я» 

характеризується значно вищими показниками, ніж вартість спеціальностей в інших галузях 

знань, за якими здійснюється підготовка здобувачів фахової передвищої та вищої освіти, що 

пояснюється специфікою навчального процесу: 

  підготовка здобувачів фахової передвищої та вищої освіти в галузі знань «Культура 

і мистецтво». Кількість практичних та індивідуальних занять в навчальному часі студента, що 

здобуває освіту в галузі знань «Культура і мистецтво», складають майже 90% аудиторного 

навчального часу студента, тобто часу роботи із викладачем, а також концертмейстером та/або 

демонстратором пластичних поз (в залежності від напряму підготовки) в закладі.  

Застосування складно структурованої по типах педагогічної послуги в мистецьких 

закладах освіти – вагомий чинник збільшення її собівартості. Концертмейстерська послуга – 

це допоміжна педагогічна послуга в мистецьких закладах освіти. Суть такої педагогічної 

діяльності полягає в тому, що крім педагога протягом академічної години із студентами 



працює ще й концертмейстер або демонстратор пластичних поз. Фактично це майже вдвічі 

збільшує кількість педагогічних ставок на одну академічну годину.  

Специфіка отримання спеціальності в мистецькому закладі освіти передбачає 

отримання знань по окремих дисциплінах потоком – групою – дрібною групою – 

індивідуально. При цьому кількість студентів на одну педагогічну ставку за академічну годину 

відповідно до навчальної дисципліни варіює від кількості студентів в межах потоку до 

індивідуального навчання (тобто приблизно 1 студент на 1 ставку педагога та 1 ставку 

концертмейстера/натурщика протягом академічної години становить 0,5 студента на 1 

педагогічну ставку). Відповідно до чинних нормативних документів одна педагогічна ставка 

складає 72 год. на міс. * 10 міс. (кількість робочих місяців на рік) = 720 год; одна 

концертмейстерська (демонстраторська) ставка складає 96 год. на міс. * 10 міс. (кількість 

робочих місяців на рік) = 960 год.  

Таким чином, при визначенні змісту бюджетної освітньої послуги та складових, які 

формують її вартість, необхідно враховувати такі особливості, які відрізняють освітню послугу 

у вузах в сфері мистецтва від інших вузів – (1) подвійне педагогічне навантаження академічної 

навчальної години; (2) – отримання знань по окремих дисциплінах у складі дрібних груп та/або 

індивідуально; 

 підготовка здобувачів фахової передвищої та вищої освіти в галузях знань «Фізична 

культура і спорт» та «Охорона здоров’я». По окремих навчальних дисциплінах (циклах 

природничо-наукової підготовки, професійної та практичної підготовки), виходячи з 

особливостей їх вивчення та вимог безпеки життєдіяльності, допускається поділ академічної 

групи на підгрупи за умови, якщо група дорівнює або більша за 15 осіб, на відміну від інших 

спеціальностей, де передбачено поділ на підгрупи за умови, якщо кількість студентів в групі 

перевищує 27 осіб. Таким чином, в закладі освіти у галузей «Фізична культура і спорт» та 

«Охорона здоров’я» отримання знань по окремих дисциплінах передбачено потоком – групою 

– дрібною групою (бригадою), що є підґрунтям для обчислення більшого обсягу педагогічних 

годин навчання для сформованої навчальної групи та, відповідно, збільшення вартості 

підготовки кадрів; 

 в сфері професійної (професійно-технічної) освіти. При вивченні окремих 

профільних предметів поділ на підгрупи відбувається як під час професійно-теоретичної, так і 

професійно-практичної підготовки, що збільшує не тільки обсяг педагогічного навантаження, 

а і кількість ставок майстрів, а отже – відповідний обсяг фонду оплати праці і, як наслідок, 

вартість освітньої послуги. 

Галузевий індекс професії/спеціальності рекомендовано оновлювати 1 раз на рік. 

Необхідність оновлення кількісних значень галузевого індексу професії/спеціальності 

пояснюється постійним процесом розробки нових та оновлення діючих галузевих стандартів 

та освітніх програм, що зумовлене необхідністю відповідності вимогам ринку праці. 

 

Аналіз даних, на основі яких визначено галузеві індекси професій/спеціальностей та 

здійснена апробація алгоритму розрахунку орієнтовної середньої вартості освітньої послуги з 

підготовки кадрів, проведено на базі 23 закладів професійної (професійно-технічної) освіти, 13 



закладів фахової передвищої освіти комунальної форми власності, підпорядкованих 

Департаменту освіти і науки, 4 закладів фахової передвищої освіти, підпорядкованих 

Департаменту охорони здоров’я, 3 закладів фахової передвищої освіти та 3 закладів вищої 

освіти, підпорядкованих Департаменту культури, а також закладу вищої освіти комунальної 

форми власності – Київського університету імені Бориса Грінченка.  

