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Постановка проблеми. Заклади вищої освіти є важливим 

елементом національної освітньої та економічної систем, адже, 
як зазначається в Державній національній програмі «Освіта» 
(«Україна XXI століття»)», затвердженій Постановою Кабінету 
Міністрів України від 03 листопада 1993 р. № 896, вища освіта 
спрямована на забезпечення фундаментальної наукової, загаль-
нокультурної, практичної підготовки фахівців, які мають визна-
чати темпи і рівень науково-технічного, економічного та соціально-
культурного прогресу. Модернізація вітчизняного законодавства 
про освіту, насамперед, про вищу освіту, яке відбувається впро-
довж останніх років, створює підґрунтя для подальшого розвитку 
системи закладів вищої освіти в Україні та її наближення до єв-
ропейських стандартів.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання станов-
лення та розвитку системи закладів вищої освіти в контексті дос-
лідження проблем національної вищої освіти аналізуються бага-
тьма українськими вченими. Це, зокрема, Т. М. Боголіб, 
Р. Г. Валєєв, Н. Л. Губерська, М. З. Згуровський,І. С. Каленюк, 
Є. В. Красняков, В. Г. Кремень, О. В. Куклін, М. Н. Курко, 
Є. А. Огаренко, О. В. Рєвнівцева, В. І. Сацик, С. О. Тульчинська, 
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Р. В. Шаповал, Л. С. Шевченкота ін. Так, зокрема, М. Н. Курко 
сформулював підходи до класифікації вищих навчальних закла-
дів в Україні [1, с. 14–-15], яка вказує на їх різноманітність, проте 
спирається на норми Закону України «Про вищу освіту» від 17 
січня 2002 р. № 2984-III (втратив чинність). На сьогодні, ці пи-
тання в процесі аналізу сучасного стану національної системи за-
кладів вищої освіти потребують подальшого дослідження, вихо-
дячи з норм нинішньої редакції Закону України «Про вищу 
освіту» від 01 липня 2014 р. № 1556-VII з урахуванням внесених 
до неї змін на підставі прийнятої нової редакції Закону України 
«Про освіту» від 05 вересня 2017 р. № 2145-VIII. У зв’язку із за-
міною у тексті Закону України «Про вищу освіту» від 01 липня 
2014 р. № 1556-VII терміну «вищий навчальний заклад» на тер-
мін «заклад вищої освіти», згідно із Законом України «Про осві-
ту» від 05 вересня 2017 р. № 2145-VIII, та враховуючи широке 
вживання в інформаційних джерелах словосполучення «вищий 
навчальний заклад», надалі в статті ці терміни вживатимуться як 
синоніми.  

Метою статті є аналіз законодавчих засад становлення та ро-
звитку системи закладів вищої освіти в Україні та обґрунтування 
пропозицій задля створення необхідних правових підстав для її 
подальшої модернізації з урахуванням потреб сьогодення. 

Виклад основного матеріалу. Процеси розбудови національ-
ної системи закладів вищої освіти сьогодні регламентуються на 
рівні стратегічних документів розвитку освіти, у тому числі ви-
щої, до яких належать Державна національна програма «Освіта» 
(«Україна XXI століття»)», затверджена Постановою Кабінету 
Міністрів України від 03 листопада 1993 р. № 896, Національна 
доктрина розвитку освіти, затверджена Указом Президента Укра-
їни від 17 квітня 2002 р. № 347/2002, Національна стратегія роз-
витку освіти в Україні на період до 2021 року, затверджена Ука-
зом Президента України від 25 червня 2013 р № 344/2013, та 
законодавчих актів про освіту та вищу освіту – Законів України 
«Про освіту»від 05 вересня 2017 р. № 2145-VIII, «Про вищу осві-
ту» від 01 липня 2014 р. № 1556-VII.  

