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Познань, квітень 2019 

Спільна резолюція делегації Конференції ректорів академічних шкіл Польщі та 

делегації Спілки ректорів вищих навчальних закладів України, ухвалена у результаті 

польсько-української ректорської дискусії 2 квітня 2019 р. 

у Познаньському університеті ім. Адама Міцкевича 

 

Делегації Конференції ректорів академічних шкіл Польщі та Спілки ректорів вищих 

навчальних закладів України, які взяли участь у  польсько-українській  ректорській дискусії у 

рамках циклічних ректорських семінарів у проекті «Польсько-українська співпраця 

представницьких організацій ректорів – задля удосконалення діяльності закладів вищої освіти», 

що реалізується Варшавською Політехнікою за фінансової підтримки Міністерства науки та 

вищої освіти Польщі і під патронатом Міністерства освіти і науки України (див. Додаток 1), у 

Познаньському університеті ім. Адама Міцкевича 2 квітня 2019 р., у складі:  

- делегація КРАШП 

Проф. д. габ. Єжи Возніцький, Лідер проекту, Президент Фундації польських ректорів 

Проф. д. габ. Веслав Банись, Почесний президент Конференції ректорів академічних шкіл 

Польщі, член Правління Європейської асоціації університетів 

Проф. д. габ. Веслав Белявський, Ректор Варшавського природничого університету, віце-

президент КРАШП  

Проф. д. габ. Томаш Лодиговський, Ректор Познаньської Політехніки 

Проф. д. габ. Анджей Лесицький, Ректор Познаньського університету ім. Адама Міцкевича 

Проф. д. габ. Анджей Масталеж, Ректор Варшавської академії фізичного виховання 

Проф. д. габ. Славомир Вяк, Ректор Лодзинської Політехніки  

Проф. д. габ. Анна Випих-Гавронська, Ректор Університету ім. Яна Длугоша у Ченстохові  

- делегація Спілки ректорів ВНЗ України 

Проф. д.е.н. Анатолій Антонович Мазаракі, Ректор Київського національного торговельно-

екомічного університету 

Проф. к.ф.н. Петро Олексійович Бех, Проректор Київського нацiонального унiверситету 

iм. Тараса Шевченка 

Ярослав Якович Болюбаш, Відповідальний секретар ГО «Спiлка ректорiв вищих навчальних 

закладiв України» 

Проф. д.т.н. Микола Федорович Дмитриченко, Ректор Національного транспортного 

університету 

Проф. д.б.н. Ігор Ярославович Коцан, Ректор Східноєвропейського нацiонального унiверситету 

імені Лесі Українки, голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Волинського регіону  

Проф. д.е.н. Володимир Степанович Пономаренко, Ректор Харківського національного 

економічного університету ім. Семена Кузнеця 

Проф. к.т.н. Анатолій Васильович Васильєв, Ректор Сумського державного унiверситету, голова 

Ради ректорів вищих навчальних закладів Сумського регіону 

ухвалили цю спільну резолюцію. 
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I. Темою першої польсько-української ректорської дискусії було обрано ключову 

проблематику для розвитку вищої освіти – фінансування державних закладів вищої освіти з 

державного бюджету. 

II. Дискусія базувалася на результатах дослідження з питань фінансування вищої освіти, 

проведеного спільною польсько-українською групою спеціалістів з питань системних 

досліджень у сфері вищої освіти у рамках вищезазначеного Проекту під керівництвом лідера 

Проекту проф. Єжи Возніцького та програмного координатора Ірини Дегтярьової (додаток 2 і 3). 

III. У рамках інформаційної сесії, що мала місце перед ректорською дискусією, 

виступили представники Національної агенції академічних обмінів Польші NAWA – Голови 

Ради NAWA Себастьян Колодзейчик та член Ради NAWA проф. Веслав Банись – про можливості 

фінансування академічної і наукової мобільності Агенцією, а також прорамний кординатор Ірина 

Дегтярьова, яка представила попередні результати проведеного дослідження. 

