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Доведено, що сучасне фінансування вищої освіти України є наслідком протиріччя між 
патерналістськими та ринковими відносинами у сфері вищої освіти. Перехід від 
патерналістського до солідарно-субсидіарного типу відносин, який сприяє компромісу 
інтересів держави, постачальників і споживачів освітніх послуг, подано як 
методологічну засаду реновації державного фінансування вищої освіти. Взаємна 
відповідальність суб’єктів різних рівнів організаційної ієрархії характеризує новий тип 
відносин. Відповідальність держави орієнтується на регуляторні та комерційні 
повноваження, які складають підґрунтя оновлених правил фінансування вищої освіти. 
Перший аспект повноважень – забезпечення економіки кадрами вищої кваліфікації. 
Освітній політиці притаманна орієнтація на потреби регіонального бізнесу в кадрах 
вищої кваліфікації. Другий аспект повноважень держави – фінансування вищої освіти 
завдяки держзамовленню на надання освітніх послуг, тобто національний рівень 
економіки. Солідарно-субсидіарний тип відносин дозволяє пов’язати національний і 
регіональні рівні у державному фінансуванні вищої освіти. 
 
It is proved that modern financing of higher education in Ukraine is a consequence of the 
contradiction between paternalistic and market relations in the field of higher education. The 
transition from the paternalistic to the solidarity-subsidiary type of relations, which promotes a 
compromise between the interests of the state, suppliers and consumers of educational services, 
is presented as a methodological basis for the renovation of public financing of higher 
education. Mutual responsibility of subjects of different levels of the organizational hierarchy 
characterizes a new type of relationship. Responsibility of the state is based on regulatory and 
commercial powers, which form the basis of updated rules of financing higher education. The 
first aspect of authority is to provide the economy with highly skilled personnel. Educational 
policy is characterized by orientation to the needs of regional business in the personnel of higher 
qualification. The second aspect of the powers of the state is the financing of higher education 
through the state order for the provision of educational services, that is, the national level of the 
economy. The solidarity-subsidiary type of relations allows linking national and regional levels 
in public financing of higher education. 
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Постановка проблеми. Роль держави у сфері вищої освіти (СВО) якнайкраще визначає термін 

«патерналізм» (від лат. pater – батько). Зазвичай його використовують для характеристики соціально-
трудових і політичних відносин, у яких держава під виглядом «батьківської турботи» нав’язує суб’єктам 
свою волю. Перманентні реформи вищої освіти (ВО) упродовж чверті століття переконують у тому, що 
державу обтяжує роль опікуна. Кожен документ щодо перспектив розвитку ВО містить положення, націлені 
на подолання державного монополізму у СВО. Саме держава ініціювала децентралізацію та регіоналізацію 
управління СВО, посилення впливу громадськості на освітню політику з поступовим формуванням 
державно-громадської системи управління ВО. Однак задекларовані широкі та привабливі напрями 
розбудови СВО не були значною мірою втілені. Відсутність організаційно-економічного механізму 
реалізації, політичної волі керівництва та досконалого менеджменту у СВО, надто повільні та непослідовні 
дії законодавців, недостатнє держфінансування, а також брак досвіду реалізації масштабних проектів не 
дозволили реалізувати кращі задуми. Отже, злободенною проблемою сьогодення слід уважати створення 
методологічної платформи реновації державного фінансування закладів вищої освіти. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій з проблеми. Зважаючи на актуальність, дослідженню 
проблем реновації державного фінансування закладів вищої освіти присвядчено наукові праці таких 
вітчизняних авторів: Купець О. [1], Вітренко Ю. [2], Красільник О., [3]. Зарубіжні науковці теж приділяють 
увагу цій проблемі (Лі Е. (Li A.) і Зумета У. (Zumeta W.) [4], Матерлі Ш. (Matherly Ch.) і Тіллман М. 
(Tillman M.) [5], Невьє Г. (Neave G.) [6]; Mендіола Г. (Mendiola G. [7]). Регіоналізму фінансування вищої 
освіти присвячені публікації як зарубіжних (Мен-Сюань Чжоу (Meng-Hsuan Chou) і Равінет П. (Ravinet P.) 
[8]), так і вітчизняних науковців (Данканіч О. [9] і Курко М. [10]). Проте, не зважаючи на проведені 
вищезазначеними авторами дослідження, залишаються невизначенними методологічні засади реновації 
державного фінансування закладів вищої освіти. 