Так, ще в Державній національній програмі «Освіта» («Украї-
на XXI століття»), затвердженій Постановою Кабінету Міністрів 
України від 03 листопада 1993 р. № 896, серед стратегічних за-
вдань реформування вищої освіти названо формування мережі 
вищих навчальних закладів, яка за освітніми та кваліфікаційними 
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рівнями, типами навчальних закладів, формами і термінами на-
вчання, джерелами фінансування задовольняла б інтереси особи 
та потреби кожного регіону і держави загалом, а до пріоритетних 
напрямів реформування вищої освіти віднесено оптимізацію ме-
режі вищих навчальних закладів та їх структури, проведення ор-
ганізаційно-структурних змін у системі вищої освіти, спрямова-
них на розвиток навчальних закладів різних типів, підвищення 
ролі і значущості університетської освіти у реалізації стратегіч-
них цілей освіти. Згодом, відповідно до Національної доктрини 
розвитку освіти, затвердженої Указом Президента України від 17 
квітня 2002 р. № 347/2002, держава зобов’язалася забезпечувати 
різноманітність типів навчальних закладів, при цьому створена 
мережа навчальних закладів повинна задовольняти освітні потре-
би кожної людини відповідно до її інтересів, здібностей і потреб 
суспільства.  

Впродовж сучасної історії України розвитку системи закладів 
вищої освіти був притаманний здебільшого екстенсивно-
інтенсивний характер, оскільки зростання кількісних показників 
превалювало над покращенням якості освітньої діяльності, а от-
же, й вищої освіти. Однією з причин цього можна вважати трива-
лу відсутність законодавчого регулювання діяльності закладів 
вищої освіти, хоча відповідно до ч. 1 ст. 92 Конституції України 
від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР виключно законами України 
визначаються засади регулювання освіти. Водночас, зважаючи на 
переважання в національній системи вищих навчальних закладів 
державних закладів вищої освіти, діяло Положення «Про держа-
вний вищий навчальний заклад», затверджене Постановою Кабі-
нету Міністрів України від 05 вересня 1996 р. № 1074 (втратило 
чинність 05 лютого 2015 р.). До речі, даною Постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 05 вересня 1996 р. № 1074 передбачала-
ся можливість застосування Положення «Про державний вищий 
навчальний заклад» вищими навчальними закладами, засновани-
ми на інших формах власності, в частині, що не суперечить чин-
ному законодавству. Як відомо, поява спеціального законодавст-
ва про вищу освіту пов’язується із прийняттям Закону України 
«Про вищу освіту» від 17 січня 2002 р. № 2984-III (втратив чин-
ність), який діяв з 05 березня 2002 р. до 06 вересня 2014 р.  

Так, за даними Державної служби статистики України станом 
на початок 1991–1992 навчального року налічувалося 910 вищих 
навчальних закладів, згодом їх чисельність досягла максималь-
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них донині значень: на початку 1995–1996 навчального року ви-
щих навчальних закладів було 1037, а на станом на початок 
1996–1997 навчального року – 1064 [2]. Упродовж наступних ро-
ків спостерігається усталена тенденція до скорочення кількості 
вищих навчальних закладів (за винятком 2003–2004 навчального 
року). Суттєве скорочення кількості вищих навчальних закладів 
відбулося на межі 2013–2014 і 2014–2015 навчальних років, що 
пов’язано з неврахуванням тимчасово окупованої території Ав-
тономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони про-
ведення антитерористичної операції при визначенні кількості 
вищих навчальних закладів у державі, а тому не може розгляда-
тися як результат дії правових та/або економічних чинників і є 
таким, що не підлягає співставленню з результатами попередніх 
років. Зміни в чисельності вищих навчальних закладів протягом 
1995–2017 навчальних років з періодизацією у п’ять років пред-
ставлені в табл. 1. 

Таблиця 1 

Розподіл закладів вищої освіти України за формами власності  
у 1995-2017 навч. рр.* 

Навчальний 
рік 

 
Показники 

 

1995-1996 2000-2001 2005-2006 2010-2011 2015-2016†

2016† 
2016-2017  

вс
ьо

-
го

  

у 
%

 

вс
ьо

-
го

  

у 
%

 

вс
ьо

-
го

  

у 
%

 

вс
ьо

-
го

  

у 
%

 

вс
ьо

-
го

  

у 
%

 

вс
ьо

-
го

  

у 
%

 
Кількість ЗВО 
(ВНЗ), всього 1037 100,0 979 100,0 951 100,0 854 100,0 659 100,0 657 100,0 

