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ЗАКЛАДИ ВИЩОЇ ОСВІТИ  
ЯК ПОВНОЦІННІ СУБ’ЄКТИ 
ГОСПОДАРЮВАННЯ 

У статті на основі застосування методів аналізу та по-
рівняння співставлено характеристики суб’єкта господа-
рювання із характеристиками закладу вищої освіти (далі 
– ЗВО). Показано, що останній виступає у господарських 
відносинах під єдиною власною назвою, його представляє 
одноосібний керівник, у ЗВО є юридична адреса, гербова пе-
чатка (якщо ЗВО офіційно не відмовився від її викорис-
тання), статус юридичної особи; ЗВО може обирати не 
лише організаційно-правову форму суб’єкта господарю-
вання, але й комерційний чи некомерційний статус. ЗВО 
володіє, користується і розпоряджається належним йому 
майном на основі права власності, права господарського 
відання (комерційний ЗВО), права оперативного управлін-
ня (некомерційний ЗВО), може користуватися майном на 
основі договорів оренди, лізингу або концесії. ЗВО легітимі-
зується через проходження процедур державної реєстрації 
та ліцензування, підсумком яких є факт утворення та 
отримання статусу юридичної особи. Також ЗВО прохо-
дить і інші процедури легітимації. Він має значний обсяг 
господарської компетенції, зокрема може провадити на пі-
дставі договорів спільну діяльність з навчальними закла-
дами, науковими установами та іншими суб’єктами гос-
подарювання, провадити фінансово-господарську та іншу 
діяльність відповідно до законодавства та статуту, роз-
поряджатися власними надходженнями тощо. ЗВО відпо-
відає за результати своєї діяльності і в разі вчинення 
правопорушень у сфері господарювання може понести 
штрафні, адміністративно-господарські, оперативно-
господарські санкції, санкції за порушення антимонопо-
льно-конкурентного законодавства тощо. Зроблено висно-
вок, що сучасний український ЗВО має усі характеристи-
ки, притаманні суб’єкту господарювання, яким він і є. 
Ключові слова: заклад вищої освіти (ЗВО); суб’єкт гос-
подарювання; майно; право власності; реєстрація; ліцен-
зування; господарська компетенція; господарська відпові-
дальність; санкції. 
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Актуальність теми. Сучасна політична та економічна ситуація в Україні знаходить 
прояв у всіх галузях і сферах соціально-економічної діяльності. Вона чинить вплив на всі 
підприємства, установи, організації незалежно від їх організаційно-правової форми, виду 
діяльності, форми власності майна, прибуткового чи некомерційного статусу тощо. Не є 
винятком і заклади вищої освіти (далі – ЗВО), які вимушені шукати додаткові джерела на-
дходження фінансових, матеріальних та інших ресурсів, необхідних для забезпечення своєї 
діяльності. Законодавством ЗВО не заборонено це робити. До того ж є спеціальні підза-
конні нормативно-правові акти, які детально регулюють надання ЗВО, що працюють на 
основі майна державної та/або колективної форм власності, додаткових платних освітніх 
та інших послуг. Основним серед них є постанова КМУ «Про затвердження переліку плат-
них послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закла-
дами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності» зі зміна-
ми 2018 року [1]. 

Через це виникає значна кількість питань, зокрема питання щодо правового статусу 
ЗВО, визначення суті грошових надходжень до його рахунків (а особливо стосовно суті 
тих фінансових ресурсів, що перевищують вартість витрат); щодо застосування чи не за-
стосування до ЗВО ознак суб’єкта підприємницької діяльності, а у зв’язку з цим питання 
щодо сплати чи несплати ним податку на прибуток та інших податків і зборів; та й взагалі 
питання щодо визнання чи невизнання ЗВО повноцінним суб’єктом господарювання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Раніше українські дослідники уже нама-
галися дати відповіді на поставлені вище питання. Аналізували елементи правового стату-
су ЗВО та правового режиму їх діяльності такі вчені, як Л. В. Гурак [2], Б. В. Деревянко [3; 
4], М. Н. Курко [5; 6], О. В. Куцурубова-Шевченко [7; 8], А. О. Монаєнко [9; 10], 
Є. А. Огаренко [11; 12], І. М. Острівний [13; 14], М. О. Тимошенко [15; 16], Ю. М. Фролов 
[17] та ін. Слід також вказати, що нами раніше було проведено комплексний аналіз механі-
змів державного управління розвитком ВНЗ системи МВС [18; 19]. Незважаючи на значну 
кількість проведених досліджень, сучасна ситуація вимагає проведення нових. Нещодавно 
було прийнято нові фундаментальні для сфери освіти України закони – «Про вищу освіту» 
від 1 липня 2014 року [20] та «Про освіту» від 5 вересня 2017 року [21]. На основі поло-
жень останнього тепер ВНЗ отримали назву ЗВО. І названі закони внесли певні зміни  
й у надання додаткових платних освітніх та інших послуг, і в правовий режим діяльності,  
і в правовий статус ЗВО взагалі. А тому сьогодні нагальною необхідністю є визначення 
приналежності ЗВО до суб’єктів господарювання. 