Формулювання цілей дослідження. Метою статті є реновація державного фінансування закладів 
вищої освіти, що ґрунтується на переформатуванні методологічних засад економічних відносин у сфері 
вищої освіти.  

Виклад основних результатів та їх обгрунтування. Неприйняття положень Болонського процесу 
Купець О. пояснює їх глибокою суперечністю з інституційними реаліями української ВО, яким іманентні 
радянські особливості системи управління закладами вищої освіти (ЗВО) [1, с. 126]. Отже, система 
держрегулювання одночасно ініціювала і стримувала реформи ВО. 

Щодо методології сучасний стан ВО є наслідком антагонізму між патерналізмом і принципом 
ринкових відносин, згідно з яким вільні суб’єкти дбають про власні інтереси. Головну проблему 
економічних відносин у СВО Вітренко Ю. та його однодумці вбачають у невідповідності сучасної моделі 
діяльності ВО принципам вільної ринкової економіки [2, c. 7, 33]. Отже, реновація ролі держави у СВО 
надто потребує визначення типу відносин, який забезпечить компроміс інтересів суспільства та 
постачальників і споживачів освітніх послуг. 

Науковці на чолі з Вітренком Ю. формулює економічні відносини у СВО як відносини суб’єктів 
економіки стосовно виробництва, обміну, розподілу та споживання освітніх послуг [2, c. 40]. Поряд з 
патерналізмом існує декілька типів відносин. У соціально-трудових відносинх партнерство як тип відносин 
засновано на принципах, згідно з якими роботодавці, працівники і держава є партнерами щодо досягнення 
своїх цілей. Але ієрархічність СВО унеможливлює рівноправні відносини унаслідок підпорядкованості 
цілей суб’єктів СВО.  

Солідарність як тип відносин передбачає спільну відповідальність і взаємодопомогу, засновану на 
єдності інтересів суб’єктів СВО. ЗВО зацікавлені продати, а споживачі придбати освітню послугу, завдяки 
чому тисячі осіб щороку вступають до ЗВО. Водночас доведено, що отримання освітньої послуги  не 
означає задоволення потреб особи. Збільшення чисельності осіб, що мають кілька освіт, доводить, що за 
допомогою наступних освіт особа виправляє помилку у виборі першої в житті професії. Слід погодитися з 
Купець О., що навіть якісна освіта, значна частина освічених людей і сприятливе інституційне середовище 
не обумовлюють прискорене економічне зростання, якщо освіта і навички, задекларовані у дипломі, не 
відповідають потребам економіки [1, с. 129]. 

Отже, низький рівень прагматизму вибору першої професії не дозволяє державі сприймати особу як 
надійного партнера у задоволенні освітніх потреб бізнесу. Наприклад, 2016 р. держава розраховувала на 
вибір абітурієнтами Полтавщини освітніх послуг за держзамовленням, але у сегменті «Молодші 



спеціалісти» ринку освітніх послуг Полтавської області за первинним обсягом прийому студентів (на основі 
базової загальної середньої освіти) не було отримано 14 освітніх послуг, а за вторинним обсягом прийому 
студентів (на основі повної загальної середньої освіти) – 18 освітніх послуг. У сегменті «Бакалаври» за 
первинним обсягом прийому студентів (на основі повної загальної середньої освіти) не було отримано 
24 освітні послуги за держзамовленням. З огляду на це Красільник О. зазначає, що держзамовлення на 
підготовку кадрів різних рівнів і підвищення їхньої кваліфікації призводить до утримання ЗВО, а не до 
підготовки конкурентоздатних фахівців відповідно до державної потреби на ринку праці [3, с. 114]. 
Незатребуваність роботодавцями професії та кваліфікації за дипломом указує на державне освітнє 
марнотратство. Однак у подальшому превалює думка, що об’єктом держфінансування є студент, який має 
право вибирати ЗВО [11; 12; 13].  