у т. ч. 
ЗВО (ВНЗ) держа-
вної та комуналь-
ної форм власності 926 89,3 816 83,3 749 78,8 666 78,0 525 79,7 527 80,2 

ЗВО (ВНЗ) приват-
ної форми власності 111 10,7 163 16,7 202 21,2 188 22,0 134 20,3 130 19,8 

                       
*Складено та розраховано автором за даними статистичних бюлетенів Державної служби 

статистики України: Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України на 
початок 2010/11 навчального року: статистичний бюлетень / Державний комітет статистики 
України / Відп. за вип. І. В. Калачова. Київ, 2011. С. 8; Основні показники діяльності вищих 
навчальних закладів України на початок 2016/17 навчального року: статистичний бюлетень / 
Державна служба статистики України / Відп. за вип. О. О. Кармазіна. – Київ, 2017. – С. 7, 10. 
URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 05.10.2017). 

†Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. 
Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції. 
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На сучасному етапі розвиток системи закладів вищої освіти 
визначає Національна стратегія розвитку освіти в Україні на пе-
ріод до 2021 року, затверджена Указом Президента України від 
25 червня 2013 р № 344/2013. В даному документі зазначається, 
що в Україні забезпечено правове регулювання питань функціо-
нування системи освіти, всіх її рівнів і підсистем, діяльності на-
вчальних закладів різних типів і форм власності. Так, у контексті 
вищої освіти в середині 2013 р. основу законодавства складали 
Закон України «Про освіту» від 23 травня 1991 р. № 1060-XII 
(втратив чинність) та Закон України «Про вищу освіту»від 17 сі-
чня 2002 р. № 2984-III (втратив чинність). Як видно з табл. 1, 
станом на початок 2010–2011 навчального року питома вага ви-
щих навчальних закладів приватної форми власності становила 
22,0 % від загальної кількості закладів вищої освіти, що свідчить 
про утвердження приватних вищих навчальних закладів як не-
від’ємної складової національної системи вищої освітина сучас-
ному етапі її розвитку. Однак у загальній кількості закладів ви-
щої освіти переважають усе ж таки вищі навчальні заклади 
державної та комунальної форм власності. Варто підкреслити, що 
згідно із ст. 27 Закону України «Про вищу освіту» від 01 липня 
2014 р. № 1556-VII заклади вищої освіти державної, комунальної 
та приватної форм власності мають рівні права у провадженні 
освітньої, наукової та інших видів діяльності. 

Водночас, у Національній стратегії розвитку освіти в Україні 
на період до 2021 року, затвердженій Указом Президента Украї-
ни від 25 червня 2013 р № 344/2013, серед стратегічних напрямів 
державної політики у сфері освіти вкотре названо створення на-
вчальних закладів різних типів і форм власності, з наголосом на 
тому, що для забезпечення стабільного розвитку і нового якісно-
го прориву у системі вищої освіти необхідно привести мережу 
вищих навчальних закладів у відповідність з потребами націона-
льної економіки та запитами ринку праці, тобто оптимізувати її, а 
також створити дослідницькі університети. Зрозуміло, що реалі-
зація зазначених завдань потребує, в першу чергу, оновлення за-
конодавства у сфері вищої освіти. Власне тому серед основних 
напрямів реалізації Національної стратегії розвитку освіти в 
Україні на період до 2021 року визначено прийняття нових реда-
кцій Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту», які нині 
і є чинними. 
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Національна система вищих начальних закладів складається з 
різних закладів вищої освіти не лише за формою власності, а й за 
типами. Так, відповідно до ст. 28 Закону України «Про вищу 
освіту» від 01 липня 2014 р. № 1556-VII в освітній системі нашої 
держави можуть функціонувати заклади вищої освіти трьох ти-
пів: 1) університети; 2) академії та інститути; 3) коледжі. Розпо-
діл закладів вищої освіти за типами у 2010–2017 навчальних ро-
ках представлено в табл. 2. 