Зважаючи на викладене вище, ціль статті полягає у доведенні приналежності ЗВО 
до повноцінних суб’єктів господарювання. 

Виклад основного матеріалу. Для визначення приналежності ЗВО до суб’єктів го-
сподарювання, однаково як і відсутності такої приналежності, потрібно застосувати метод 
порівняння. За його допомогою можна співставити характеристики суб’єкта господарю-
вання та характеристики діяльності ЗВО. Але спочатку слід нагадати, яких суб’єктів Гос-
подарський кодекс України (далі – ГК України) відносить до суб’єктів господарювання. 
Частина перша статті 55 ГК України суб’єктами господарювання визнає учасників госпо-
дарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську 
компетенцію (сукупність господарських прав та обов’язків), мають відокремлене майно і 
несуть відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах цього майна, крім випадків, пе-
редбачених законодавством [22]. Ця норма має загальний характер, уточнення якого слід 
шукати в теорії господарського права. А там уже давно визнано п’ять головних ознак, які у 
своїй сукупності характеризують економічну сутність як правосуб’єктне утворення. Декі-
лька років тому абсолютна більшість підручників і посібників з господарського права на-
зивала такі ознаки: 1) організаційна єдність; 2) майнова відокремленість; 3) легітимність 
існування як суб’єкта господарювання; 4) наявність господарських прав та обов’язків; 
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5) відповідальність за результати господарювання [23, с. 219]. Сьогодні першу ознаку до-
повнюють терміном «визначеність організаційно-правової форми». 

Отже, тепер можна переходити до співставлення за допомогою методу порівняння 
названих п’яти ознак суб’єкта господарювання із ознаками ЗВО. 

Перша ознака передбачає участь у господарських відносинах суб’єктів, які ма-
ють: певну внутрішню структуру; назву та юридичну адресу (єдина назва об’єднує усі вну-
трішньоструктурні, зокрема й географічно відокремлені, підрозділи); єдиного керівника 
(одноосібного чи колегіального), який має право діяти від імені всього утворення і підпис 
якого засвідчується гербовою печаткою (у тому випадку, якщо суб’єкт не відмовився від 
використання печаток); найчастіше мають статус юридичної особи (в окремих випадках 
суб’єкт господарювання може і не мати статусу юридичної особи); керівників внутрішньо-
структурних підрозділів (якщо це великий суб’єкт), які представляють лише свої підрозді-
ли і мають право діяти від імені всього суб’єкта лише у випадку отримання нотаріально 
засвідченої довіреності від керівника або у випадку видання останнім відповідного наказу, 
у якому визначаються межі повноважень такого внутрішньоструктурного керівника. Прое-
ктуючи всі ці ознаки на ЗВО, варто визнати, що він повністю відповідає наведеній харак-
теристиці. Навіть більше, визначення ЗВО у пункті 7 частини першої статті 1 Закону Укра-
їни «Про вищу освіту» надається через термін «юридична особа», а тому кожен ЗВО має 
статус юридичної особи. Керівник ЗВО є одноосібним і найчастіше має назву «ректор», 
рідше – «президент» або «начальник». 