Солідарність держави і ЗВО виявляється у двох ракурсах. Перший – унаслідок процедур 
ліцензування та акредитації, які демонструють відносини щодо отримання дозволу на освітню діяльність за 
спеціальністю у визначеному обсязі (обсяг ліцензійного набору). Надаючи ЗВО дозвіл, держава 
погоджується з тим, що професійні знання у визначеному обсязі затребувані на ринку праці. Процедури 
передбачають наявність необхідних ресурсів (освітнього потенціалу) у закладах для надання освітньої 
послуги у межах обсягу ліцензійного набору. Якщо ЗВО не у повному обсязі реалізували потенціал, то 
ресурси зайві. Наприклад, на ринку освітніх послуг Полтавської області 2016 р. шість ЗВО у сегменті 
«Молодші спеціалісти» менш ніж на третину реалізували потенціал (ліцензійний обсяг), 16 закладів – менш 
ніж на половину, але жоден ЗВО не реалізував потенціал повністю. У сегменті «Бакалаври» шість з десяти 
ЗВО реалізували потенціал менш ніж наполовину. Тільки Кременчуцький національний університет імені 
Михайла Остроградського за двома освітніми послугами і Полтавський національний технічний університет 
імені Юрія Кондратюка за трьома освітніми послугами реалізували потенціал повною мірою. У сегменті 
«Магістри» три із семи ЗВО менш ніж на половину реалізували потенціал і тільки Полтавський юридичний 
інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого повною мірою використав 
потенціал за освітніми послугами. Отже, оскільки отримання ліцензії вимагало аргументації закладом 
розміру обсягу ліцензійного набору, то, за винятком кількох, доводи усіх ЗВО щодо обсягу прийому 
студентів на освітні послуги  виявилися хибними. Купець О. зауважує, що багато вітчизняних університетів 
наприкінці минулого століття завдяки корупції перетворилися на заводи, які штампували дипломи, а не 
знання, уміння та навички [1, с. 127]. Держоргани не мають інструментів для визначення реального обсягу 
ліцензійного набору. Отже, ліцензійний обсяг сприймається як номінальна величина освітнього потенціалу. 

Протягом дії ліцензії обсяг ліцензійного набору залишався незмінним, але обсяги первинного (для 
бакалаврату на основі повної загальної середньої освіти) і вторинного (для бакалаврату на основі освітньо-
кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст») прийому студентів до ЗВО щорічно змінювалися, що 
позначалося на обсязі ресурсів ЗВО. Отже, щорічно кількісно, а можливо, і якісно ЗВО трансформували 
внутрішні ресурси, наприклад, професорсько-викладацький склад, відповідно до змін обсягу прийому 
студентів. Водночас щорічні пертурбації у діяльності ЗВО зовсім не впливали на відносини з державою, яка 
є покупцем освітніх послуг. У цій іпостасі держава має спільні інтереси з ЗВО, що обумовлюють взаємну 
відповідальність за підготовку кадрів вищої кваліфікації. Це другий ракурс солідарності держави і ЗВО. 
Ракурси солідарності є відображенням регуляторних і комерційних повноважень держави. 

Вітренко Ю. та його колеги вважають укладання документа про виконання замовлення підставою 
для початку виробництва та надання освітньої послуги [2, c. 46]. Згідно з п. 14 Порядку розміщення 
державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних і робітничих кадрів, 
підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (Порядок) за результатами конкурсу держзамовник 
(Замовник) укладає з виконавцем держзамовлення державний контракт, у якому зазначаються економічні та 
правові зобов’язання замовника і виконавця та регулюються їх взаємовідносини [14]. Оскільки виконавцем 
зазвичай є ЗВО, то Замовник укладає контракт із ЗВО.  

