Спеціалізованій вченій раді
Д 47.104.03 в Національному
університеті водного господарства
та природокористування
ВІДГУК
офіційного опонента, доктора економічних наук, професора
Мойсеєнко Ірини Павлівни на дисертаційну роботу
ТОЦЬКОЇ Олесі Леонтіївни на тему «Управління розвитком
вищої освіти в Україні», подану на здобуття наукового ступеня
доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка
та управління національним господарством
Вивчення
опублікованих

дисертаційної
праць

дає

роботи,

підстави

автореферату

для

розгорнутої

дисертації

та
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І.

Актуальність теми дисертаційного роботи та її зв’язок

з науковими програмами, планами, темами
Сфера вищої освіти відіграє важливу роль у розвитку України як у
соціальному, так і економічному контекстах. Адже вона сприяє соціалізації,
здобуттю нових компетенцій і працевлаштуванню молоді; здійснює свій
внесок у підготовку наукових кадрів, і, відповідно, формування економіки,
базованій на знаннях. Набуті у закладах вищої освіти компетенції, є основою
конкурентоспроможності випускників, а державні та приватні інвестицій у
людський капітал забезпечують розвиток всієї господарської системи країни.
Приєднання України до Болонського процесу відкриває широкі
можливості для розвитку вищої освіти в нашій державі. Незважаючи на різні
політичні, культурні й академічні традиції, країни-члени Європейського
простору вищої освіти – унікальної міжнародної співпраці з питань вищої
освіти – взяли на себе низку зобов’язань щодо структурних реформ і
спільних інструментів. До загальних ключових цінностей ними віднесено
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свободу вираження поглядів, самостійність установ, незалежні студентські
спілки, академічну свободу, вільний рух студентів і персоналу. Відповідно до
прийнятих зобов’язань, перед керівництвом МОН України постає завдання
обґрунтування теоретико-методологічних засад і концептуальних підходів
щодо вдосконалення управління розвитком вищої освіти в Україні та
розробки рекомендацій щодо організаційного й економічного забезпечення
цього процесу в умовах інтеграції до Європейського освітнього простору. З
огляду на це, тема дисертаційної роботи О. Л. Тоцької є надзвичайно
актуальною.
Проведене дослідження відповідає сучасним напрямам розвитку
економічної науки та безпосередньо пов’язане з тематикою науководослідних робіт кафедри міжнародних економічних відносин та управління
проектами Волинського національного університету імені Лесі Українки,
зокрема в рамках виконання таких держбюджетних тем: «Єврорегіон “Буг”:
передумови та стратегічні пріоритети сталого просторового розвитку»
(державний реєстраційний номер 0109U000580) – розкрито стратегічні
напрями вдосконалення управління розвитком вищої освіти в Україні;
«Єврорегіон “Буг”: ринкова трансформація в умовах міжрегіональної
інтеграції» (державний реєстраційний номер 0111U002147) – побудовано
моделі розвитку освітньої, наукової та фінансово-інвестиційної компонент
вищої освіти; «Інноваційні форми активізації бізнесу в умовах європейської
інтеграції» (державний реєстраційний номер 0115U002350) – проаналізовано
розвиток вітчизняної вищої освіти; «Регіональні ринки в умовах європейської
інтеграції» (державний реєстраційний номер 0118U001094) – розкрито
європейський досвід оплати праці у сфері вищої освіти; «Безпека сталого
розвитку регіонів та територіальних громад України на засадах інклюзивного
зростання» (державний реєстраційний номер 0120U102632) – визначено роль
і місце вищої освіти у формуванні національної економіки знань.
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ІІ.

Ступінь

обґрунтованості

наукових

положень,

висновків

і рекомендацій, сформульованих у дисертації, їхня достовірність
Наукові положення, наведені в дисертації О. Л. Тоцької й авторефераті
цієї

роботи,

є

достатньо

обґрунтованими,

логічно

пов’язаними

та

несуперечливими. Окрім того, для них характерний належний рівень
аргументованості.

Підтвердженням

цього

є

сукупність

використаних

авторкою наукових методів і прийомів дослідження, логічна структура та
зміст

дисертаційної

роботи,

репрезентативний

обсяг

розглянутих,

проаналізованих і систематизованих актуальних досліджень із проблем
управління розвитком вищої освіти в Україні.
Використання наукових праць закордонних і вітчизняних науковців,
обробка статистичної інформації за темою дослідження дали можливість
авторці систематизувати та кваліфіковано опрацювати отримані результати
роботи. Обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій
підтверджується і матеріалами, наведеними в додатках.
Для вирішення поставлених завдань і отримання результатів, що
характеризуються науковою новизною, дисертанткою застосовано низку
методів дослідження: SWOT-аналіз, головних компонент, критичного шляху,
ABC-аналіз, кластерний аналіз, дерево рішень, структурний аналіз, побудови
інтегрального показника, екстраполяції трендів, імовірнісно-автоматного
моделювання, нечітких множин й ін. У дисертаційній роботі О. Л. Тоцької
використано прикладне програмне забезпечення – програми Statistica,
Microsoft Office Project.
Мета