З метою визначення базової складової формування вартості бюджетної освітньої 

послуги було проведено дослідження особливостей формування видатків бюджету міста Києва 

на підготовку кадрів комунальними закладами професійної (професійно-технічної), фахової 

передвищої та вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем, науковим ступенем, галуззю 

знань, спеціальністю, професією та формою навчання з урахуванням мінімальних економічно 

обґрунтованих витрат для їх підготовки, а саме: 

а) оплати праці працівників, які забезпечують підготовку одного кваліфікованого 

робітника, фахівця, аспіранта, докторанта, слухача (КЕКВ 2110), у тому числі: 

оплати праці за ставками заробітної плати відповідно до навчальних планів, обсягу 

навантаження (для викладачів закладів професійної (професійно-технічної), вищої та фахової 

передвищої освіти); 

оплати праці за посадовими окладами (ставками заробітної плати) відповідно до 

затверджених в установленому порядку нормативів чисельності студентів, аспірантів, 

докторантів, слухачів на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника; 

оплати праці відповідно до типових штатних нормативів (у розмірі, пропорційному 

кількості студентів, що здобувають освіту за рахунок коштів бюджету міста); 

обов’язкових виплат відповідно до законодавства; 

б) нарахувань на оплату праці (КЕКВ 2120); 

в) витрат на придбання предметів та матеріалів без врахування розміру соціальних 

гарантій, передбачених проєктом Державного бюджету України на плановий рік (КЕКВ 2210); 

г) витрат на придбання медикаментів (КЕКВ 2220); 

д) витрат на оплату послуг (КЕКВ 2240); 

е) витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у межах встановлених норм 

споживання (КЕКВ 2270). 

 

Апробація Порядку здійснювалась протягом двох років на базі даних 2019/2020 та 

2020/2021 навчальних років. В процесі роботи було проведено науково-аналітичне 

узагальнення та співставлення основних статистичних та фінансових показників діяльності 

закладів освіти комунальної форми власності м. Києва із використанням вхідних (початкових) 

даних: 

 кошториси закладів освіти (2019–2021 роки); 

 детальні розрахунки по загальному та спеціальному фондах в розрізі КЕКВ, у тому 

числі для контингенту, що здобуває освіту за бюджетними та контрактними джерелами 

фінансування, відповідно, за 2019–2021 роки; 



 інформація щодо обсягів та структури заробітної плати на 2019–2021 роки в розрізі 

категорій працівників та видів виплат відповідно до бази даних, сформованої та вивантаженої 

з програмного модуля ЄІСУБ м. Києва (форма 3.1 – Інформація щодо обсягів та структури 

заробітної плати); 

 дані про структуру та обсяги контингенту відповідно до статистичних форм 

3 Профтех по закладах професійної (професійно-технічної) освіти та форм 2–3 НК по закладах 

фахової передвищої та вищої освіти комунальної форми власності (2019/2020 та 2020/2021 

н.року); 

 статистичні дані, отримані по запитах про формування зведених відомостей по 

бюджету часу за 2019–2021 роки, по формах подання відомостей, розроблених КНДУ 

«НДІРоМ»; 

 галузеві стандарти, освітні програми та навчальні плани та методики їх формування 

у професійній (професійно-технічній), фаховій передвищій та вищій освіті. 

За результатами обчислення орієнтовної середньої вартості підготовки кадрів, 

проведеного із використанням розробленого КНДУ «НДІРоМ» Порядку, виконавчим органом 

Київської міської влади (Київською міською державною адміністрацією) прийнято:   

розпорядження від 05.05.2020 № 667 «Про затвердження регіонального замовлення на 

підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення 

кваліфікації та перепідготовку кадрів за кошти бюджету міста Києва на 2020 рік», в якому було 

враховано висновки та пропозиції КНДУ «НДІРоМ»; 

розпорядження від 25.05.2021 № 1148 «Про затвердження регіонального замовлення на 

підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення 

кваліфікації та перепідготовку кадрів за кошти бюджету міста Києва на 2021 рік», в якому було 

враховано висновки та пропозиції КНДУ «НДІРоМ». 

На базі отриманих результатів проведено аналіз особливостей формування вартості 

підготовки кадрів по закладах освіти в розрізі освітніх, освітньо-професійних, освітньо-

наукових, наукових ступенів, освітньо-кваліфікаційних рівнів, галузей знань і професій. 

Проаналізовано чинники, що впливають на здороження вартості освітньої послуги в розрізі 

основних груп професій та спеціальностей. За результатами обчислення вартості освітньої 

послуги на базі даних 2020/2021 навчального року вперше здійснено порівняльний аналіз 

динаміки вартості освітньої послуги за категоріями та висновки щодо необхідності 

удосконалення методологічних підходів щодо алгоритму її визначення. 

В 2021 році середня вартість підготовки кадрів в закладах фахової передвищої освіти 

зросла на 21,9% (59 920,7 грн в 2021 року проти 49 448,7 грн в 2020 року), в закладах вищої 

освіти – на 41,2% (116 108,525 грн в 2021 року проти 83 949,4 грн в 2020 року), в закладах 

професійної (професійно-технічної) освіти – на 25,6% (59 472,9  грн в 2021 року проти 47354,8 

грн в 2020 року). 

Порівняльний аналіз, проведений в розрізі професій та спеціальностей, свідчить про 

істотну диференціацію динаміки кількісних значень галузевого індексу та, відповідно, 

орієнтовної середньої вартості освітньої послуги по окремих професіях та спеціальностях у 



закладах освіти м. Києва. Крім макроекономічних чинників, зростання вартості зумовлене 

наступними факторами: 

— оновленням галузевих стандартів вищої освіти, що є підставою для впровадження 

нових освітніх (для вищої освіти) та освітньо-професійних (для фахової передвищої освіти) 

програм, на базі яких та відповідно до обсягу та структури контингенту, затвердженого на 1 

вересня, здійснюється щорічне формування робочих навчальних планів закладів освіти та 

індивідуальних навчальних планів студентів. Тільки в 2019-2021 році Міністерством освіти і 

науки України затверджено стандарти вищої освіти за спеціальностями, які викладаються в 

закладах освіти комунальної форми власності м. Києва: 

 наказ від 23 березня 2021 року № 357 «Про затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 013 «Початкова освіта» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти»; 

 наказ від 16 червня 2020 року № 799 «Про затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 016 «Спеціальна освіта» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти; 