Друга ознака передбачає наявність у суб’єкта майна, необхідного для здійснення 
господарської діяльності. При цьому форми майнової відокремленості можуть бути різни-
ми. Суб’єкт господарювання може працювати, використовуючи майно на основі права 
власності (у цьому випадку суб’єкт може мати на меті одержання прибутку, а може мати і 
некомерційний характер, переслідуючи інші цілі), права господарського відання (у цьому 
випадку суб’єкт господарювання володіє, користується і розпоряджається майном, нада-
ним йому власником для здійснення господарської діяльності у формі підприємництва), 
права оперативного управління (а в цьому випадку власник надає некомерційному 
суб’єкту господарювання своє майно, яким останній володіє, користується і розпоряджа-
ється з майже повністю відсутньою правомочністю розпорядження; у цьому випадку не-
комерційний суб’єкт господарювання стосовно долі кожного об’єкта основних засобів по-
винен звертатися за дозволом до власника). Крім трьох основних правових режимів майна, 
які було названо, суб’єкт господарювання може користуватися майном, наданим йому в 
користування на основі договорів оренди, лізингу чи концесії. Спроектувавши наведену 
ознаку на ознаки діяльності ЗВО, необхідно зазначити, що останні можуть бути некомер-
ційними суб’єктами, які володіють, користуються та розпоряджаються майном, що нале-
жить їм на основі права власності або праві оперативного управління. У першому випадку 
усі три правомочності є достатньо широкими, обмеженими лише спеціальним законодав-
ством, яке не належить до господарського. У другому випадку правомочність розпоря-
дження цим майном буде зведена майже до нуля і визначатиметься його власником. Варто 
також зазначити, що чинний Закон України «Про вищу освіту» не містить зобов’язання 
утворювати ЗВО лише у формі некомерційної організації, як було раніше. Там лише сказа-
но, що ЗВО є установою. Визначення установи у частині третій статті 83 Цивільного коде-
ксу України (далі – ЦК України) дається через термін «організація» із характеристикою 
засновників, які не беруть участь в управлінні діяльністю цією установою, а також через 
характеристику досягнення мети, визначеної засновниками, за рахунок об’єднання (виді-
лення) ними майна [24]. Статтею 86 ЦК України «Здійснення підприємницької діяльності 
непідприємницькими товариствами та установами» визначено, що установи можуть поряд 
зі своєю основною діяльністю здійснювати підприємницьку діяльність, якщо інше не вста-
новлено законом і якщо ця діяльність відповідає меті, для якої вони були створені, та 
сприяє її досягненню [24]. Частиною першою статті 27 «Правовий статус закладу вищої 
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освіти» передбачено можливість діяльності ЗВО в одному із таких статусів: бюджетна 
установа; неприбутковий заклад вищої освіти; прибутковий заклад вищої освіти [20]. Пот-
рібно зазначити, що названу норму було запроваджено Законом України «Про освіту» 5 
вересня 2017 року. А отже, на відміну від законодавства про вищу освіту, яке діяло всього 
більше року тому, сьогоднішнє законодавство надає можливість ЗВО мати підприємниць-
кий характер. Раніше інші, крім вищих, навчальні заклади могли бути суб’єктами 
підприємницької діяльності, утвореними з метою досягнення економічних і соціальних 
результатів та одержання прибутку; а також некомерційними суб’єктами господарювання 
– належати до державного або комунального секторів економіки в галузях (видах 
діяльності), у яких забороняється підприємництво, на основі рішення відповідного органу 
державної влади чи органу місцевого самоврядування [4, с. 20]. А ЗВО (тоді ВНЗ) можли-
вості вибору не мали, і всі, незалежно від форми власності, утворювалися у формі некоме-
рційного підприємства. Тепер цю недоречність усунено. Тому комерційний ЗВО може во-
лодіти, користуватися та розпоряджатися майном на основі права власності (як і некомер-
ційний ЗВО), права господарського відання (такої можливості некомерційний ЗВО не має, 
у цьому випадку комерційний ЗВО отримує майно від власника для здійснення підприєм-
ницької діяльності; правомочність розпорядження майном обмежена власником, але не на-
стільки жорстко, як на основі права оперативного управління, зокрема власник визначає 
перелік напрямів використання ЗВО отриманих прибутків, у межах якого спрямовуються 
фінансові кошти); користуватися майном на основі укладених договорів оренди, лізингу, 
концесії (так само, як і некомерційний ЗВО). Достатньо поширеними випадками є укла-
дання ЗВО договорів оренди приміщень. Особливо це є поширеним у великих містах, де 
придбати приміщення в центрі ЗВО часто не може, а діяльність саме в центрі є визначаль-
ною перевагою на конкурентному ринку освітніх послуг. 