Таблиця 2 

Розподіл закладів вищої освіти України за типами у 2010-2017 навч. рр.* 

Кількість ЗВО 
(ВНЗ), 

одиниць 
 

Типи ЗВО  
(ВНЗ) 

На початок навчального року 

2010-2011 2012-2013 2014-2015† 2016-2017 

Всього 854 100,0 823 100,0 664 100,0 657 100,0 
Технікуми 130 15,2 109 13,2 59 8,9 56 8,5 
Училища  
з них педагогічні 

121 
12 

14,2 118
14

14,4 87
7

13,1 84
7

12,8 

Коледжі 
з них педагогічні 

234 
23 

27,4 243
22

29,5 222
24

33,4 224
24

34,1 

Університети 
з них педагогічні 

197 
26 

23,1 199
25

24,2 175
20

26,4 184
22

28,0 

Академії  62 7,2 64 7,8 54 8,1 50 7,6 
Інститути 
з них педагогічні 

109 
6 

12,8 89
5

10,8 66
5

9,9 59
3

9,0 

Консерваторії  1 0,1 1 0,1 1 0,2 - - 

                       
*Складено та розраховано автором за даними статистичних бюлетенів Державної служби 

статистики України: Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України на 
початок 2010/11 навчального року: статистичний бюлетень / Державний комітет статистики 
України / Відп. за вип. І. В. Калачова. Київ, 2011. С. 17; Основні показники діяльності вищих 
навчальних закладів України на початок 2012/13 навчального року: статистичний бюлетень / 
Державна служба статистики України / Відп. за вип. І. В. Калачова. – Київ, 2013. – С. 17; Ос-
новні показники діяльності вищих навчальних закладів України на початок 2014/15 навчаль-
ного року: статистичний бюлетень / Державна служба статистики України / Відп. за вип. О. 
О. Кармазіна. – Київ, 2015. – С. 14; Основні показники діяльності вищих навчальних закладів 
України на початок 2016/17 навчального року: статистичний бюлетень / Державна служба 
статистики України / Відп. за вип. О. О. Кармазіна. – Київ, 2017. – С. 16. URL: 
http://www.ukrstat.gov.ua(дата звернення: 05.10.2017). 

†Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. 
Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції. 
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Як видно з табл. 2, Державна служба статистики України досі 
притримується типології вищих навчальних закладів згідно зі ст. 
25 Закону України «Про вищу освіту» від 17 січня 2002 р. 
№ 2984-III (втратив чинність), яка не збігається з типологією за-
кладів вищої освіти відповідно до ст. 28 Закону України «Про 
вищу освіту» в чинній редакції від 01 липня 2014 р. № 1556-VII, 
що пояснюється перебуванням національної системи закладів 
вищої освіти у перехідному періоді. На основі наведених даних 
можна дійти висновку про практично не змінну питому вагу пе-
рших двох типів закладів вищої освіти, а це: 1) університети; 
2) академії та інститути, незважаючи на суттєве скорочення за-
кладів вищої освіти, про що вже йшлося.  

Протягом 2014–2017 рр. спеціальне законодавство про вищу 
освіту зазнало суттєвих змін: спочатку внаслідок прийняття нової 
редакції Закону України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 р. 
№ 1556-VII, потім – нової редакції Закону України «Про освіту» 
від 05 вересня 2017 р. № 2145-VIII, що призвів до внесення низки 
змін до Закону України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 р. 
№ 1556-VII. У табл. 3 представлено результати порівняльного 
аналізу норм Закону України «Про вищу освіту» від 17 січня 
2002 р. № 2984-III [3] (втратив чинність), Закону України «Про 
вищу освіту» від 01 липня 2014 р. № 1556-VII [4] до моменту 
прийняття нової редакції Закону України «Про освіту» від 05 ве-
ресня 2017 р. № 2145-VIII [5] та з урахуванням змін, які на підс-
таві останнього було внесено до Закону України «Про вищу осві-
ту» від 01 липня 2014 р. № 1556-VII в частині їх впливу на 
подальший розвиток національної системи закладів вищої освіти. 