 наказ від 05 січня 2021 року № 28 «Про затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 016 «Спеціальна освіта» для другого (магістерського) рівня вищої освіти»; 

 наказ від 21 листопада 2019 року № 1460 «Про затвердження стандарту вищої освіти 

за спеціальністю 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» для першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти; 

 наказ від 18 листопада 2020 року № 1435 «Про затвердження стандарту вищої освіти 

за спеціальністю 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» для другого (магістерського) 

рівня вищої освіти; 

 наказ від 21 листопада 2019 року № 1456  «Про затвердження стандарту вищої освіти 

за спеціальністю 012 «Дошкільна освіта» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти; 

 наказ від 29 квітня 2020 року № 572 «Про затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 012 «Дошкільна освіта» для другого (магістерського) рівня вищої освіти; 

 наказ від 18 березня 2021 року № 330 «Про затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 123 «Комп'ютерна інженерія» для другого (магістерського) рівня вищої освіти; 

 наказ від 18 березня 2021 року № 332 про затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 125 «Кібербезпека» для другого (магістерського) рівня вищої освіти; 

 наказ від 05 січня 2021 року № 26 про затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» для другого (магістерського) рівня вищої 

освіти; 

 наказ від 05 січня 2021 року № 14 про затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 054 «Соціологія» для другого (магістерського) рівня вищої освіти; 

 наказ від 22 жовтня 2020 року № 1293 «Про затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 274 «Автомобільний транспорт» для першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти; 

 наказ від 11 травня 2019 року № 649 «Про затвердження стандарту професійної 

(професійно-технічної) освіти СП(ПТ)О 7233.DJ.28.74 – 2019 «Слюсар з механоскладальних 

робіт»; 



 наказ від 31 січня 2019 року №102 «Про затвердження стандарту професійної 

(професійно-технічної) освіти СП(ПТ)О 7231.С.19.10–2018 «Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів».  

Так, КППК ім. А. Макаренка здійснює підготовку фахових молодших бакалаврів та 

бакалаврів за спеціальностями «Професійна освіта. Транспорт», «Професійна освіта. 

Будівництво та зварювання», «Професійна освіта. Аграрне виробництво, переробка 

сільськогосподарської продукції та харчові технології», для яких в 2021 році впроваджено нові 

галузеві освітні стандарти та розроблено відповідні освітні програми. Навчальними планами 

для перших курсів за вказаними спеціальностями передбачено більшу кількість годин 

навчання у порівнянні із відповідними навчальними планами перших курсів минулого року. 

Підготовку кваліфікованих робітників за інтегрованою професією 7233;7231 «Слюсар з 

механоскладальних робіт; Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів» здійснює 

Державний навчальний заклад «Київський центр професійно-технічної освіти». В 2021 році 

контингент учнів за професією зменшився на 23 особи, не відбулось набору на 1 курс. Однак 

педагогічне навантаження збільшилось в середньому на групу на 589 годин на рік, що призвело 

до збільшення вартості підготовки кадрів на 72,9%. Зростання педагогічного навантаження за 

професією пов'язане із навчанням учнів набору 2018/2019 та 2019/2020 років за різними 

освітніми програмами. Так, учні ІІ та ІІІ курсів 2020/2021 навчального року здійснюють 

підготовку по навчальних планах, розроблених на базі освітніх стандартів СП(ПТ)О 

7233.DJ.28.74 - 2019 «Слюсар з механоскладальних робіт» та СП(ПТ)О 7231.С.19.10–2018 

«Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів». Набір цих учнів здійснювався в 2019/2020 

навчальному році, коли було впроваджено нові освітні стандарти, затверджені на три роки. 

Попередні освітні стандарти, на базі яких розроблені навчальні програми для учнів ІІ та ІІІ 

курсів 2020 року, затверджувались в 2014 році (ДСПТО 7233.DK.29.00-2014 «Слюсар з 

механоскладальних робіт», ДСПТО 7231.G0.50.20-2014 «Слюсар з ремонту автомобілів». 

 

Зміни та коливання показників вартості підготовки фахових молодших бакалаврів 

зумовлені подальшим розвитком сфери фахової передвищої освіти, яким передбачено повне 

оновлення галузевих стандартів та розробка відповідних освітніх та освітньо-професійних 

програм по спеціальностях. Це, зокрема, визначено: 

— наказом Міністерства освіти і науки Україні № 918 від 13 липня 2020 року «Про 

затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів фахової передвищої 

освіти»; 

— «Порядком розгляду та затвердження стандартів фахової передвищої освіти», 

схваленим сектором фахової передвищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти 

і науки України (протокол від 28 січня 2021 року № 4); 

— наявністю готових проєктів стандартів за галузями знань і спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів фахової передвищої освіти (на сайті Міністерства освіти і 

науки Україні); 

— загальними змінами в структурі індивідуальних навчальних планів здобувачів освіти, 

а саме – додаванням до індивідуального навчального плану студента окремих професійно-



орієнтованих дисциплін на вибір за вибором у межах, передбачених відповідною освітньо-

професійною програмою та навчальним планом, що передбачено п. 17 ст. 54 Закону України 

«Про фахову передвищу освіту» від 06 червня 2019 року № 2745-VIII. Впровадження 

вибіркових дисциплін в фаховій передвищій та вищій освіти в 2021 році враховане вже по 

всьому колу закладів освіти комунальної форми власності м. Києва. До сьогодні варіативна 

частина освітніх та освітньо-професійних програм впроваджувалась поступово; 

— поділом груп, сформованих на І та ІІ курсах, на окремі групи відповідно до обраних 

спеціалізацій, що відбувається при переході на ІІІ та IV курси, на яких, відповідно до 

навчальних програм, передбачено суттєве, порівняно з попередніми курсами, збільшення 

обсягу годин навчання. 

