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Більшість проектів реформування вищої освіти в Україні, розроблених після 

ухвалення Закону України «Про вищу освіту» (2014), стосувалися переважно 
вдосконалення державного фінансування. Перший реальний крок до нової 
моделі економічної діяльності закладів вищої освіти (ЗВО) був зроблений 
наприкінці 2017 р. у «Концепції реформування економічної діяльності у сфері 
вищої освіти України». 

Головна новація Концепції полягає у визнанні за університетами можливості 
генерувати власні (позабюджетні) доходи, для чого передбачено:  

1) зміну правового статусу державного ЗВО на неприбутковий ЗВО. 
Відповідно до СНР 2008 (п. 4.8), неприбуткові організації створюються з метою 
виробництва товарів і послуг, але їх статус не дозволяє їм бути джерелом 
доходу, прибутку або іншої фінансової вигоди для одиниць, які їх засновують, 
контролюють або фінансують. Тобто будь-який можливий дохід (прибуток), 
який ЗВО отримує в результаті виробничої діяльності, повністю залишається у 
його розпорядженні; 

2) надання ЗВО права господарського відання замість права оперативного 
управління їхнім майном, що розширює майнові права ЗВО; 

3) запровадження моделі фінансового менеджменту, спрямованої на 
постійний пошук додаткових, насамперед приватних, джерел інвестування 
університету. Як свідчить досвід закордонних країн, ідеться про залучення 
коштів приватних осіб шляхом: встановлення плати за навчання; формування 
підприємницьких університетів, які здатні комерціалізувати результати своєї 
наукової діяльності та засновувати інноваційні компанії; одержання доходів від 
власної статутної, у тому числі непрофільної, діяльності (від депозитів, 
інвестицій, послуг кампусу); використання грантів, позик, що повертаються 
умовно, механізмів гарантій, страхування та пайової участі; довгострокового 
залучення фінансових пожертвувань від випускників, індивідуальних і 
корпоративних донорів із метою створення ендавментів; випуску облігацій 
тощо. 

Для окремих ЗВО приватні джерела фінансування можуть стати значними й 
дати можливість стабільного розвитку. Проте в цьому є й численні пастки: 
зростання частки приватних джерел фінансування закордонними вченими 
трактується як приватизація університетів. Зрозуміло, що це не означає перехід 
державних ЗВО у приватну (акціонерну) власність. Такі процеси дуже критично 
сприймаються громадськістю. Так, у 2009 р. уряд Фінляндії пропонував закон 
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про приватизацію державних університетів, проте до цього часу вища освіта 
країни таких змін не зазнала. У Казахстані можливість приватизації державних 
ЗВО була передбачена в урядовому плані приватизації на 2014-2016 рр. Однак 
опоненти слушно вказували на значні ризики таких перетворень, і від 
акціонування ЗВО відмовилися. 

Утім, і наслідки приватного фінансування університетів можуть виявитися 
не менш болісними, адже відбувається трансформація вищої освіти з переважно 
суспільного в переважно приватне благо. Змінюються: місія й цілі університету, 
відносини власності, джерела доходу, форми контролю з боку держави (уряду) 
та норми управління (Johnstone, 2000). Власники капіталів, які фінансують вищу 
освіту, не можуть не впливати на систему навчання, наукові дослідження та їх 
практичне впровадження. Найбільші проблеми виникають, коли великі 
корпорації, купуючи наукові розробки університетських учених, починають 
використовувати дослідників у власних інтересах, контролювати їх працю. 
Внутрішня культура університетів змінюється в бік посилення дисциплінарних 
технік. Згортається колегіальне самоврядування, натомість зростає рівень 
бюрократизації управління. Серед викладачів тепер лідирують ті, хто в будь-
який спосіб залучає до університету нових платоспроможних студентів, 
мобілізує кошти приватних донорів, здобуває престижні премії, має публікації у 
визнаних міжнародних виданнях, патенти тощо.  

Не випадково у закордонних країнах починають піднімати питання про 
деприватизацію університетів. Українським ЗВО слід вивчити досвід Польщі, де 
система вищої освіти пройшла кілька кардинальних етапів свого розвитку на 
національному рівні: повністю публічна (суспільна) система вищої освіти за 
комуністичного режиму (1945-1989 рр.); подвійна (змішана) публічно-приватна 
система вищої освіти, але з домінуванням публічної освіти за часткою студентів 
і престижем (1990-2005 рр.); процеси деприватизації у перехідний період, коли 
приватний сектор і приватне фінансування відігравали дедалі меншу роль (2006-
2016 рр.); деприватизована система з незначною роллю приватного сектору (з 
кількістю студентів не більше 10%) і домінуванням держави та державного 
фінансування (2017-2025 рр. і далі) (Kwiek, 2017). 
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