Як видно з табл. 3, Закон України «Про вищу освіту» від 01 
липня 2014 р. № 1556-VII з 06 вересня 2014 р. надає можливість 
закладам вищої освіти, які належать до перших двох типів, а це – 
університети, академії та інститути, за пропозицією Національ-
ного агентства із забезпечення якості вищої освіти, набути стату-
су національного закладу вищої освіти незалежно від форми вла-
сності. Також варто відмітити, що даним законом нарешті на 
законодавчому рівні визначено основи набуття національним за-
кладом вищої освіти, у разі здійснення ним діяльності за модел-
лю поєднання освіти, науки та інновацій, статусу дослідницького 
університету на конкурсних засадах. Відповідно до п. 11 ч. 2 Роз-
ділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України 
«Про вищу освіту»від 01 липня 2014 р. № 1556-VII з 06 вересня 
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2014 р. заклади вищої освіти, яким надано статус національного 
або дослідницького, після набрання чинності цим законом збері-
гають відповідний статус, а також набувають додаткових прав, 
передбачених ним. Щодо останнього виникають питання стосов-
но набуття переваг, пов’язаних із фінансуванням за рахунок кош-
тів державного бюджету, оскільки в Бюджетному кодексі Украї-
ни від 08 липня 2010 р. № 2456-VI не передбачений механізм 
фінансування закладів вищої освіти, заснованих на приватній 
формі власності.  

 
Таблиця 3 

Тенденції модифікації норм спеціального закону про вищу освіту,  
що стосуються розбудови системи закладів вищої освіти України 

Критерії для 
порівняння 

Закон України «Про 
вищу освіту» 

від 17.01.2002 р. 
№ 2984-III (втратив 

чинність) 

Закон України «Про 
вищу освіту» від 

01.07.2014 р.  
№ 1556-VII 

Зміни до Закону Укра-
їни «Про вищу освіту» 
на підставі Закону 

України «Про освіту» 
від 05.09.2017 р. 
№ 2145-VIII 

Термінологія Вищий навчальний за-
клад (ВНЗ) (ст. 1) 

Вищий навчальний за-
клад (ВНЗ) (ст. 1)

Заклад вищої освіти 
(ЗВО) (ст. 1)

ЗВО (ВНЗ) за 
формою влас-
ності  

1- ВНЗ державної фор-
ми власності; 
2- ВНЗ у власності 
АРК; 
3- ВНЗ комунальної 
форми власності; 
4- ВНЗ приватної фор-
ми власності (ст. 1)

1- ВНЗ державної фор-
ми власності; 
2- ВНЗ комунальної 
форми власності; 
3- ВНЗ приватної фор-
ми власності (ст. 27) 

1- ЗВО державної фор-
ми власності; 
2- ЗВО комунальної 
форми власності; 
3- ЗВО приватної фор-
ми власності (ст. 27)  
 

Рівні акреди-
тації ВНЗ 

ВНЗ I-го, II-го, III-го, 
IV-го рівнів акредитації 
(ст. 24) 

 
_____________ 

 
_____________ 

Типи ЗВО 
(ВНЗ) 

1- університет; 
2- академія; 
3- інститут; 
4- консерваторія (музи-
чна академія); 
5- коледж; 
6- технікум (училище) 
(ст. 25) 

1- університет – багато-
галузевий (класичний, 
технічний) або галузе-
вий ВНЗ; 
2- академія, інститут – 
галузевий ВНЗ; 
3- коледж – галузевий 
ВНЗ або структурний 
підрозділ університету, 
академії чи інституту 
(ст. 28)

1- університет – багато-
галузевий (класичний, 
технічний) або галузе-
вий ЗВО; 
2- академія, інститут – 
галузевий ЗВО; 
3- коледж – ЗВО або 
структурний підрозділ 
університету, академії 
чи інституту. 
(ст. 28)
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Критерії для 
порівняння 

Закон України «Про 
вищу освіту» 

від 17.01.2002 р. 
№ 2984-III (втратив 

чинність) 

Закон України «Про 
вищу освіту» від 

01.07.2014 р.  
№ 1556-VII 

Зміни до Закону Укра-
їни «Про вищу освіту» 
на підставі Закону 

України «Про освіту» 
від 05.09.2017 р. 
№ 2145-VIII 

Статус ЗВО 
(ВНЗ) 