Історія реформування вітчизняної ВО доводить, що децентралізація та регіоналізація управління 
унаслідок передачі частини владних повноважень державно-громадським і громадським організаціям, а 
також органам місцевого самоврядування, не надали належного результату. Слід визнати, що тільки 
держава здатна реформувати систему, яку вона побудувала. Лі Е. і Зумета У. вважають державу першим 
урядовим «гравцем» в американській ВО, оскільки державні установи набагато більші за приватні. [4, 
с. 466]. Зміну типу відносин між Замовником і ЗВО слід сприймати як реновацію, під час якої держава 
власноруч змінює відповідальність відповідно до спільних інтересів. Взаємна відповідальність суб’єктів 
різних рівнів організаційної ієрархії утворює особливий принцип відносин, що називається субсидіарністю. 
У подальшому держава і ЗВО роблять перші кроки щодо встановлення субсидіарних відносин. Вибираючи 
відповідальність, держава орієнтується на регуляторні та комерційні повноваження, які складають підґрунтя 
оновлених правил фінансування ВО.  

Аспектом повноважень держави у сфері вищої освіти є забезпечення економіки кадрами вищої 
кваліфікації. Матерлі Ш. і Тіллман М. не оригінальні, стверджуючи, що освіта є основним чинником 
економічного зростання. Автори впевненні, що національна політика у СВО неминуче враховує різні 
потреби у регіонах [5, c. 282, 295]. Для Невьє Г. регіоналізація як тренд розвитку університетів обумовлена 
впливом місцевих бюджетів на їхні пріоритети. Розвиток регіональних ринків праці перетворює цілісну 
одноманітність університетської системи на нові форми інституційної диверсифікації та спеціалізації. 



Історії ВО відомі періоди інституційної конвергенції та дивергенції. Регіоналізацію ЗВО автор сприймає як 
противагу конвергенції, вираженої у створенні Єдиного простору вищої освіти (ЄПВО) [6, с. 53, 54]. 
Купець О. зазначає, що раніше рівновага попиту і пропозиції кваліфікованої робочої сили вивчалася на рівні 
країни, галузей або індивідууму. Насправді вона існує в регіонах і містах унаслідок обмеженої просторової 
гнучкості робочої сили. Новітні дослідження містять регіональні атестації ринку праці [1, c. 126, 141]. Отже, 
освітній політиці притаманна орієнтація на потреби регіонального бізнесу в кадрах вищої кваліфікації.  

Регіоналізація ВО має концептуальні межі. Так, Мен-Сюань Чжоу і Равінет П. визначають 
«регіоналізм вищої освіти» як явище, що вказує на зміни в управлінні ВО у контексті глобалізації та 
трансформації традиційної рутинної ролі держав [8, c. 375]. Практично регіоналізація як зворотній бік 
глобалізації розділила ЗВО на два табори. Названі тренди спонукали захоплення рейтингами ЗВО. 
Mендіола Г. убачає, що у гонитві за репутацією в умовах конкуренції деякі ЗВО прагнуть орієнтуватися на 
заклади світового рівня. Нормативи акредитації, орієнтовані на ці заклади, автор уважає ганебними, 
оскільки їх рейтинги не можна задіяти у змаганні за якість знань. Більшість ЗВО знаходиться за межами 
світового рейтингу, але це не означає, що якість знань у них низька, оскільки вони покликані виконувати 
іншу місію – кадрове забезпечення певного ринку праці [7, с. 12]. Поділ вітчизняних ЗВО на категорії 
«Освітньо-наукові центри» і «Регіональні» слід сприймати як реальність. Віднесення закладів до 
регіональних зовсім не означає їх наукову неспроможність або слабке методичне забезпечення. Епітети 
«провінційні» або «периферійні», які наголошують на віддаленість від вершин наукової думки та епіцентрів 
дидактичних інновацій, не стосуються окремих ЗВО, які розташовані навіть не в обласних центрах, але не 
останні в престижних рейтингах. Наприклад, у рейтингу «Топ-200 Україна 2018» 9-те місце посідає 
Сумський державний університет, 59-те місце - регіональний заклад Кременчуцький національний 
університет імені Михайла Остроградського [15]. 