IV. З урахуванням представленої ректорам інформації, а також матеріалів, підготовлених 

до ректорської дискусії, зокрема результатів досліджень, беручи до уваги перебіг дискусії та 

пропозицій і висновків, висловлених учасниками, ректори, які взяли участь у дискусії, 

постановили ухвалити та представити такі рекомендації 

Рекомендації, адресовані до Міністра науки та вищої освіти Польщі і Міністра 

освіти і науки України та ректорів ЗВО, членів КРАШП та Спілки ректорів 

1. Збільшення фінансування вищої освіти 

Для успішного впровадження змін абсолютно необхідним є плановане збільшення 

державних витрат на вищу освіту і наукові дослідження. Збільшення фінансування є 

стратегічною умовою, що сприяє розвитку університетів та вищої освіти. 

2. Стабільність фінансування та прогнозованість фінансової перспективи.  

Необхідно забезпечити стабільність засад фінансування закладів вищої освіти. 

Недоцільною є часта зміна засад фінансування вищої освіти, оскільки це унеможливлює 

будування стратегії розвитку та проведення політики у багаторічній перспективі. 

Основою моделі фінансування має бути принцип відкритості та прогнозованості 

політики міністерства та держави: гарантована сума на наступний рік має бути не 

нижчою за суму фінансування поточного року, а також враховувати потреби і контингент 

осіб, які навчаються, що полегшить ЗВО розроблення стратегії розвитку й запровадження 

принципів стратегічного управління та планування внутрішніх змін.   

3. Алгоритм як підстава, але й інші джерела 

Алгоритм, що базується на розрахунку собівартості підготовки фахівців за напрямками, 

повинен бути основною підставою для розподілу бюджетних коштів між ЗВО. Додатково 
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міністерство може використовувати й інші форми фінансування діяльності університетів, 

включаючи конкурсне фінансування, проектне та контрактне (цільове та з елементами 

фінансування за результатами діяльності -  performance based funding). 

4. Забезпечення прозорості діяльності університету 

Забезпечення прозорості діяльності університету у фінансових питаннях має 

здійснюватися шляхом поєднання вже наявних механізмів (роль квестора або особи з 

такими компетенціями), таких як бухгалтерський облік, бюджетування, управління та ін. 

зі збільшенням ролі аудиту (у тому числі із залученням зовнішніх аудиторських 

компаній), а також з активною роллю університетської ради (наглядової ради), яка має 

спеціальні компетенції (у тому числі владні повноваження) у сфері майна та фінансів. 

5. Фінансування сталих видатків  

Проблемою, що потребує вирішення, є фінансування сталих видатків університету, 

зокрема утримання матеріальної бази, включаючи науково-дослідні центри та 

дослідницьке  устаткування, а також зростання витрат на енергію. Польські та українські 

ректори вважають, що держава повинна відповідати за фінансування сталих видатків 

державних університетів. Для покриття витрат на утримання університетської 

інфраструктури та амортизації дослідницького устаткування необхідний окремий 

струмінь фінансування.  

Рекомендації, адресовані до Міністра науки та вищої освіти Польщі та ректорів польських 

ЗВО 

1. Одна субсидія, що поєднує фінансування освіти та науки 

Необхідно підтримати чинну модель єдиної субвенції на освіту та науку. ЗВО, як і  

передбачається, самостійно повинні розподіляти кошти з субвенції на кожну з цих двох 

сфер своєї діяльності, керуючись зокрема змістом стратегії розвитку закладу, але з 

урахуванням критеріїв міністерського алгоритму. 

2.  Диференціація показника співвідношення студентів та викладачів (SSR) 

Показник SSR в алгоритмі повинен бути диференційований з урахуванням специфіки 

різних напрямків підготовки. 

3. Змішана модель управління фінансовими ресурсами в університеті 

Доцільно запроваджувати в університеті модель змішаного фінансового управління, що 

є поєднанням децентралізованих видатків, здійснюваних струткурними підрозділами, які 

в особі своїх керівників, відповідно, беруть на себе відповідальність за фінансове 

управління, та управлінням ректора щодо розпорядження частиною фінансових ресурсів, 

спрямованих на загальноуніверситетські потреби та розвиток ЗВО, на засадах 
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відповідальності ректора, та відповідно до вимог Закону 2.0 та інших нормативно-

правових актів, але варто зауважити, що новий закон надто суворо регламентує 

відповідальність ректора. 

