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АНАЛІЗ ВСТУПНИХ КАМПАНІЙ 2012-2015 РР. 

У ВИЩИХ АГРАРНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ 

 

Однією з умов успішного функціонування будь-якого вищого навчального закладу є формування контингенту 

студентів. Прийом на навчання здійснюється відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних 

закладів. У статті автором запропоновано сукупність відносних показників для оцінки вступних кампаній за 2012-

2015 рр. ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання в аграрних 

ВНЗ України та здійснено їх оцінку. На думку автора, досліджувані вступні кампанії характеризувалася рядом 

показників, серед яких виділено обсяг ліцензованого набору, обсяг державного замовлення, кількість поданих 

абітурієнтами заяв та кількість зарахованих студентів. Крім того, автором розраховано матрицю парних 

коефіцієнтів кореляції з метою вивчення впливу визначених факторів на результати вступних кампаній. Розроблено 

рекомендації щодо підвищення ефективності вступних кампаній. 
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Постановка проблеми. Сучасний етап ре-

формування освіти характеризується значними 

змінами, що відбулися як у національних сис-

темах освіти, так і в глобальному масштабі [1].  

Закон України «Про вищу освіту» визначає 

вищу освіту як сукупність систематизованих 

знань, умінь і практичних навичок, способів 

мислення, професійних, світоглядних і 

громадянських якостей, морально-етичних 

цінностей, інших компетентностей, здобутих у 

вищому навчальному закладі (науковій 

установі) у відповідній галузі знань за певною 

кваліфікацією на рівнях вищої освіти, що за 

складністю є вищими, ніж рівень повної 

загальної середньої освіти [2]. 

Сьогодні за офіційною статистикою в 

Україні нараховується 803 заклади І–ІV рів-нів 

акредитації, з яких 325 вищих навчаль-них 

закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації [3, с.9]. 

Однією з умов успішного функціонування 

будь-якого вищого навчального закладу є 

формування контингенту студентів, оскільки 

саме стабільна наявність студентів свідчить 

про високу якість освіти, яку пропонує ВНЗ 

своїм вступникам [4]. 

Вступні кампанії в Україні мають свої особ-

ливості. Проте, уже традиційними є викорис-

тання Єдиної державної електронної бази з пи-

тань освіти для всіх вищих навчальних закла-

дів України та електронної інформаційної сис-

теми «Конкурс». 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Становлення основ регіональної економіки як 

науки відбувалося упродовж тривалого періо-

ду. Дослідженням аспектів регіонального роз-

витку займалося багато як вітчизняних, так і 

зарубіжних вчених.  

Зокрема, загальні питання професійної 

освіти висвітлені у працях А. Алексюка, В. 

Андрущенка, С. Батишева, В. Галузинського, 

І. Герасимова, Н. Глузман, Г. Голобородько, 

М. Гриньової, Н. Давкуш, М. Євтуха, І. Зя-

зюна, Р. Карпюк, Є. Кулик, В. Лівенцова, В. 

Локшина, П. Лузана, М. Чобітько та ін., тоді як 

удосконаленню  змісту  і  форм  професійної 

підготовки майбутніх менеджерів присвячені 

праці таких учених, як Т.Ф. Бірюкова, Л.І. Бон-

дарєва, Ю.А. Галайко, Н.Л. Замкова, Т.В. Ка-

черовська, Т.І. Коваль, О.І. Куліш, В.А. Лівен-

цова, Н.В. Логутіна, М.В. Опольська, А.О. Ор-
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лов, А.І. Петрова, І.А. Сенча, С.М. Тарасова, 

О.О. Фастовець, Н.С. Хмілярчук, Г.А. Черед-

ніченко та ін. 

Метою статті є аналіз динаміки вступних 

кампаній за 2012-2015 рр. ОКР «Бакалавр» на-

пряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» 

денної та заочної форм навчання в аграрних 

ВНЗ України. 

Основні результати дослідження. 

Досліджувані нами вступні кампанії 2012-2015 

рр. за напрямом підготовки «Менеджмент» 

денної та заочної форм навчання харак-

теризувалася рядом показників, серед яких, на 

нашу думку, варто виділити такі:  

1) співвідношення кількості зарахованих 

студентів до ліцензованого обсягу; 

2) співвідношення кількості зарахованих 

студентів до загальної кількості поданих заяв;  

3) співвідношення кількості державних 

місць до кількості зарахованих студентів;  

4) співвідношення кількості державних 

місць до ліцензованих. 

Як вихідну інформацію для аналізу агарних 

ВНЗ України було взято кількісні показники 

інформаційної системи «Конкурс» [5]. 