Другим аспектом повноважень держави є фінансування ВО завдяки держзамовленню на надання 
освітніх послуг. На думку Лі Е. і Зумети У., державна політика повинна орієнтуватися на ефективне та 
підзвітне фінансування ВО [4, с. 463]. Поєднання термінів «ефективність» і «підзвітність» означає 
накопичення і систематизацію дослідного знання щодо фінансування освітньої діяльності. Цей вид знання є 
підґрунтям прагматизму державної політики у СВО. Так, Данканіч О. упевнений, що держзамовлення не 
враховує регіональні кадрові потреби бізнесу, що знижує ефективність держфінансування ВО регіону [9, 
с. 208, 212, 214, 215]. На думку Курко М., фінансування ВО відповідає економічному розвитку країни й 
обумовлено дефіцитом фахівців у стратегічних для держави сферах і потребами бізнесу у 
висококваліфікованих фахівцях. За умови браку коштів автор пропонує розробити модель фінансування ВО, 
яка забезпечить поступове збільшення асигнувань з бюджетів усіх рівнів [10, с. 142]. Примітно, що 
вітчизняні дослідники пов’язують фінансування ВО з національним рівнем економіки, а потреби у кадрах 
вищої кваліфікації аналізують на регіональному рівні. 

Отже, українська СВО, будучи складовою частиною світового освітнього простору, зазнає впливу 
світових тенденцій розвитку, зокрема регіоналізації. Відображення тенденції у державному регулюванні 
СВО передбачає оновлення правил фінансування регіональних ЗВО. Підґрунтям оновленого підходу є 
солідарно-субсидіарний тип відносин Замовника зі споживачами освітніх послуг і закладами освіти, який 
сприяє діалогу щодо конкретизації можливостей і зобов’язань сторін. Водночас тип відносин є 
методологічною засадою реновації державного фінансування ЗВО.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. По-перше, тривале недофінансування 
державою ВО набуло хронічного характеру і сприймається суспільством як щось невідворотне, чого 
неможливо уникнути унаслідок об’єктивних обставин: обмеженість бюджетних коштів, з одного боку, і 
високі вимоги ВО (соціальні стандарти), з іншого. Своєрідний фаталізм дефіциту коштів на фінансування 
ВО має глибоке філософське коріння, пов’язане з категорією «відносини». Подолати неминучість можливо 
завдяки розумінню суті відносин держави з тими, кому адресовано фінансування.  

По-друге, недофінансування притаманне не тільки українській вищій школі. У різні часи це 
випробування пройшли майже всі європейські системи ВО. Американську систему це обійшло завдяки 
високій диверсифікації джерел фінансування, децентралізації управління та прагматизму поведінки як 
споживачів, так і постачальників освітніх послуг. Європейські країни відмовилися від патерналістського 
типу відносин у СВО, який неминуче породжував диктат держави, інфантильність споживачів і утриманство 
університетів. Перехід до солідарного і субсидіарного типу відносин у СВО породжує індивідуальну та 
колективну (взаємну) відповідальність зацікавлених сторін у фінансуванні ВО. 

По-третє, солідарно-субсидіарний тип відносин визначає роль держави одночасно як регулятора і 
замовника освітніх послуг. Як регулятор держава за допомогою владних інструментів орієнтує поведінку 
споживачів освітніх послуг на потреби ринку праці, а діяльність ЗВО – на фінансову автономію. Як 
замовник держава покладає на себе частину відповідальності за фінансування ВО у вигляді державного 
замовлення, але при цьому вимагає від ЗВО аналогічної відповідальності щодо залучення інших джерел 
фінансування освітніх послуг. 