Так, у 2020 році Київським коледжем зв’язку за спеціальністю 172 «Телекомунікації і 

радіотехніка» було сформовано дві групи навчання першого курсу, в яких за рахунок бюджету 

освіту здобували 7 та 3 особи. Педагогічні години навчального плану для програм першого 

курсу, які фінансується за рахунок бюджетних коштів, були обчислені в обсязі, відповідно, 208 

та 89 годин на рік. У 2021 році вказані студенти переходять на 2 курс навчання, обсяг 

педагогічних годин, передбачених освітніми програмами для другого курсу по вказаних групах 

становить, відповідно, 1320 та 1364 години на рік. Це спричинює суттєве здороження вартості 

освітньої послуги у плановому бюджетному періоді; 

— відсутністю бази порівняння при визначенні вартості підготовки кадрів у 2020 році 

як стартовому періоді апробації Порядку, що пояснює неможливість у 2020 році визначити 

помилки в розрахунках та внести необхідні правки. Зокрема, такі заклади, як Київська 

муніципальна академія танцю імені Сержа Лифаря, Київська муніципальна академія 

естрадного та циркового мистецтв, Київський медичний коледж ім. П.І. Гаврося, Київський 

державний коледж туризму та готельного господарства, Олімпійський коледж імені Івана 

Піддубного в 2020 році здійснили обчислення бюджету часу, не дотримуючись вимог проєкту 

Порядку, а саме: інформація щодо обсягу годин навчального плану та контингенту була надана 

не в розрізі сформованих груп навчання, а в цілому по курсах, що призвело до хибних 

результатів визначення вартості підготовки кадрів. В 2021 році заклади освіти вдосконалили 

підходи до обчислення бюджету часу, помилки попереднього року було враховано; 

— особливостями формування закладами освіти вихідних даних щодо бюджету часу у 

2019/2020 та 2020/2021 роках, що пов’язано з періодом апробації методики. Сім закладів 

фахової передвищої та вищої освіти, підпорядкованих Департаменту освіти і науки, надали 

інформацію про кількість годин навчального плану в цілому по групах, враховуючи і години 

контрактної і години бюджетної форми навчання. Серед закладів мистецької освіти зазначену 

помилку здійснив Київський інститут музики імені Р. М. Глієра. Водночас заклади освіти в 

сфері охорони здоров’я надали вихідну інформацію про бюджет часу, враховуючи методичні 

вимоги щодо формування бази даних, а саме: педагогічні години навчального плану враховано 

тільки для бюджетної форми фінансування.  

Порівняння отриманих результатів із результатами минулого року надало можливість 

виявлення помилок, виправлення ситуації та уточнення вхідних даних, необхідних для 

обчислення. Після уточнення закладами освіти необхідної інформації, вартість підготовки 



фахівців по окремих спеціальностях, особливо в галузях  охорони здоров’я, а також культури 

та мистецтв, має тенденцію до збільшення, оскільки переважна кількість груп навчання 

зберегла показники середньозваженої кількості годин у розрахунку на одну сформовану групу 

навчання у порівнянні із іншими спеціальностями по інших закладах освіти. 

 

Для удосконалення алгоритму розрахунку вартості освітньої послуги та 

впорядкування питань взаємодії місцевих органів виконавчої влади та закладів освіти на 

етапі відбору виконавців регіонального замовлення з підготовки кадрів необхідно вжити 

заходів: 

1. З метою уникнення помилок, які виникають внаслідок впливу щорічних змін 

кількісних значень основних складових алгоритму обчислення вартості освітньої послуги 

(обсяг контингенту, який впливає на поділ груп, оновлення старих та впровадження нових 

галузевих стандартів та, відповідно, освітніх програм, що впливає на формування навчальних 

планів та, відповідно, обсяг педагогічного навантаження), до проєкту Порядку внести 

наступні зміни: 

— обсяг бюджету часу (педагогічного навантаження) в розрізі професій та 

спеціальностей визначати для модельної групи, при цьому необхідно враховувати: 

 обсяг годин педагогічного навантаження визначається для 1 модельної групи на кожному 

курсі навчання в розрізі професій/спеціальностей; 

 контингент модельної групи становить 25 осіб; 

 обсяг педагогічного навантаження обчислюється для всіх освітніх програм, за якими в 

закладі освіти оформлено ліцензію на підготовку кадрів, окремо враховуючи педагогічне 

навантаження для модельних груп у разі підготовки кадрів за окремими спеціалізаціями та/або 

за наявності освітніх програм для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами; 

 обсяг годин педагогічного навантаження визначається для повного циклу навчання, 

незалежно від того, на яких курсах в закладі освіти зареєстровано контингент учнів/студентів; 

— середню вартість підготовки одного здобувача вищої, фахової передвищої, 

професійної (професійно-технічної), післядипломної освіти, аспіранта, асистента-стажиста, 

ад’юнкта, докторанта та слухача підготовчого відділення закладу вищої освіти обчислювати в 

межах та з урахуванням обсягу бюджетних ресурсів, визначених паспортом відповідної 

бюджетної програми відповідного регіонального замовника-розпорядника бюджетних коштів. 

2. Для оптимізації процесів визначення орієнтовної середньої вартості підготовки 

одного здобувача освіти за напрямами та формами її надання розробити та інтегрувати у 

бюджетний процес відповідну інформаційну комп’ютерну систему. Розробка такої системи 

забезпечить можливість здійснення оперативного моніторингу та аналізу структури вступу та 

випуску здобувачів освіти, сприятиме забезпеченню своєчасного реагування на потреби ринку 

праці, а також ефективному плануванню та використанню бюджетних ресурсів міста, 

призначених для підготовки кадрів комунальними закладами освіти. 

