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Білінець М. Ю. Ендаумент-фонд як альтернативне джерело фінансування вищої освіти
У статті розглядаються сутність, завдання, основні риси та цілі формування ендаумент-фондів. Визначаються історичні передумови виник-
нення та основні етапи розвитку найбільших і найвідоміших фондів цільового капіталу, що виникли у США та Великобританії. Аналізується 
сучасний стан і динаміка розвитку ендаументів університетів США. Вивчається сучасний стан і розвиток ендаументів у Росії, після прийняття 
у 2006 р. закону «Про порядок формування та використання цільового капіталу некомерційних організацій». Розглядаються основні моделі управ-
ління ендаумент-фондами, що виникли в процесі їх функціонування. Порівнюються відмінності у формуванні та управлінні ендаументами у США і 
Росії, відповідно до їх нормативно-правової бази. Вивчається розвиток ендаументів в Україні, визначаються певні проблеми в цій галузі та заходи 
щодо вдосконалення їх формування та управління на основі вивчення світового досвіду.
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Формування інноваційної економіки значною мі-
рою залежить від ефективного розвитку інте-
лектуального та наукового потенціалу нації. 

Важливу роль у розвитку людського капіталу відіграє ви-
ща освіта. Практика останніх років свідчить, що держава 
не в змозі забезпечити достатній рівень фінансування 
вищих навчальних закладів, що призводить до пошуку 

альтернативних джерел їх забезпечення. Однією з форм 
фінансування вищої освіти можна розглядати ендаумент-
фонди, під якими традиційно розуміють цільовий капі-
тал некомерційної організації, що формується із внесків 
благодійників, передається в довірче управління компанії 
для отримання доходу, що використовується для фінан-
сування її діяльності відповідно до визначених цілей. 
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Ендаумент-фонд, або фонд цільового капіталу, як 
альтернативна форма фінансування розвитку людсько-
го капіталу є предметом досліджень багатьох вчених. 
Досить актуальним дане питання є для російський вче-
них, у працях яких воно знайшло широке відображення, 
оскільки там активно відбувається процес становлення 
даного інституту. В Україні дослідження ендаументу 
не набуло широкого розповсюдження, оскільки фінан-
сування вищої освіти в основному здійснюється дер-
жавою. Ендаумент-фонди вивчаються у працях таких 
вчених, як Батурина О. А., Ісаєва М. А., Козаренко Л. В., 
Леонов А. В., Мокін Б. І., Моліна О. В., Нестеренко Ю. Н., 
Пачикова Л. П., Семенюк Н. Л., Стешина О. В., Субано-
ва О. С., Суслов К. А. та ін.

Метою статті є вивчення досвіду формування та 
функціо нування ендаументу за кордоном і можливості 
його застосування в Україні як альтернативи бюджетно-
го фінансування.

У зарубіжних країнах ендаумент-фонди визначають 
як форму довгострокового залучення і викорис-
тання коштів на певні цілі, зазвичай суспільно 

значущі. Ендаумент-фонд створюється за рахунок до-
бровільних пожертвувань та складається із двох частин: 
з основної частини, що є недоторканою та інвестується у 
фінансові активи і є гарантією наявності грошових коштів 
у майбутньому, і доходів від основної суми ендаументу.

Ендаумент-фонди вперше виникли в США та Вели-
кій Британії, де існують уже протягом 350 років. Перший 
аналог ендаумент-фонду, відповідно до першоджерел, був 
створений у 16 столітті у Великобританії, коли М. Буфорт 
зробила пожертвування у Кембриджський та Оксфорд-
ський університети на створення кафедр богослов’я.  
У США перший ендаумент-фонд був створений 1649 р., 

коли Гарвардському університету його чотири випускни-
ки заповіли земельну ділянку, де сьогодні знаходиться 
університетська бібліотека. Одним із найбільш відомих 
ендаумент-фондів є Нобелівський, що був створений на-
прикінці 19 ст. відповідно до заповіту А. Нобеля, в якому 
було зазначено, що кошти, отримані від продажу його 
власності, яка на той час складала 212 млн дол., повинні 
бути вкладені в надійні цінні папери, а відсотки від при-
бутку витрачати на премії вченим. На сьогоднішній день, 
активи Нобелівського фонду сягають понад 500 млн дол. 
США, що є достатнім для видачі кожному лауреату не 
менше 1 млн дол. США щороку [3, c. 220].

Сьогодні у США існує понад 850 ендаумент-фон-
дів, близько 20 із них є найбільшими за розмірами у сві-
ті, що пов’язано зі значним періодом їх функціонування 
та здатністю американців до філантропії та благодій-
ності, що і дало можливість університетам наростити їх 
обсяги. Розміри найбільших ендаумент-фондів наведе-
но в табл. 1.