Третя ознака передбачає необхідність проходження суб’єктом господарювання пев-
них процедур легітимації. Головною серед усіх процедур є процедура державної реєстра-
ції. Крім неї, суб’єкт господарювання може проходити й інші процедури легітимації, що 
полягають в отриманні або придбанні чи підтвердженні ліцензій, патентів, спеціальних до-
зволів, рівнів акредитації, атестації тощо. Виходячи із визначення ЗВО, наданого пунк-
том 7 частини першої статті 1 Закону України «Про вищу освіту», усі ЗВО зобов’язані 
отримувати ліцензію на провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти. 
Крім цього, вони обов’язково проходять процедуру державної реєстрації та отримують 
статус юридичної особи. Особливістю діяльності ЗВО також є необхідність проходження 
та підтвердження рівня акредитації освітньої програми чи ЗВО, а також проходження атес-
тації науково-педагогічними співробітниками, що можна визнати непрямим засобом легі-
тимації самого ЗВО. Також необхідно зазначити, що ЗВО не може працювати без прохо-
дження державної реєстрації та інших процедур легітимації. Інакше він просто не буде по-
вноцінним суб’єктом, не зможе видавати дипломи та офіційні документи, а вся його діяль-
ність може бути визнана незаконною підприємницькою діяльністю. Отже, ЗВО отримати 
цей статус може лише після проходження визначеною законодавством процедури легіти-
мації (а як показано вище – і не однієї). 

Четверта ознака вказує на те, що правосуб’єктне утворення у сфері господарювання 
повинне мати певну сукупність господарських прав та обов’язків. А вся сукупність госпо-
дарських прав та обов’язків складає повний обсяг господарської компетенції [23, с. 219]. 
Ця характеристика виглядає «найбільш вузьким місцем» для ЗВО серед усіх характеристик 
суб’єкта господарювання. Безумовно, ЗВО має значну кількість прав та зобов’язань, які 
визначено у законодавстві, зокрема у названих законах України «Про освіту», «Про вищу 
освіту», підзаконних нормативно-правових актах, у тому числі в ліцензійних умовах про-
вадження освітньої діяльності [25], безпосередньо у ліцензії, статуті ЗВО. Проте чи буде 
ця компетенція ЗВО мати поширення на діяльність у сфері господарювання? Для відповіді 
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на це питання слід провести хоча б поверховий аналіз основних прав ЗВО, наданих йому 
законодавством. 

Частиною другою статті 32 «Принципи діяльності, основні права та обов’язки за-
кладу вищої освіти» Закону України «Про вищу освіту» визначено значну кількість повно-
важень ЗВО в межах їхньої діяльності. Серед них можна назвати кілька пунктів, які нале-
жать до компетенції у господарській діяльності: 

п. 8) надавати додаткові освітні та інші послуги відповідно до законодавства; 
п. 15) провадити видавничу діяльність, зокрема видавати підручники, навчальні по-

сібники і наукові праці, а також розвивати власну поліграфічну базу; 
п. 16) провадити на підставі відповідних договорів спільну діяльність із навчальни-

ми закладами, науковими установами та іншими юридичними особами; 
п. 22) провадити фінансово-господарську та іншу діяльність відповідно до законо-

давства та статуту закладу вищої освіти; 
п. 23) розпоряджатися власними надходженнями (для закладів вищої освіти держа-

вної і комунальної форми власності), зокрема від надання платних послуг; 
п. 24) відкривати поточні та депозитні рахунки в банках [20]. 
Тобто пунктом 8 підтверджено право ЗВО надавати додаткові освітні та інші послу-

ги, внаслідок яких ЗВО отримує фінансові надходження. Продовженням цього пункту мо-
жна вважати пункт 15, яким передбачено можливість надавати платні поліграфічні послу-
ги, а також реалізовувати власну поліграфічну продукцію, зокрема підручники, посібники, 
наукові праці тощо. Пункт 16 взагалі вказує на можливість здійснювати підприємницьку 
діяльність на основі договору про спільну діяльність як з іншими навчальними закладами 
чи науковими установами, так і «іншими юридичними особами» [20]. Якщо абстрагувати-
ся від недоречного застосування законодавцем нав’язаної цивільно-правовими школами 
права неточної і застарілої конструкції «юридична особа» на зазначення суб’єкта і сконце-
нтруватися на суті наших питань, то стає зрозумілим, що такий договір про спільну діяль-
ність ЗВО може укладати з будь-яким комерційним суб’єктом господарювання. Пункти 22, 
23 і 24 взагалі надають ЗВО ті правомочності, які мають у своїй компетенції будь-які пов-
ноцінні суб’єкти господарювання. А на завершення цього переліку законодавець форму-
лює пункт 25 – «здійснювати інші права, що не суперечать законодавству» [20]. Тому ЗВО 
на основі цього пункту та загально-юридичного принципу «дозволено усе, що не заборо-
нено законодавством», який для ЗВО обмежується принципом виключної компетенції «до-
зволено те, що вказано у ліцензії», а також на основі права вибору свого правового статусу 
як бюджетної установи чи неприбуткового ЗВО, чи прибуткового ЗВО, наданого статтею 
27 Закону України «Про вищу освіту», може здійснювати будь-яку підприємницьку госпо-
дарську діяльність, не заборонену законодавством за умови дотримання усіх вимог до неї. 
Проте викладене можливе за умови, що ліцензія передбачає як мінімум можливість надан-
ня додаткових освітніх та інших послуг із переліку, наведеного КМУ. 