Впровадження в бюджетний процес необхідної інформаційної комп’ютерної системи 

створить умови для забезпечення формульного підходу визначення обсягів річної потреби 

бюджетного фінансування, що виключає суб’єктивізм при розподілі бюджетного ресурсного 



забезпечення між закладами освіти та підвищення ефективності формування регіонального 

замовлення на підготовку кадрів із врахуванням вартості послуги та задоволення потреб 

регіону у кваліфікованих кадрах з урахуванням прогнозних показників його розвитку. 

3. Забезпечити можливість здійснення інвентаризації наявних ліцензованих  

напрямів  підготовки  в закладах фахової передвищої освіти комунальної  форми  власності. 

На сьогодні у системі коледжів м. Києва затверджені ліцензії для бакалаврів за окремими 

спеціальностями, що суперечить нормам Закону України «Про фахову передвищу освіту». 

Серед них: 

Заклад освіти 
Галузь навчання Спеціальність 

шифр назва код назва 

Київський професійно-педагогічний 

коледж ім. А. Макаренка 
01 Освіта 015.31 

Професійна освіта. 

Будівництво та зварювання 

Київський професійно-педагогічний 

коледж ім. А. Макаренка 
01 Освіта 015.39 

Професійна освіта. Цифрові 

технології 

Київський професійно-педагогічний 

коледж ім. А. Макаренка 
01 Освіта 015.38 

Професійна освіта. 

Транспорт 

Олімпійський коледж 

ім. І. Піддубного 
01 Освіта 017 Фізична культура і спорт 

Коледж хореографічного мистецтва 

«Київська муніципальна академія 

танцю ім. С. Лифаря» 

02 Культура та мистецтво 024 Хореографія 

Київський професійно-педагогічний 

коледж ім. А. Макаренка 
07 

Управління та 

адміністрування 
075 Маркетинг 

Київський професійно-педагогічний 

коледж ім. А. Макаренка 
08 Право 081 Право 

Київський фаховий коледж туризму 

та готельного господарства 
08 Право 081 Право 

Київський коледж зв’язку 12 
Інформаційні 

технології 
123 Комп'ютерна інженерія 

Київський електромеханічний 

коледж 
14 Електрична інженерія 141 

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

Київський електромеханічний 

коледж 
15 

Автоматизація та 

приладобудування 
151 

Автоматизація та 

компʼютерно-інтегровані 

технології 

Київський коледж зв’язку 17 
Електроніка та 

телекомунікації 
172 

Телекомунікації та 

радіотехніка 

Київський коледж легкої 

промисловості 
18 

Виробництво та 

технології 
182 

Технології легкої 

промисловості 

Київський фаховий коледж туризму 

та готельного господарства 
24 Сфера обслуговування 241 

Готельно-ресторанна 

справа 

Київський фаховий коледж туризму 

та готельного господарства 
24 Сфера обслуговування 242 Туризм 

Крім того, деякі спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня БАКАЛАВР 

викладаються як в закладах фахової передвищої, так і в закладі вищої освіти – в Київському 

університеті імені Бориса Грінченка: 

Галузь навчання Спеціальність 

шифр назва код назва 

01 Освіта 017 Фізична культура і спорт 

02 Культура і мистецтво 024 Хореографія 

08 Право 081 Право 

 



Передбачається, що обчислення орієнтовної середньої вартості за Порядком 

здійснюється окремо для закладів фахової передвищої освіти та закладів вищої освіти з 

використанням в обчисленнях обсягів бюджетного фінансування, затверджених відповідним 

паспортом бюджетної програми. Наявність однакових за галузями навчання та кодами 

спеціальностей в різних освітніх, освітньо-кваліфікаційних рівнях призводить до 

необґрунтованої різниці у вартостях навчання за однаковими спеціальностями, оскільки 

середній рівень навчання у закладах вищої освіти об’єктивно дорожчий, ніж у закладах фахової 

передвищої освіти. Орієнтовна середня вартість однакових спеціальностей однакового ступеня 

освіти виходить різною для різних бюджетних програм. Інвентаризація ліцензій закладів 

фахової передвищої освіти дозволить більш обґрунтовано визначати вартість підготовки 

кадрів в межах кожної бюджетної програми. На період упорядкування підходів щодо 

визначення вартості за вказаними спеціальностями у відповідності із нормами законодавства 

рекомендовано формувати три додатки до розпорядження Про затвердження регіонального 

замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, 

підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів за кошти бюджету міста Києва на 

відповідний бюджетний період, а саме: для професійної (професійно-технічної) освіти і окремо 

для фахової передвищої та для вищої освіти. 

4. З метою досягнення принципу порівняності  критеріїв формування та розміщення 

регіонального замовлення для обґрунтованого визначення його виконавця в сфері професійної 

(професійно-технічної) освіти проводити обчислення та порівняльний аналіз вартості 

підготовки робітничих кадрів за укрупненими тризначними кодами (класами професій) 

та основними чотиризначними кодами (підкласами професій).  

Особливістю формування освітнього процесу у закладах професійної (професійно-

технічної) освіти є інтеграція професій: учень здобуває освіту відразу по декількох суміжних 

професіях. Інтеграція освітніх програм ускладнює використання інструментів порівняння, а 

саме – критеріїв вибору оптимального закладу для організації замовлення за окремою 

професією. Комбінування професій робить заклад як виконавця замовлення унікальним, деякі 

інтегровані професії не повторюються в інших закладах професійної (професійно-технічної) 

освіти. Така ситуація відбувається по переважній більшості інтегрованих професій, за якими 

здійснюється підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти м. Києва. 