4. Необхідність гнучкості у виборі моделі фінансового менеджменту залежно від 

величини університету  

Вибір власної моделі фінансового менеджменту належить до сфери компетенцій самих 

університетів. Це вимагає гнучкості:- наприклад, менші університети можуть вибрати 

більш централізоване фінансове управління, а більші – децентралізоване. 

5. Зміна структури закладів вищої освіти 

Заслуговують на підтримку заходи з реструктуризації університетів щодо організаційної 

структури та кадрової політики з урахуванням оцінки наукових дисциплін, а також 

раціоналізація функціонування організаційних підрозділів у стінах університету. 

Рекомендації, адресовані до Міністра освіти і науки України та ректорів українських ЗВО 

1. Державне фінансування  

Основним суб’єктом, який фінансує діяльність закладів вищої освіти має бути держава 

(державний бюджет). Державне фінансування має покривати всі видатки на комунальні 

послуги, зарплату та стипендії. Потрібна широка дискусія на тему суспільної важливості 

вищої освіти в контексті відповідальності держави та стратегії розвитку України й 

розроблення нової моделі фінансування вищої освіти з урахуванням особливостей 

національної системи освіти, відмінностей ЗВО різного спрямування та регіональних 

ЗВО. Фінансування вищої освіти повинно розглядатися як державні інвестиції, а не 

соціальна діяльність.  

2. Змішана модель фінансування 

Для України доцільною є змішана модель фінансування, яка має поєднувати блочне 

фінансування (block-grant або lump-sum), фінансування за показниками ефективності 

діяльності (performance-based financing), фінансування на основі укладеного контракту 

між державою та ЗВО, цільове фінансування, фінансування напрямів за замовленням, 

також конкурсне фінансування інфраструктурних та наукових проектів. 

3. Закон та автономія 

Необхідне розроблення законодавчої бази фінансування вищої освіти та правового 

забезпечення автономії університету, усунення суперечностей в нормативних 

документах. Міністерству освіти і науки України спільно з Міністерством фінансів 

України у співпраці зі Спілкою ректорів вищих навчальних закладів України необхідно 

провести аналіз фінансового законодавства у сфері вищої освіти та розробити пакет 



 
Projekt pomocowy MNiSW-PW pt. „POLSKO-UKRAIŃSKA WSPÓŁPRACA INSTYTUCJI PRZEDSTAWICIELSKICH 

REPREZENTUJĄCYCH REKTORÓW, NA RZECZ DOSKONALENIA DZIAŁANIA UCZELNI” 

Lider: prof. dr hab. Jerzy Woźnicki 
 

                                                                                                                                          
                     

         

 

     Patronat                                                          Partnerzy wspierający                                                     Partner główny 

 

необхідних змін, які будуть спрямовані на впровадження норм Закону про вищу освіту 

(підзаконні акти й нормативні документи) та реальне розширення фінансової автономії 

ЗВО, зменшення бюрократичного тиску органів фінансового контролю та гармонізацію 

його положень, на стимулювання залучення позабюджетних коштів та інвестування у 

вищу освіту й науку, на формування реального механізму студентського кредитування, 

на актуалізацію тарифної сітки для всіх працівників ЗВО. Слід також розглянути 

можливість розширення майнових прав ЗВО й надати правові можливості органам 

місцевого самоврядування брати участь у фінансуванні ЗВО. 

4. Увага до переміщених ЗВО 

Переміщені ЗВО потребують особливої уваги держави та окремих умов фінансування й 

підтримки розвитку науково-освітньої інфраструктури. Витрати на оренду приміщень 

ЗВО-переселенцями з тимчасово окупованих територій Луганщини, Донеччини та 

Автономної Республіки Крим повинні повністю забезпечуватися за рахунок державного 

бюджету. 