Таблиця 1 

Відносні показники вступних кампаній 2012-2015 рр. за напрямом підготовки «Менеджмент» денної форми 

навчання в розрізі агарних ВНЗ України  

ВНЗ 

Співвідношення кількості 

Зарахованих 

студентів до 

ліцензованого 

обсягу, % 

зарахованих 

студентів  

до кількості 

поданих заяв, % 

обсяг державного 

замовлення до 

кількості 

зарахованих 

студентів, % 

обсяг державного 

замовлення до 

ліцензованого 

обсягу, % 

НУБіП 63,4 10,9 116,2 73,6 

Сумський НАУ 10,7 20,3 58,6 6,3 

Вінницький НАУ 46,7 16,4 28,5 13,3 

Житомирський НАЕУ 28,3 16,3 25,2 7,1 

Дніпропетровський ДАУ 64,7 9,9 42,3 27,3 

Подільський ДАТУ 36,4 19,0 92,5 33,6 

Одеський ДАУ 35,2 12,2 59,0 20,8 

Білоцерківський НАУ 36,5 25,8 33,0 12,0 

Луганський НАУ 14,6 13,8 85,2 12,4 

ДВНЗ "Херсонський ДАУ" 35,7 14,5 42,1 15,0 

Уманський НУС 24,4 29,2 41,5 10,1 

Миколаївський НАУ 34,7 19,8 46,4 16,1 

Харківський НАУ 21,3 11,5 64,7 13,8 

Львівський НАУ 34,9 33,7 69,6 24,3 

Таврійський ДАУ х х х х 

Харківська ДЗВА 7,0 75,0 85,7 6,0 

Полтавська ДАА 48,3 15,7 23,1 11,1 

Кіровоградський НТУ 24,7 20,5 49,4 12,2 

Львівський НУВМ та БТ 11,6 9,5 43,8 5,1 

Харківський НТУСГ 61,1 18,0 49,7 30,4 

НЛТУ 38,0 8,9 73,2 27,8 

НУВГП 28,1 10,2 38,0 10,7 

Всього по аграрних ВНЗ 31,1 14,9 54,9 17,1 

Отже, як видно з табл.1, за показником 

«Співвідношення кількості зарахованих 

студентів до ліцензованого обсягу» можемо 

зробити висновок, що всі агарні ВНЗ України 

мали значний резерв до збільшення набору 

студентів денної форми навчання за напрямом 

підготовки «Менеджмент». 

За показником «Кількість зарахованих 

студентів до поданих заяв» видно, що лише 

кожна сьома подана заява завершилась 

зарахуванням студента на денну форму 

навчання, що свідчить про неусвідомлений 

вибір абітурієнтами напряму підготовки або 

ВНЗ. 



№2 (травень) 2017 р. 
 

 

27 

За показником «Співвідношення кількості 

державних місць до ліцензованого обсягу» 

відмічається певний дисбаланс у державному 

фінансуванні навчання залежно від обраного 

ВНЗ. 

Таблиця 2 

Відносні показники вступних кампаній 2012-2015 рр. за напрямом підготовки «Менеджмент» заочної форми 

навчання в розрізі агарних ВНЗ України  

ВНЗ 

Співвідношення кількості 

зарахованих 

студентів до 

ліцензованого 

обсягу, % 

зарахованих 

студентів до 

кількості поданих 

заяв, % 

обсяг державного 

замовлення до 

кількості 

зарахованих 

студентів, % 

обсяг державного 

замовлення до 

ліцензованого 

обсягу, % 

НУБіП 16,8 82,2 91,7 15,4 

Сумський НАУ 2,1 69,0 34,5 0,7 

Вінницький НАУ 9,9 68,5 43,2 4,3 

Житомирський НАЕУ 9,6 61,6 14,8 1,4 

Дніпропетровський ДАУ 19,7 58,4 5,1 1,0 

Подільський ДАТУ 8,3 65,2 13,3 1,1 

Одеський ДАУ 3,7 84,6 36,4 1,3 

Білоцерківський НАУ 8,8 83,0 20,5 1,8 

Луганський НАУ 0,4 50,0 1000,0 4,2 

ДВНЗ "Херсонський ДАУ" 6,7 33,3 35,0 2,3 

Уманський НУС 2,7 80,0 37,5 1,0 

Миколаївський НАУ 4,8 41,1 52,2 2,5 

Харківський НАУ х х х х 

Львівський НАУ 6,8 68,7 17,4 1,2 

Таврійський ДАУ х х х х 

Харківська ДЗВА 0,0 х х 0,0 

Полтавська ДАА 6,7 100,0 0,0 0,0 

Кіровоградський НТУ 11,0 95,7 36,4 4,0 

Львівський НУВМ та БТ 2,4 36,7 81,8 2,0 

Харківський НТУСГ 8,5 84,8 10,7 0,9 

НЛТУ 10,7 38,1 25,0 2,7 

НУВГП 7,8 38,4 14,3 1,1 

Всього по аграрних ВНЗ 6,8 60,9 33,6 2,3 

 

Вступні кампанії аграрних ВНЗ 2012-2015 рр. 