Таким чином, для застосування вхідної інформації в алгоритмі визначення вартості освітньої 

послуги слід враховувати: якщо учень здобуває освіту за інтегрованою професією, яка 

передбачає отримання знань, умінь та навичок за кількома напрямами, визначальним кодом 

підкласу слід приймати перший (основний) код в інтегрованій назві/кодифікації професії.  

5. Визначення вартості освітньої послуги є одним з етапів формування регіонального 

замовлення на підготовку кадрів для економіки міста, оскільки вартість – це лише один з 

основоположних критеріїв, визначених, зокрема, у розпорядженні виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10 листопада 2016 року 

№ 1115 «Про організаційні питання формування та розміщення регіонального замовлення на 

підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення 

кваліфікації та перепідготовку кадрів за кошти бюджету міста Києва». Подальша робота щодо 



вдосконалення алгоритму розрахунку вартості та порядку оплати послуг закладам освіти з 

підготовки кадрів для економіки міста передбачає впорядкування механізмів взаємодії 

виконавчих органів влади та інших ключових учасників регіонального ринку праці в процесі 

відбору виконавців регіонального замовлення та оплати закладам освіти послуги з підготовки 

кадрів, зокрема адаптацію на регіональному рівні Порядку розміщення державного замовлення 

на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення 

кваліфікації та перепідготовку кадрів. Порядком необхідно передбачити етапи визначення 

виконавця освітньої послуги: формування контракту на виконання такої послуги, проведення 

переговорної процедури, заключення угоди між замовником та виконавцем послуги з 

підготовки кадрів для регіонального ринку праці із зазначенням відповідного обсягу 

бюджетного фінансування. 

Якісна підготовка інформації щодо статистичних та фінансових показників формування 

регіонального замовлення на підготовку кадрів з урахуванням особливостей потреб ринку 

праці м. Києва дозволить забезпечити ефективне планування та використання коштів бюджету 

міста, призначених для підготовки кадрів з вищою, фаховою передвищою та професійною 

(професійно-технічною) освітою комунальними закладами вищої, фахової передвищої та 

професійної (професійно-технічної) освіти. 

  



Додаток А 

ПОРЯДОК 

визначення оплати послуг з підготовки фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, 

підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладам вищої, фахової передвищої, 

професійної (професійно-технічної) освіти за кошти бюджету міста Києва на умовах 

регіонального замовлення 

 

І. Загальні положення 

1.1. Цей Порядок визначення механізму оплати послуг з підготовки фахівців, науково-

педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів 

навчальними закладами вищої, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) освіти 

за кошти бюджету міста Києва на умовах регіонального замовлення  (далі – Порядок) 

застосовується для розрахунку орієнтовної середньої вартості підготовки за регіональним 

замовленням одного здобувача вищої, фахової передвищої, професійної (професійно-

технічної), післядипломної освіти, аспіранта, асистента-стажиста, ад’юнкта, докторанта та 

слухача за освітніми, освітньо-професійними, освітньо-науковими, науковими ступенями та 

освітньо-кваліфікаційними рівнями (далі – орієнтовна середня вартість) з урахуванням 

мінімальних економічно обґрунтованих витрат для їх підготовки комунальними закладами 

вищої, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) освіти, науковими установами 

і закладами післядипломної освіти (далі – заклади, установи) на плановий рік та два бюджетні 

періоди, що настають за плановим роком. 

1.2. Розрахунок орієнтовної середньої вартості здійснюється для: 

кваліфікованого робітника – за класом (підкласом) професії; 

молодшого бакалавра, бакалавра, магістра, аспіранта, асистента-стажиста, ад’юнкта, 

докторанта – за галуззю знань та спеціальністю; 

слухача – за спеціальністю та професією. 

1.3. У цьому Порядку використовуються такі терміни: 

головний розпорядник бюджетних коштів – Департамент освіти і науки виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент 

культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації), Департамент охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації); 

контингент – чисельність учнів модельної групи закладу професійної (професійно-

технічної) освіти, студентів модельної групи закладу фахової передвищої та вищої освіти, 

чисельність слухачів модельної групи наукових установ і закладів післядипломної освіти у 

розрізі освітніх, освітньо-професійних, освітньо-наукових, наукових ступенів, освітньо-

кваліфікаційних рівнів, галузей знань, спеціальностей, класів (підкласів) професій; 

кількість годин педагогічного навантаження – розрахункові дані закладу освіти щодо 

педагогічного навчального навантаження, обчисленого для модельної групи складом 25 осіб, 

а саме: аудиторні заняття – години професійно-теоретичної підготовки (з урахуванням поділу 

на підгрупи) та професійно-практичної підготовки (години виробничого навчання, виробничої 

практики з урахуванням поділу на підгрупи, індивідуального навчання), години, виділені на 



державну кваліфікаційну атестацію, інші години відповідно до норм часу для планування і 

обліку навчальної роботи, для закладів професійної (професійно-технічної) освіти – 

враховуючи години майстрів виробничого навчання;  

плановий рік – рік, який починається 1 січня і закінчується 31 грудня року, що настає за 

поточним роком. 

Інші терміни вживаються у значеннях, визначених законами України «Про вищу 

освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту», 

«Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, 

науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку 

кадрів», іншими прийнятими відповідно до них підзаконними нормативно-правовими актами. 