 
Список літератури. 
1. Kupets O. Education-job mismatch in Ukraine: Too many people with tertiary education or too many jobs 

for low-skilled? / O. Kupets // Journal of Comparative Economics. – 2016. – Volume 44, Issue 1. – P. 125-147. 



2. Економічні відносини у системі вищої освіти: модернізація в умовах інноваційної економіки : 
[монографія] / [Ю. Вітренко, В. Ворона, Д. Кірієнко, В. Ковтунець, С. Мельник, О. Мусієнко] ; за заг. ред. 
Ю. Вітренка. – К. : Інститут вищої освіти НАПН України, 2017. – 165 с. 

3. Красільник О. Проблеми та перспективи фінансування вищих навчальних закладів України / 
О. Красільник // Вісник Київського національного універси-тету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2015. 
– № 2 (167). – С. 110-117. 

4. Li A. State Support for Higher Education / A. Li, W. Zumeta // The Palgrave international 
handbook of higher education policy and governance ; [Eds. J. Huisman, H. Boer, D. Dill, M. Souto-Otero]. – New 
York : Palgrave Macmillan, 2015 – P. 463-483. 

5. Matherly Ch. Higher Education and the Employability Agenda / Ch. Matherly, M. Tillman // The 
Palgrave international handbook of higher education policy and governance ; [Eds. J. Huisman, H. Boer, D. Dill, M. 
Souto-Otero]. – New York : Palgrave Macmillan, 2015 – P. 281–299. 

6. A History of the University in Europe. Volume IV. Universities since 1945. / General Editor W. Rüegg. 
– Cambridge: Cambridge University Press, 2011. – 635 p. 

7. Mendiola G. Á. State and Market in Higher Education Reforms: Overview of the Issues / G. Á. Mendiola 
// State and Market in Higher Education Reforms : Trends, Policies and Experiences in Comparative Perspective ; 
[Eds. H. G. Schuetze, G. Á. Mendiola]. – AW Rotterdam : Sense Publishers, 2012. – P. 7-24. (Series «Comparative 
and International  Education», Volume 13). 

8. Chou Meng-Hsuan The Rise of ‘Higher Education Regionalism’: An Agenda for Higher Education 
Research / Meng-Hsuan Chou, P. Ravinet // The Palgrave international handbook of higher education policy and 
governance ; [Eds. J. Huisman, H. Boer, D. Dill, M. Souto-Otero]. – New York : Palgrave Macmillan, 2015 – 
P. 361–378. 

9. Данканіч О. М. Регіоналізація процесів фінансового забезпечення розвитку галузі вищої освіти в 
Україні / О. М. Данканіч // Економічний простір. – 2014. – № 85. – С. 207−216. 

10. Курко М. Н. Стан та нормативно-правове врегулювання фінансового забез-печення освіти / М. 
Н. Курко // Право і безпека. – 2010. – № 1 (33). – С. 140–143. 

11. Наказ МОН України «Про затвердження Умов прийому на навчання до вищих навчальних 
закладів України в 2016 році» від 15.10.2015 № 1085 // Офіційний вісник України. – 2015. – № 89. – Ст. 3009. 

12. Наказ МОН України «Про затвердження Умов прийому на навчання до вищих навчальних 
закладів України в 2017 році» від 13.10.2016 № 1236 // Офіційний вісник України. – 2016. − № 96. – Ст. 
3132.  

13. Наказ МОН України «Про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань прийому на 
навчання до закладів вищої освіти» від 13.10.2017 № 1378 // Офіційний вісник України. – 2017. – № 97. – 
Ст. 2975.  

14. Про затвердження Порядку розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, 
наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів : 
Постанова Кабінету Міністрів України від 20.05.2013 № 363 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 39. –  
ст. 1378. 