Ключовою особливістю ендаумент-фонду є його 
цільовий характер. Основною ціллю фонду є викорис-
тання та розподіл доходів від цільового капіталу відпо-
відно до цілей взаємодії:
 управління матеріально-технічною базою уні-

верситету;
 модернізація освітніх програм університету;
 фінансування інвестиційних проектів вузу, 

науково-дослідної діяльності студентів та ви-
кладачів університету;

 удосконалення системи управління університе-
том;

 розвиток кадрового потенціалу і соціальної під-
тримки працівників та студентів університету 
[1, с. 2; 8, c. 181].

таблиця 1

Обсяги найбільших ендаумент-фондів у світі [15]

Університет Штат
Розмір ендаумент-фонду, тис. дол. Зміна величини 

фонду, %2014 2013

Harvard University Massachusetts 35 883 691 32 334 293 11,0

University of Texas System Texas 25 425 922 20 448 313 24,3

Yale University Connecticut 23 900 000 20 780 000 15,0

Stanford University California 21 446 006 18 688 868 14,8

Princeton University NewJersey 20 995 518 18 200 433 15,4

Massachusetts Institute of Technology Massachusetts 12 425 131 10 857 976 14,4

The Texas A&M University System  
and Foundations Texas 11 103 880 8 732 010 27,2

Northwestern University Illinois 9 778 112 7 883 323 24,0

University of Michigan Michigan 9 731 460 8 382 311 16,1

University of Pennsylvania Pennsylvania 9 582 335 7 741 396 23,8

Columbia University NewYork 9 223 047 8 197 880 12,5

University of NotreDame Indiana 8 039 756 6 856 301 17,2

The University of Chicago Illinois 7 545 544 6 668 974 13,1

University of California California 7 384 410 6 377 379 15,8

Duke University NorthCarolina 7 036 776 6 040 973 16,5

http://www.business-inform.net
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Розвиток і поширення створення ендаумент-фон-
дів як альтернативного джерела фінансування вищої 
освіти пов’язані з тим, що на практиці вони покликані 
вирішити два основні завдання:

1) підвищення фінансової стабільності вишу в ре-
зультаті збільшення частки гарантованого доходу в за-
гальному доході установи;

2) можливість довгострокового планування діяль-
ності освітньої установи при наявності довгострокового 
джерела фінансування.

У зарубіжній практиці ендаумент-фонди створю-
ються на необмежений період, тому можна виділити 
певні етапи їх формування [7, c. 141; 11, с. 45]:
 формування капіталу;
 вибір моделі управління фондами;
 документальне закріплення інвестиційної стра-

тегії та політики розподілу доходів.

Варто зазначити, що у США значну частину пожерт-
вувань у фонд вносять саме випускники вишу. Так, 
щорічно їх частка складає 55 – 60 % внесків ендау-

менту Принстонського університету, 47 % – Гарвардсько-
го університету, 46 % – Масачусетського університету, 
45 % – Єльського університету та 39 % – Стенфордського 
університету.

Управління ендаумент-фондом є надзвичайно 
складним завданням, що зумовлено тим, що на соціаль-
но важливі цілі витрачається не статутний капітал, а до-
хід від його розміщення на фондовому ринку. Загалом 
можна виділити дві моделі управління фондом[7, c. 144, 
5, c. 132]:

1) управління здійснюється безпосередньо самим 
університетом;

2) права на управління фондом передаються спеці-
алізованій компанії. 

На практиці можна виділити певні риси ендаумент-
фонду, що вирізняють його:
 довгостроковий характер. Вони формуються на 

тривалий період і не призначені для негайної 
витрати. Навпаки, вони передаються в управ-
ління спеціалізованій компанії, а наукові та інші 
витрати вишу покриваються лише за рахунок 
відсотків, нарахованих на фонд капіталу. Збе-
реженість фонду гарантується забороною на-
правляти на витрати більше певної частини від 
величини фонду, а також чітко визначеним пе-
реліком інструментів, в які компанія з управлін-
ня може інвестувати засоби фонду (цей перелік, 
спрямований на мінімізацію ризику втрат від 
невдалих вкладень);

 рішення про використання доходів, отрима-
них від управління ендаументом, приймається 
керівництвом вишу без довгострокового пого-
дження з вищестоящими установами [6, c. 128];

 ендаументи, як свідчить з назви, з одного боку, 
мають чіткий цільовий характер, тобто призна-
чені для підтримки діяльності вишу, а з іншого,– 
ця підтримка є не точковою, тобто направленою 
на один проект, а системною фінансовою. 

Таким чином, можна стверджувати, що оскільки 
ендаумент відповідає всім вищезгаданим крите-
ріям, то він є найбільш зручним інструментом фі-

нансової підтримки науково-дослідної діяльності вишу. 
Щодо достатнього розміру ендаументу, то він залежить 
від здатності вищого навчального закладу ефективно за-
йматись фандрайзингом, тобто виконувати певні роботи 
та проекти, спрямовані на залучення грошових кош тів 
для некомерційних проектів та цілей.