 

ІІ. Порядок розрахунку орієнтовної середньої вартості освітніх послуг  

2.1. Заклади, установи подають до 1 березня поточного року головному розпоряднику 

бюджетних коштів інформацію щодо відомостей про формування бюджету часу, обчисленого 

для модельної групи 25 осіб, а саме: обсяг годин педагогічного навантаження (для закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти – враховуючи години майстрів виробничого 

навчання) за формами навчання, освітніми, освітньо-професійними, освітньо-науковими, 

науковими ступенями та освітньо-кваліфікаційними рівнями, галузями знань, кодами 

спеціальностей, класами (підкласами) професій, за якими здійснюється освітня послуга з 

урахуванням чинних галузевих стандартів, освітніх програм. 

2.1.1. Форма подання зведених відомостей про формування бюджету часу для закладів 

вищої та фахової передвищої освіти: 

Заклад освіти ___________________ 

Галузь навчання Спеціальність* 

ст
у

п
ін

ь
 

о
к
р

 

Ф
о

р
м

а 

н
ав

ч
ан

н
я
 

К
у

р
с 

Кількість годин 

педагогічного 

навантаження 

для модельної 

групи 25 осіб 

шифр назва код назва 

        

        

        

 * для закладів освіти, що підпорядковані Департаменту культури виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту охорони 

здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації), рекомендовано подавати інформацію про бюджет часу у розрізі спеціалізацій, 

що пояснюється особливостями навчального процесу, організованого для реалізації 

відповідних освітніх програм. 

 

  



2.1.2. Форма подання зведених відомостей про формування бюджету часу для закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти: 

Заклад освіти ___________________ 

Галузь навчання*/ 

клас професії 
Спеціальність*/професія 

К
у

р
с 

Кількість годин педагогічного навантаження 

(враховуючи години майстрів виробничого навчання) 

для модельної групи 25 осіб 

шифр*/ 

клас** 
назва 

код*/ 

підклас** 
назва Усього 

з них 

загальноосвітня, 

професійно-

теоретична 

підготовка 

професійно-

практична 

підготовка 

        

        

        

* для закладів професійної (професійно-технічної) освіти, що здійснюють підготовку 

кадрів за ступенем освіти «фаховий молодший бакалавр». 

** згідно з додатком А Класифікатору професій ДК 003:2010, клас професії 

ідентифікується трьох значним кодом, підклас – чотирьох значним кодом, який відповідає 

коду професії відповідно до ДСПТО. У разі, якщо учень здобуває освіту за інтегрованою 

професією, яка передбачає отримання знань, умінь та навичок за кількома напрямами, 

визначальним кодом підкласу слід приймати перший (основний) код в інтегрованій 

назві/кодифікації професії. 

 

2.2. Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) на підставі даних, отриманих від закладів, установ, на 

зведеному рівні визначає вартість підготовки кваліфікованого робітника, фахівця, аспіранта, 

докторанта, слухача у розрізі освітніх, освітньо-професійних, освітньо-наукових, наукових 

ступенів, освітньо-кваліфікаційних рівнів, галузей знань і професій за етапами: 

1) Визначається середньорічна кількість годин педагогічного навантаження за окремою 

спеціальністю/професією за формулою: 

𝑇𝐻̅̅ ̅̅ (𝑇𝐻𝑖𝑗
̅̅ ̅̅ ̅̅ ) =

∑ 𝑇𝐻𝑖𝑗∗𝐸𝐶𝑖𝑗
𝑛
1

∑ 𝐸𝐶𝑖𝑗
𝑛
1

, 

де 

𝑇𝐻̅̅ ̅̅ (𝑇𝐻𝑖𝑗
̅̅ ̅̅ ̅̅ ) – середньорічна кількість годин педагогічного навантаження за i 

спеціальністю/професією j галузі;  

𝑇𝐻𝑖𝑗  – кількість годин педагогічного навантаження за i спеціальністю/професією j 

галузі (за необхідності – для всіх освітніх програм, за якими здійснюється освітня послуга за 

даною спеціальністю/професією, а саме: за наявності спеціалізацій, при наданні освітньої 

послуги для осіб з особливими освітніми потребами тощо); 

𝐸𝐶𝑖𝑗 – склад модельної групи кількість учнів/студентів за i спеціальністю/професією j 

галузі становить 25 осіб; 

n – кількість модельних груп навчання по професіях, спеціальностях за умови, що на 

кожному курсі навчання сформована одна модельна група (за необхідності – для всіх освітніх 



програм, за якими здійснюється освітня послуга за даною спеціальністю/професією, а саме: за 

наявності спеціалізацій, при наданні освітньої послуги для осіб з особливими освітніми 

потребами тощо). 

2) Визначається галузевий індекс окремої професії/спеціальності за формулою: 

𝐼𝑖𝑗 =
𝑇𝐻𝑖𝑗

𝑇𝐻̅̅ ̅̅
, 

де 

𝐼𝑖𝑗– галузевий індекс i професії/спеціальності j галузі. 

3) Визначається орієнтовна середня вартість підготовки за регіональним замовленням 

одного здобувача вищої, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), 

післядипломної освіти, аспіранта, асистента-стажиста, ад’юнкта, докторанта та слухача за i 

професією/спеціальністю j галузі навчання: 

𝑉𝑖𝑗 =
𝐺𝑁

∑ 𝐸𝐶𝑛
1

∗ 𝐼𝑖𝑗, 

де 

𝑉𝑖𝑗 – орієнтовна середня вартість підготовки за регіональним замовленням одного 

здобувача вищої, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), післядипломної 

освіти, аспіранта, асистента-стажиста, ад’юнкта, докторанта та слухача на плановий рік за i 

професією/спеціальністю j галузі навчання; 

𝐺𝑁 – зведений обсяг загального фонду закладів, установ, запланований на поточний 

бюджетний період, визначений паспортом відповідної бюджетної програми відповідного 

регіонального замовника-розпорядника бюджетних коштів, який обчислюється з урахуванням: 

