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МОНОГРАФІЯ Г. С. ЛОПУШНЯК ТА Х. В. РИБЧАНСЬКОЇ  
НА ТЕМУ 

«ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ: ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ  
ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»1 

 
Проблема удосконалення державно-

го регулювання вищої освіти в Україні 
обумовлює високу актуальність прове-
деного Г. С. Лопушняк і Х. В. Риб-
чанською дослідження. 

Ознайомлення з текстом монографії 
залишає приємне враження, оскільки 
дає можливість судити про наукову 
роботу як про цілісне комплексне гли-
боке дослідження безперечно науково-
го характеру, під час якого застосовано 
достатньо велику кількість методів і 
підходів.  

Застосовані у ході дослідження ме-
тоди дозволили в достатній мірі обґру-
нтувати одержані результати, які є дос-

товірними, новими у науковому плані і мають практичне значен-
ня для вирішення вказаної проблеми.  

Позитивним слід вважати й те, що автором удосконалено ме-
тодичні підходи до порядку формування державного замовлення 
на підготовку фахівців, робітничих і наукових кадрів, які поля-
гають в удосконаленні процедури прогнозування потреби у таких 
кадрах через розробку ефективної системи моніторингу ринку 
праці на основі створення електронного банку даних щодо чисе-
льності, вікового складу населення у розрізі регіонів. 

Заслуговують на увагу і пропоновані авторами методичні за-
сади державного регулювання вищої освіти в частині визначення 
принципів, на яких ґрунтується цей процес, а також система ме-
тодів державного регулювання вищої освіти, що доповнена таки-
ми, як квотування, державне регулювання цін на освітні послуги 
та ін. 

Загалом можна стверджувати, що монографія Г. С. Лопушняк 
і Х. В. Рибчанської на тему «Вища освіта України: державне ре-
гулювання та перспективи розвитку» є завершеним науковим до-
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слідженням, написана на високому теоретичному рівні з викори-
станням сучасних методів дослідження.  

Ознайомлення з монографічним матеріалом стане у нагоді і 
студентам, і викладачам, і практичним діячам. Монографія до-
зволить усвідомити правові та економічні аспекти державного 
регулювання вищої освіти, а також сприятиме поглибленому ро-
зумінню читачами актуальних проблем вищої освіти.   
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