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Vlasova I. V. University financial autonomy: case of Canada
The analysis of legislative support of higher education of Canada is carried out. It was defined, that higher education 

policy is decentralized. Higher education is seen as a key area of public investment in the economic and social development 
of the country. Differences between provinces in the area of legislative support of higher education are identified. They are 
universities operate in accordance with the Law on the Higher Education Sector, the University System, and they are regulated 
by separate laws. There are specific features of accounting in the provinces based on government control over the activities 
of universities, which affects the ability of universities to make financial decisions. It was defined, that universities in province 
British Columbia are not allowed to borrow, sell assets, sign collective agreements, set salaries to administrative staff, or open 
new academic programs without government approval. Provincial governments determine the amount of financial support for 
a higher education institution, directly or indirectly influence or control university decisions regarding tuition rates. Universities 
are allowed to increase revenue by charging much higher fees for international students. Government grants and tuition fees are 
the main sources of income for Canadian universities, but the balance varies between provinces. The funding model for universi-
ties in Ontario has been investigated. This model include three main components. They are Basic funding of student enrollment 
through a Basic Operating Grant, which aims to provide stability and predictability and enable universities to make long term 
planning; performance-based funding is based on the Key Performance Indicators (KPIs) (graduates, employment rate for six 
months and two years after graduation); targeted grants.

Key words: institutional autonomy; Basic Operating Grant; grants; sources of financing; funding model; performance indi-
cators; subsidies; financial autonomy of the university; targeted grants.
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ДО ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНОГО ЗМІСТУ ВОГНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ  
ТА ОСОБИСТОЇ БЕЗПЕКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ

Стаття присвячена проблемі професійної підготовки майбутніх офіцерів Державної прикордонної служби Укра-
їни, зокрема таким її різновидам, як вогнева підготовка та особиста безпека. Проаналізовано стан актуальності 
згаданої проблеми. Застосовано діалектичний підхід до визначення суперечностей з метою розв’язання цього питання. 
Також проаналізовано наукову літературу, зокрема педагогічні праці вчених, які вивчали проблеми як вищої військо-
вої освіти, так і освіти для цивільної молоді з метою визначення основних шляхів підвищення якості професійної 
підготовки у педагогіці. Виокремлено ключові шляхи реалізації вогневої підготовки та особистої безпеки майбутніх 
офіцерів-прикордонників: дотримання принципу інтегративності вогневої, правової та психологічної підготовки; 
інтенсифікація процесу запровадження інновацій педагогічної теорії та практики; актуалізація позитивного усві-
домлення професійної підготовки майбутніми офіцерами-прикордонниками як особистісно-професійного явища; про-
ектування системи інформаційного та технологічного супроводу вогневої підготовки та особистої безпеки майбутніх 
офіцерів-прикордонників. Розкрито зміст кожного поданого вище шляху реалізації вогневої підготовки та особистої 
безпеки. У зв’язку із цим проаналізовано зміст таких категорій, як психологічна підготовка, правова підготовка, сис-
тема інформаційного супроводу, мотиваційна сфера особистості, підготовка представників науково-педагогічного 
складу. Сформульовано висновки проведеного дослідження. На підтвердження актуальності представленої у статті 