а) оплати праці працівників, які забезпечують підготовку одного кваліфікованого 

робітника, фахівця, аспіранта, докторанта, слухача (КЕКВ 2110), у тому числі: 

оплати праці за ставками заробітної плати відповідно до навчальних планів, обсягу 

навантаження (для викладачів закладів професійної (професійно-технічної), вищої та фахової 

передвищої освіти); 

оплати праці за посадовими окладами (ставками заробітної плати) відповідно до 

затверджених в установленому порядку нормативів чисельності студентів, аспірантів, 

докторантів, слухачів на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника; 

оплати праці відповідно до типових штатних нормативів (у розмірі, пропорційному 

кількості студентів, що здобувають освіту за рахунок коштів бюджету міста); 

обов’язкових виплат відповідно до законодавства; 

б) нарахувань на оплату праці (КЕКВ 2120); 

в) витрат на придбання предметів та матеріалів без врахування розміру соціальних 

гарантій, передбачених проєктом Державного бюджету України на плановий рік (КЕКВ 2210); 

г) витрат на придбання медикаментів (КЕКВ 2220); 

д) витрат на оплату послуг (КЕКВ 2240); 

е) витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у межах встановлених норм 

споживання (КЕКВ 2270). 

 



2.3. Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) до 1 травня поточного року подає Департаменту фінансів 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

інформацію: 

— дані закладів освіти про сформовані обсяги контингенту; 

— показники орієнтовної середньої вартості підготовки одного здобувача вищої, 

фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), післядипломної освіти, аспіранта, 

асистента-стажиста, ад’юнкта, докторанта та слухача за встановленою формою. 

2.3.1. Форма подання пропозицій щодо проєкту регіонального замовлення на підготовку 

кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладам вищої, фахової передвищої, 

професійної (професійно-технічної) освіти за кошти бюджету міста Києва: 

Назва 

закладу 

Вид економічної 

діяльності/галузь 

навчання 

Професія/спеціальність Рік, що настає за плановим роком 

шифр назва код найменування 

Контингент, осіб Орієнтовна 

середня 

вартість 

підготовки 

однієї особи, 

грн 

всього випуск прийом 

     

    

     

    

         

 

2.4. Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) визначає загальний обсяг річної потреби бюджетного фінансування 

підготовки кадрів на умовах регіонального замовлення за етапами: 

2.4.1 Обчислюється орієнтовна середня вартість підготовки одного здобувача вищої, 

фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), післядипломної освіти, аспіранта, 

асистента-стажиста, ад’юнкта, докторанта та слухача за i професією/спеціальністю j галузі 

навчання на два бюджетні періоди, що настають за плановим роком, за формулою: 

𝑉𝑖𝑗1 = 𝑉𝑖𝑗 * Іс1, 

𝑉𝑖𝑗2 = 𝑉𝑖𝑗1 * Іс2, 

де 

𝑉𝑖𝑗1 – орієнтовна середня вартість підготовки кадрів у першому бюджетному періоді, 

що настає за плановим роком; 

Іс1 – прогнозний індекс споживчих цін у першому бюджетному періоді, що настає за 

плановим роком, визначений в установленому порядку; 

𝑉𝑖𝑗2 – орієнтовна середня вартість у другому бюджетному періоді, що настає за 

плановим роком; 

Іс2 – прогнозний індекс споживчих цін у другому бюджетному періоді, що настає за 

плановим роком, визначений в установленому порядку. 



2.4.2 Визначається загальний обсяг річної потреби бюджетного забезпечення 

підготовки кадрів на плановий рік та на два бюджетні періоди, що настають за плановим роком 

за формулою: 

𝐹𝑒𝑑 = ∑ 𝑉𝑖𝑗(1,2) ∗ 𝐸𝐶𝑖𝑗(1,2)𝑛
1 , 

де  

n – кількість спеціальностей/професій, за якими здійснюватиметься підготовка кадрів за 

кошти бюджету міста Києва на умовах регіонального замовлення; 

𝑉𝑖𝑗(1,2) – вартість окремої професії/спеціальності за освітнім, освітньо-професійним, 

освітньо-науковим, науковим ступенем, освітньо-кваліфікаційним рівнем, галуззю знань, 

класом (підкласом) професій та формою навчання, визначена на плановий рік та на два 

бюджетні періоди, що настають за плановим роком; 

𝐸𝐶𝑖𝑗(1,2) – контингент за освітнім, освітньо-професійним, освітньо-науковим, 

науковим ступенем, освітньо-кваліфікаційним рівнем, галуззю знань, класом (підкласом) 

професій та формою навчання, визначений на плановий рік та на два бюджетні періоди, що 

настають за плановим роком. 

2.4.3 Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) доводить визначений загальний обсяг бюджетного 

фінансування на плановий рік та на два бюджетні періоди, що настають за плановим роком, до 

головних розпорядників бюджетних коштів. 

2.5 Головні розпорядники бюджетних коштів здійснюють розподіл обсягів бюджетного 

фінансування, доведених на плановий рік та на два бюджетні періоди, що настають за 

плановим роком, з урахуванням критеріїв відбору виконавців регіонального замовлення: 

— задоволення потреб регіону у кваліфікованих кадрах з урахуванням прогнозних 

показників (відсоток працевлаштування випускників закладів освіти; відсоток задоволення 

заявлених потреб регіону у кадрах з відповідною освітою, питома вага серед них випускників 

закладів освіти); 

— вартості послуг з підготовки одного кваліфікованого робітника, фахівця, аспіранта, 

докторанта, слухача за кошти бюджету м. Києва; 

— інших критеріїв відбору виконавців регіонального замовлення, визначених в 

установленому порядку. 

 
 
 