В законі прямо про не-
прибутковий статус 
ВНЗ не сказано, проте 
про це можна ствер-
джувати, беручи до ува-
ги те, що більшість 
норм цього закону щодо 
правового режиму фі-
нансово-економічних 
відносин у системі ви-
щої освіти стосуються 
державних та комуна-
льних ВНЗ (ст. 63-65)

ВНЗ утворюється у фо-
рмі державної, комуна-
льної, приватної уста-
нови і працює на 
засадах неприбутковос-
ті (ст. 27) 

ЗВО як суб’єкт госпо-
дарювання може діяти в 
одному із таких стату-
сів: 
- бюджетна установа; 
- неприбутковий заклад 
вищої освіти; 
- прибутковий заклад 
вищої освіти (ст. 27) 

Джерела фі-
нансування ді-
яльності ЗВО 
(ВНЗ) 

1- державний бюджет та 
додаткові джерела; 
2- бюджет АРК та дода-
ткові джерела; 
3- місцевий бюджет 
та додаткові джерела 4- 
кошти власників та до-
даткові джерела (ст. 1, 
64) 

1- кошти державного 
бюджету та інші джере-
ла; 
2- кошти місцевих бю-
джету та інші джерела; 
3- кошти засновників та 
інші джерела (ст. 71) 

 
 
 

_____________ 

Набуття стату-
су національ-
ного ЗВО 
(ВНЗ) 

статус національного 
дозволялося отримали 
лише державним ВНЗ 
IV-го рівня акредитації 
(ст. 26) 

статус національного 
може бути надано уні-
верситету, академії, ін-
ституту незалежно від 
форми власності (ст. 29)

 
 

_____________ 

Набуття стату-
су дослідниць-
кого універси-
тету  

не передбачалося  статус дослідницького 
університету може бути 
надано національному 
ВНЗ, що працює за мо-
деллю поєднання осві-
ти, науки та інновацій 
(ст. 30)

 
 
 
 

_____________ 

 
Слід також зазначити, що в період дії першої редакції Закону 

України «Про вищу освіту» від 17 січня 2002 р. № 2984-III пев-
ний час питання отримання статусу дослідницького університету 
визначалися Положенням «Про дослідницький університет», за-
твердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 17 лю-
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того 2010 р. № 163, яке втратило чинність 18 листопада 2014 р. 
Проте відповідно до ст. 30 Закону України «Про вищу освіту» від 
01 липня 2014 р. № 1556-VII статус дослідницького університету 
надається Кабінетом Міністрів України відповідно до затвердже-
ного ним Положення про дослідницький університет, що вказує 
на нагальну потребу затвердження нової редакції даного поло-
ження, інакше формування мережі дослідницьких університетів 
так і залишиться не реалізованим. Проблема формування сучас-
ної підзаконної нормативно-правової бази стосується і процедури 
надання закладу вищої освіти статусу національного. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. На основі 
проведеного дослідження встановлено: 

1) національна система закладів вищої освіти складається із 
сукупності закладів вищої освіти, які є різними за формою влас-
ності, типом, статусом як суб’єкта господарювання та іншими 
ознаками відповідно до спеціального законодавства, чинного в 
певний історичний період; 

2) для подальшого розвитку системи закладів вищої освіти в 
Україні Кабінету Міністрів України необхідно розробити і в 
установленому порядку затвердити Положення «Про національ-
ний заклад вищої освіти» та Положення «Про дослідницький уні-
верситет»; 

3) потребують узгодження норми ст. 29, 30 Закону України 
«Про вищу освіту» від 01 липня 2014 р. № 1556-VII з нормами 
Бюджетного кодексу України від 08 липня 2010 р. № 2456-VI у 
частині набуття закладами вищої освіти, які отримали статус на-
ціонального закладу вищої освіти або дослідницького універси-
тету додаткових прав, пов’язаних з отриманням фінансової підт-
римки за рахунок коштів державного бюджету, оскільки 
спеціальний закон про вищу освіту (ст. 29, 30) наголошує на рів-
них правах закладів вищої освіти усіх форм власності, зазначаю-
чи, що університету, академії, інституту незалежно від форми 
власності може бути надано статус національного, а за умови ви-
конання наступних вимог відповідно до законодавства – й стату-
су дослідницького університету.  
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