Отже, можна стверджувально відповісти на поставлене раніше питання – компетен-
ція ЗВО (принаймні в частині наданих їм прав) має поширення на діяльність у сфері гос-
подарювання. А тому четверта ознака суб’єкта господарювання у повній мірі притаманна 
будь-якому українському ЗВО. 

П’ятою ознакою суб’єкта господарювання передбачено його відповідальність за 
власні результати господарювання. Це означає, що за вчинення правопорушення у сфері 
господарювання до суб’єкта може бути застосовано санкції господарсько-правової відпо-
відальності, названі у розділі V ГК України «Відповідальність за правопорушення у сфері 
господарювання» [22]. Зокрема, порушник може відшкодувати збитки, до нього може бути 
застосовано штрафні та оперативно-господарські санкції, адміністративно-господарські 
санкції, порушник може нести відповідальність за порушення антимонопольно-
конкурентного законодавства. Перелік адміністративно-господарських санкцій є виключ-
ним. А оперативно-господарські санкції можуть бути достатньо різноманітними, оскільки 
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визначаються самими учасниками господарських зобов’язань у договорі. ЗВО, незалежно 
від того чи буде його статус комерційним чи некомерційним, є повноцінним учасником 
договірних господарських та інших зобов’язань. Із кожним новим укладеним договором 
компетенція ЗВО збільшується в частині збільшення обсягу прав та обов’язків (як правило, 
одночасно). І за невиконання зобов’язань ЗВО буде нести відповідальність у сфері госпо-
дарювання. Узагалі, п’ята ознака суб’єкта господарювання притаманна не лише останнім, 
але й іншим учасникам відносин у сфері господарювання. А тому ЗВО несе відповідаль-
ність нарівні з іншими учасниками відносин у сфері господарювання. 

Висновки. Виходячи з проведеного аналізу із застосуванням порівняння, було до-
ведено, що сучасний ЗВО належить до категорії повноцінних суб’єктів господарювання. 
Йому притаманні усі п’ять ознак, що у своїй сукупності характеризують економічну сут-
ність як правосуб’єктного утворення: 1) ЗВО виступає у господарських відносинах під 
власною назвою, має юридичну адресу та статус юридичної особи, власну печатку (якщо 
ЗВО не відмовився від її використання); його представляє одноосібний керівник, підпис 
якого засвідчується; 2) ЗВО може обирати організаційно-правову форму та статус комер-
ційного чи некомерційного; будь-який ЗВО може володіти, користуватися та розпоряджа-
ється майном на основі права власності, користуватися майном на основі договорів орен-
ди, лізингу чи концесії; комерційний ЗВО також може володіти, користуватися та розпоря-
джатися майном на основі права господарського відання, а некомерційний – права опера-
тивного управління; 3) кожен ЗВО перед створенням проходить як мінімум дві процедури 
легітимації – державну реєстрацію та ліцензування, після чого отримує право зватися ЗВО. 
Також ЗВО проходять ще одну процедуру легітимації – акредитацію освітньої програми чи 
акредитацію ЗВО. ЗВО може отримувати ліцензії на здійснення інших видів господарської 
діяльності, не заборонених законодавством та дозволених ліцензією, виданою ЗВО. Спів-
робітники ЗВО проходять процедуру атестації, що можна вважати непрямим засобом легі-
тимації ЗВО. Якість послуг ЗВО підтверджується, а конкурентні переваги на ринку освіт-
ніх послуг набуваються пропорційно якості пройдених процедур легітимації; 4) ЗВО ма-
ють достатній обсяг господарської компетенції, визначений у частині другій статті 32 За-
кону України «Про вищу освіту» та конкретній ліцензії, виданій певному ЗВО; 5) за пору-
шення своїх зобов’язань, що виникли на основі закону чи договору у сфері господарюван-
ня, ЗВО несе господарську та іншу відповідальність. Форма й розмір господарської відпо-
відальності визначається розділом V ГК України. 