5. Оптимізація мережі ЗВО 

Разом зі Спілкою ректорів ВНЗ України, експертами, регіонами та Міністерством слід 

опрацювати стратегію оптимізації мережі ЗВО шляхом консолідації університетів та 

принципів доброчесної конкуренції у сфері вищої освіти. Оптимізація мережі ЗВО має 

враховувати профільність, регіональні особливості, потреби ринку, держави і регіону, а 

також якість та рівень освіти. 

6. Свобода вибору моделі фінансового менеджменту 

Вибір моделі фінансового менеджементу на інституційному рівні – централізована 

модель чи децентралізована – має бути автономним правом ЗВО та конкретної 

університетської спільноти. Обидві моделі можуть бути ефективними. Кошти у ЗВО 

бажано розподіляти відповідно до розробленої стратегії розвитку університету та 

пропорційно до залучених ресурсів.  

7. Широкий фандрейзинг 

ЗВО повинні використовувати всі доступні джерела фінансування у межах чинного 

законодавства (у тому числі й шляхом створення ендавмент-фондів чи благодійних 

фондів випускників, спонсорингу чи меценатства) та інвестувати у свій розвиток. Усі 

кошти від надання платних послуг мають створити фонд розвитку ЗВО. 

8. Кадрова політика та інфраструктура 

Пріоритетом у фінансовому управлінні має бути кадрова політика та матеріально-

технічна база як ключові елементи якісної підготовки фахівців. ЗВО повинні інвестувати 
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у людський потенціал свого закладу (як академічний, так і адміністративний), створюючи 

належні умови для ефективної праці та розвитку й одночасно оцінюючи їх досягнення.  

9. Економічна ефективність та енергозбереження 

ЗВО мають опрацювати заходи з підвищення економічної ефективності та 

енергозбереження (напр., енергоаудит, оптимізація енерговитрат, енергоефетивні 

технології, альтернативні джерела енергії, заміна старого енергоємкого обладнання, 

залучення зовнішніх фахівців (аудитори, експерти, члени наглядової ради) із 

забезпеченням оплати їхньої діяльності). 

10. Обмін досвідом та позитивний імідж 

Українські ректори за допомогою Спілки ректорів мають обмінюватися досвідом та 

поширювати позитивні практики з ефективної економічної діяльності ЗВО, тим самим 

формуючи позитивний імідж університетів у суспільстві. 

V. Згідно з ухваленим планом праць, наступна ректорська дискусія у рамках Проекту 

відбудеться восени 2019 р. у Київському національному університеті ім. Т.Г. Шевченка 

(попередньо – у жовтні), та буде присвячена обговоренню ролі міжнародних рейтингів закладів 

вищої освіти для визначення стратегічних планів їх розвитку. Підставою для дискусії будуть 

презентації у рамках інформаційної сесії та результати другого дослідження із зазначеної 

проблематики, проведеного групою спеціалістів у рамках Проекту. 

Ця Резолюція підписана Лідером проекту проф. Єжи Возніцьким, модератором дискусії, 

та співпідписана Президентом КРАШП проф. Яном Шмідтом та Президентом Спілки ректорів 

ВНЗ України проф. Леонідом Губерським, ухвалена польською та українською мовами, буде 

передана Міністрові науки та вищої освіти Польщі Ярославу Говіну та Міністрові освіти і науки 

України Лілії Гриневич і ректорам закладів вищої освіти – членам Конференції ректорів 

академічних шкіл Польщі та Спілки ректорів вищих навчальних закладів України.  

 

 

__________________________ 

Проф. Ян Шмідт, Президент КРАШП 

_________________________ 

Проф. Єжи Возніцький, Лідер Проекту 

 

_________________________ 

Проф. Леонід Губерський,  

Президент Спілки ректорів ВНЗ України 
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Перелік додатків 

1. Загальна інформація про реалізацію співпраці Конференції ректорів академічних шкіл 

Польщі, Спілки ректорів ВНЗ України, Фундації польських ректорів. 

2. Попередні вибрані результати дослідження з питань фінансування вищої освіти, 

проведеного в Польщі (польською мовою). 

3. Попередні вибрані результати дослідження з питань фінансування вищої освіти, 

проведеного в Україні. 