Значного розвитку і поширення набули ендаумент-
фонди і в Росії, особливо після прийняття у 2006 р. За-
кону № 275-ФЗ «Про порядок формування та викорис-
тання цільового капіталу некомерційних організацій». 
Разом з цим були внесені поправки до Податкового ко-
дексу, згідно з якими дохід від капіталу фондів звільня-
ється від податку на прибуток [12, c. 63; 9, c. 262]. Розви-
ток ендаумент-фондів у Росії наведено в табл. 2.

Формування та функціонування ендаумент-фондів 
або цільового капіталу в Росії відрізняється від його 
формування у США та багатьох зарубіжних країнах по 
таких пунктах [2, c. 421; 4, c. 11; 7, c. 143]:

1) мінімальний розмір ендаументфонду: у Росії да-
ний обсяг сягає 3 млн руб., тоді як у США – 25 тис. дол.;

2) форми інвестування коштів в ендаументфонд: 
згідно з вищезгаданим законом у Росії в ендаумент-фонд 
можна інвестувати виключно грошові кошти, тоді як у 
США це можуть бути як грошові кошти, так і цінні папе-
ри, нерухомість, земельна ділянка та інші активи;

3) період функціонування фонду: у Росії становить 
не менше 10 років, тоді як у США чітко не визначається;

4) період подання звітності: у Росії звітність пода-
ється щорічно з дати формування фонду, а у США про-
тягом 3-х років з моменту формування фонду (надалі не 
обов’язково);

5) санкції за нецільове використання коштів: роз-
формування цільового капіталу в Росії, кошти ендаумен-
тів можуть бути включені в базу оподаткування донора 
(у т. ч. виставлені штрафні податкові санкції).

В Україні ендаументи-фонди є засобами фінансу-
вання, перш за все, благодійних фондів, таких як «Укра-
їна для дітей», тощо. Широкого поширення в освіті, 
музейній справі, охороні здоров’я, соціальній сфері ен-
даументи не набули, на відміну від Заходу чи Росії. На 
сьогодні в Україні створено два ендаументи при універ-
ситетах – при Інституті міжнародних відносин Київ-
ського національного університету ім. Тараса Шевченка 
та Університеті банківської справи Національного банку 
України. Фонд розвитку Інституту міжнародних відно-
син був створений у жовтні 2012 р. і на сьогодні його 
обсяг складає 245 288 грн [10, 13]. Незначний розвиток 
ендаументу в Україні зумовлений певними проблемами:
 низький рівень доходів населення, що є потенцій-

ним донором ендаументу (або пожертводавцем);
 недостатній розвиток культури і традицій бла-

годійництва серед найбільш заможної частини 
населення України;

 відсутність стимулів для благодійників та до-
норів ендаументу;

 складний механізм формування ендаументу, 
тощо.
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Варто зазначити, що в Україні не існує досконалої 
нормативно-правової бази, що визначає формування 
та функціонування ендаумент-фонду, визначені лише 
окремі та часткові питання. Також слід зазначити, що 
про низький розвиток благодійництва в Україні свід-
чить і рейтинг благодійності, в якому Україна посідає 
лише 111 місце, а за обсягом грошових пожертвувань – 
аж 130 місце серед країн світу. 

Таким чином, на основі вивченої теорії та практи-
ки формування та функціонування ендаумент-фондів, а 
також аналізу проблем у цій галузі можна виділити такі 
заходи щодо вдосконалення формування та управління 
ендаументів в Україні:
 удосконалення українського законодавства в 

галузі благодійництва та меценатства, у тому 
числі визначення ендаументу;

 стимулювання розвитку благодійництва в 
Україні шляхом надання меценатам податкових 
пільг та їх законодавчого визначення;

 скорочення державного втручання у внутрішні 
наукові, освітні та господарські процеси уста-
нов освіти та науки;

 залучення якомога більше джерел формування 
ендаументу в галузі вищої освіти;

 формування відповідної інституційної інфра-
структури для ефективного формування та 
функціонування ендаументу.

ВИСНОВКИ
Бюджетне фінансування вищої освіти не спромож-

не забезпечити її ефективний розвиток, що породжує 
пошук альтернативних джерел. До таких джерел варто 
віднести і ендаумент-фонди, основними перевагами 
яких є їх цільовий характер та можливість довгостро-

кового використання, оскільки використовується лише 
дохід від інвестування коштів фонду. Практика форму-
вання та функціонування ендаумент-фондів університе-
тів на Заході та в Росії показала досить хороший резуль-
тат – 30 % витрат університету у США фінансуються за 
рахунок доходу від використання ендаументу. В Україні 
лише починають створюватись перші ендаумент-фонди 
в галузі вищої освіти, і повільний їх розвиток зумовле-
ний нестабільною ситуацією в країні. Для формування 
механізму функціонування ендаументу в Україні вар-
то використовувати досвід як країн Заходу, так і Росії. 
Лише за цих умов можна досягти ефективного функціо-
нування ендаументу, що допоможе забезпечити достат-
ній рівень фінансування вищої освіти в Україні.             
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