за напрямом підготовки «Менеджмент» заочної 

форми навчання характеризувались такими 

значеннями відносних показників (табл. 2): 

– за показником  «Співвідношення кількості 

зарахованих студентів до ліцензованого обся-

гу» видно, що всі агарні ВНЗ України мали 

значний резерв до збільшення набору сту-

дентів заочної форми навчання за напрямом 

підготовки «Менеджмент»; 

–істотно вищі значення показника «Кіль-

кість зарахованих студентів до поданих заяв» 

для заочної форми навчання порівняно з ден-

ною свідчать про усвідомлений вибір абіту-

рієнтами майбутньої професії; 

– середнє значення показника 

«Співвідношення кількості місць державного 

замовлення до загальної чисельності зарахо-

ваних студентів» є досить високим і показує, 

що кожен третій студент мав змогу навчатись 

за рахунок державного фінансування. 

– за показником «Співвідношення кількості 

державних місць до ліцензованого обсягу» 

маємо певний дисбаланс у державному 

фінансуванні залежно від обраного ВНЗ. 

Висновки та пропозиції. Отже, за дослід-

жуваний період відмічаємо значні резерви що-

до збільшення наборів майбутніх менеджерів 

аграрної сфери як на денну, так і на заочну 

форми навчання. Крім того, окремі ВНЗ, 

маючи значні ліцензовані обсяги, одночасно 

не мають достатньої кількості місць 

державного замовлення. Тому, можна 

рекомендувати відкоригувати обсяг 
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держзамовлення за певними агарними ВНЗ, а 

мотивовані таким чином майбутні фахівці 

будуть здатні результативно працювати на 

забезпечення високоефективної галузі 

сільськогосподарського виробництва України. 
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Каричковский В.Д.  

Анализ относительных показателей вступительной кампании в высших аграрных учебных заведениях Украины 

Одним из условий успешного функционирования любого высшего учебного заведения является формирование контингента 

студентов. Прием на обучение осуществляется в соответствии с Условиями приема на обучение в высшие учебные 

заведения. В статье автором предложено совокупность относительных показателей для оценки вступительных 

кампаний с 2012-2015 гг. ОКУ «Бакалавр» направления подготовки 6.030601 «Менеджмент» дневной и заочной форм 

обучения в аграрных ВУЗах Украины и осуществлено их оценку. По мнению автора, исследуемые вступительные кампании 

характеризовалась рядом показателей, среди которых выделено объем лицензированного набора, объем государственного 

заказа, количество поданных абитуриентами заявлений и количество зачисленных студентов. Кроме того, автором 

рассчитана матрицу парных коэффициентов корреляции с целью изучения влияния определенных факторов на 

результаты вступительных кампаний. Разработаны рекомендации по повышению эффективности вступительных 

кампаний. 

Ключевые слова: высшее аграрное учебное заведение, вступительная кампания, образовательно-квалификационный 

уровень, специальность, менеджмент, дневная форма обучения, заочная форма обучения, объем лицензированного набора, 

объем государственного заказа, количество поданных абитуриентами заявлений, количество зачисленных студентов. 

 

Karychkovskyi V.  

Ratio Analysis of Agrarian University Admission Processes 

One of the conditions for successful functioning of any higher educational institution is enrollment of students, which demonstrates 

the high quality of education offered by the universities to their enrollees. According to official statistics, Ukraine has 803 institutions 

of I-IVth accreditation levels, 325 higher educational institutions of which are of III-IVth accreditation levels. Studies admission to 

higher educational institutions is based on a competitive basis according to the Conditions of admission to the higher educational 

institutions approved by the central executive authority in the field of education and science. University admission processes in 

Ukraine are characterized by annual changes in the rules and have their own characteristics. Today the use of Integrated electronic 

government database on education for all higher educational institutions of Ukraine and Konkurs electronic information system are 

traditional. In the article the author proposed the block of the relative indicators in 2012-2015 for Educational and professional 

program for Bachelor’s training of full-time and part-time studies in the field of 6.030601 "Management" at agricultural universities 

of Ukraine and their evaluation was made. According to the author the admission processes are characterized by a number of 

criteria, among which are licensed quota, the number of state demand, admission request number submitted by enrolees, and the 

number of enrolled students. Also their quantitative characteristics are defined. Besides, the author calculated the matrix of 

correlation coefficient to investigate the influence of the determined factors on the results of the admission processes. It was 

concluded that there have been negative trends in the number of licensed quota in the field of "Management" with simultaneous 

disproportion of public funding quota. Recommendations for improvement of admission process effectiveness were made. 

Keywords: higher agrarian educational institution, admission process, educational and qualification level, specialty, management, 

full-time studies, part-time studies, licensed quota, state demand number, admission number request submitted by enrollees, quota of 

enrolled students. 

 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppstud_2010_3-4_11
http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/4516/1/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%85.pdf
http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/4516/1/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%85.pdf
http://www.vstup.info/2014/