15. Академічний рейтинг вищих навчальних закладів України «Топ-200 Україна 2018» 
[Електронний ресурс] / Центр міжнародних проектів «Євроосвіта». – Режим доступу до сайту. 
http://www.euroosvita.net/ 

 
References. 
1. Kupets O. (2016), Education-job mismatch in Ukraine: Too many people with tertiary education or too 

many jobs for low-skilled?, Journal of Comparative Economics, Volume 44, Issue 1, pp. 125-147. 
2. Vitrenko, Yu., Vorona, V., Kiriyenko, D., Kovtunets, V., Melnik, S., Musienko, O. (2017), Ekonomichni 

vidnosyny u systemi vyshchoyi osvity: modernizatsiya v umovakh innovatsiynoyi ekonomiky : monohrafiya, 
[Economic relations in the system of higher education: modernization in the conditions of an innovative economy: 
[monograph] / per community Ed. Yu Vitrenko, Institute of Higher Education of the National Academy of Sciences 
of Ukraine, Kyiv, Ukraine. 

3. Krasilnik O. (2015) “Problems and Prospects of Financing of Higher Educational Institutions of 
Ukraine”, Visnyk Kyyivs+koho natsional+noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika, No. 2 (167), 
pp. 110-117. 

4. Li, A. and Zumeta, W. (2015) “State Support for Higher Education”, The Palgrave international 
handbook of higher education policy and governance [Eds. J. Huisman, H. Boer, D. Dill, M. Souto-Otero], Palgrave 
Macmillan, New York, pp. 463-483. 

5. Matherly, Ch. and Tillman, M. (2015) “Higher Education and the Employability Agenda”, The Palgrave 
international handbook of higher education policy and governance, Palgrave Macmillan, New York, pp. 281–299. 

6. A History of the University in Europe (2011), Volume IV. Universities since 1945, General Editor 
W. Rüegg, Cambridge: Cambridge University Press. 

7. Mendiola, G. Á. (2012) “State and Market in Higher Education Reforms: Overview of the Issues”, State 
and Market in Higher Education Reforms : Trends, Policies and Experiences in Comparative Perspective, AW 
Rotterdam : Sense Publishers, pp. 7-24. (Series «Comparative  and International  Education», Volume 13). 



8. Chou, Meng-Hsuan and Ravinet, P.  (2015), “The Rise of ‘Higher Education Regionalism’: An Agenda 
for Higher Education Research” The Palgrave international handbook of higher education policy and governance, 
New York, Palgrave Macmillan, pp. 361–378. 

9. Duncanich, O. M. (2014) “Regionalization of the financial support of the development of the higher 
education sector in Ukraine”, Ekonomichnyy prostir, No. 85, pp. 207-216. 

10. Kuroko, M. N. (2010) “State and normative legal regulation of financial education of education”, Pravo 
i bezpeka, No. 1 (33), pp. 140-143. 

11. Ministry of Education and Science of Ukraine (2015) “On Approval of the Conditions for Admission to 
Studies in Higher Educational Institutions of Ukraine in 2016”, Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny, dated 10/15.2015, No. 
1085, vol. 89, p. 3009. 

12. Ministry of Education and Science of Ukraine (2016) “On Approval of the Conditions for Admission to 
Studies in Higher Educational Institutions of Ukraine in 2017”, Ofitsiynyy visnyk Ukrainy, dated 13 October 2016, 
No. 1236, vol. 96, p. 3132. 

13. Ministry of Education and Science of Ukraine (2017) “On Approval of Certain Regulatory Acts on 
Admission to Higher Education Institutions”, Ofitsiynyy visnyk Ukrainy, dated 13 October 2017, No. 1378, vol. 97, 
pt. 2975. 

14. Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine (2013) “On Approval of the Procedure for placing 
the state order for the training of specialists, scientific, scientific and pedagogical and labor personnel, training and 
retraining of personnel”, Ofitsiynyy visnyk Ukrainy , dated 20 May 2013, № 363, vol. 39, p. 1378 

15. Center for international projects “Eurovision” (2018) “Academic rating of higher educational 
institutions of Ukraine “Top 200 Ukraine 2018” [Electronic resource], available at: http://www.euroosvita.net/ 

 
Стаття надійшла до редакції 20.06.2018 р. 