Таким чином, ЗВО є повноцінним учасником відносин у сфері господарювання. Навіть 
більше – він є суб’єктом господарювання. А тому і ставлення до нього державних органів та 
інших суб’єктів господарювання повинно бути відповідним. До того ж зміни в українському 
законодавстві, що надали можливість ЗВО самим обирати комерційний чи некомерційний 
статус, є одним із кроків до скасування поділу суб’єктів на комерційні і некомерційні. І на до-
слідженні цих моментів мають бути зосереджені майбутні наукові розвідки. 
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УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ПОЛНОЦЕННЫЕ 
СУБЪЕКТЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

В статье на основе применения методов анализа и сравнения сопоставлены характеристики 
субъекта хозяйствования с характеристиками учреждения высшего образования (далее – УВО). 
Показано, что последний выступает в хозяйственных отношениях под единым названием, его 
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представляет единоличный руководитель, УВО имеет юридический адрес, гербовую печать (если 
УВО официально не отказался от ее использования), статус юридического лица; УВО может вы-
бирать не только организационно-правовую форму субъекта хозяйствования, но и коммерческий 
либо некоммерческий статус. УВО владеет, пользуется и распоряжается принадлежащим ему 
имуществом на основе права собственности, права хозяйственного ведения (коммерческое УВО), 
права оперативного управления (некоммерческое УВО), может пользоваться имуществом на ос-
нове договоров аренды, лизинга или концессии. УВО легитимируется путем прохождения проце-
дур государственной регистрации и лицензирования, итогом которых является факт образова-
ния и получения статуса юридического лица. Также УВО проходит и другие процедуры легити-
мации. Оно имеет значительный объем хозяйственной компетенции, в частности может осуще-
ствлять на основании договоров совместную деятельность с учебными заведениями, научными 
учреждениями и другими субъектами хозяйствования, осуществлять финансово-хозяйственную 
и иную деятельность в соответствии с законодательством и уставом, распоряжаться собст-
венными поступлениями и т.п. УВО отвечает за результаты своей деятельности и в случае со-
вершения правонарушений в сфере хозяйствования может понести штрафные, административ-
но-хозяйственные, оперативно-хозяйственные санкции, санкции за нарушение антимонопольно-
конкурентного законодательства и т.п. Сделан вывод, что современное украинское УВО имеет 
все характеристики, присущие субъекту хозяйствования, которым оно и является. 

Ключевые слова: учреждение высшего образования (УВО); субъект хозяйствования; имущество; 
право собственности; регистрация; лицензирование; хозяйственная компетенция; хозяйствен-
ная ответственность; санкции. 
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THE INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION AS THE COMPLETE 
ECONOMIC ENTITIES 

In the article, on the basis of application the methods of analysis and comparison, the characteristics of the 
entity are compared with the characteristics of the institution of higher education. It is shown that the 
institution of higher education acts in economic relations under its own name, it is represented by a sole 
leader, the establishment has a legal address, a stamp (if it has not officially refused to use a stamp), the 
status of a legal entity; the institution of higher education can choose not only the organizational and legal 
form of the business entity, but also the commercial or non-commercial status. The institution of higher 
education possesses, uses and disposes of property belonging to it on the basis of property rights, the right of 
economic management (commercial institution of higher education), the right of operational management 
(non-commercial institution of higher education), may use the property on the basis of lease, leasing or 
concession agreements. The institution of higher education is legitimized through the passage of state 
registration and licensing procedures, the outcome of which is the fact of the formation and reception of the 
entity’s status legal. Also, the institution of higher education passes other procedures of legitimation. It has 
a significant amount of economic competence, in particular, it may provide, on the basis of contracts, a 
joint activity with educational institutions, academic institutions and other entities to provide financial, 
economic and other activities in accordance with the law and statute, manage their own proceeds and so 
on. The institution of higher education is responsible for the results of its activities and in case of 
committing offenses in the field of management may incur penalties, administrative and economic, 
operational and economic sanctions, sanctions for violation of antimonopoly-competitive legislation, etc. It 
was concluded that the current Ukrainian institution of higher education has all the characteristics 
inherent in the entity, which it is. 

Key words: institution of higher education; entity; property; property right; registration; licensing; 
economic competence; economic responsibility; sanctions. 
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