дослідження,

яка

полягає

в

обґрунтуванні

теоретико-

методологічних засад і концептуальних підходів щодо вдосконалення
управління розвитком вищої освіти в Україні та розробці рекомендацій щодо
організаційного й економічного забезпечення цього процесу в умовах
інтеграції до Європейського освітнього простору, досягнута та відповідає
темі дисертаційної роботи. Зміст сформульованих наукових завдань
структурно-логічно узгоджено, достатньо розкрито й вирішено згідно
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обраної теми дисертації та відповідно до поставленої мети. Об’єкт і предмет
дослідження узгоджені з метою представленої роботи.
Позитивним фактом є те, що основні теоретико-методологічні підходи,
запропоновані дисертанткою, пройшли ґрунтовну апробацію. Достовірність
та обґрунтованість висновків і практичних рекомендацій дисертаційної
роботи підтверджується низкою довідок; результатами апробації авторських
положень на міжнародних і всеукраїнських наукових, науково-практичних і
науково-методичній конференціях; наявністю публікацій у фахових виданнях
України та міжнародних наукових виданнях, що включені до міжнародних
наукометричних баз.
Вищевикладене доводить достатню обґрунтованість і достовірність
наукових положень, висновків і рекомендацій дисертації О. Л. Тоцької.
ІІІ. Наукова

новизна

результатів

дослідження,

одержаних

здобувачем особисто та поданих на захист
Охоплення дисертанткою широкого кола проблем і їх глибокий аналіз
дозволили отримати результати, які характеризуються науковою новизною та
значущістю. У дисертації О. Л. Тоцької:
вперше:
 запропоновано концепцію управління розвитком вищої освіти в
Україні, що передбачає використання сферичних хвиль, як сукупності певних
однорідних елементів (фаз, рівнів, стейкхолдерів, сфер або учасників
освітнього процесу), з метою досягнення стратегічних, тактичних і
оперативних цілей;
обґрунтовано методологічні засади запровадження організаційноекономічного механізму управління розвитком вищої освіти, який передбачає
застосування тріадного підходу (системного, ситуаційного, процесного) для
відображення взаємодії суб’єктів і об’єктів вищої освіти за певними
принципами у різних сферах діяльності на окремих фазах й етапах з
використанням визначених методів, процедур і результатів управління
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 запропоновано методику моделювання бюджетного фінансового
забезпечення ЗВО за показниками надходжень, витрат, залишків коштів на
казначейських рахунках на основі формування п’яти характеристик (вектора
початкових станів, матриці алфавітів, системи функцій виходів, таблиці
умовних функціоналів-переходів, системи розподілів незалежних випадкових
величин), що дозволяє імітувати їх динаміку, прогнозувати та планувати рух
грошей;
удосконалено:
 методичний

підхід

до

комплексної

діагностики

управління

розвитком вищої освіти шляхом виокремлення послідовних етапів, який, на
відміну від наявних, передбачає такі етапи: аналіз системи вищої освіти,
наукового середовища та фінансово-інвестиційного забезпечення її розвитку;
оцінку ефективності управління вищою освітою за її освітньою, науковою,
фінансовою

компонентами;

моделювання

розвитку

вищої

освіти

за

допомогою побудови прогнозних моделей цих компонент; стратегування
розвитку вищої освіти;
 методику побудови трапецієподібних нечітких інтервалів для
абсолютних і відносних показників капітальних інвестицій в освіту, що, на
відміну від інших, дозволяє визначити нижні та верхні межі їх оптимістичних
і песимістичних оцінок з урахуванням середніх арифметичних значень
ланцюгових темпів зростання обсягів капітальних інвестицій в освітню сферу
України;
 стратегічний підхід у сфері управління розвитком вищої освіти в
Україні, який, на відміну від інших, передбачає реалізацію комплексу заходів
за освітньо-соціальним, науково-інноваційним, фінансово-інвестиційним
стратегічними напрямами розвитку вищої освіти в Україні; та формування
стратегій розвитку ЗВО залежно від їх конкурентної позиції;
 механізм фінансово-інвестиційного забезпечення розвитку вищої
освіти в Україні в умовах інтеграції до Європейського освітнього простору,
який, на відміну від наявних, є відкритою динамічною інтегрованою
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багаторівневою системою взаємодії суб’єктів фінансово-інвестиційного
забезпечення, що ґрунтується на комплексному застосуванні інструментів і
заходів для досягнення цільових орієнтирів на мега-, макро-, мезо- та
мікрорівнях;
набули подальшого розвитку:
 понятійно-категоріальний апарат дослідження процесу управління
розвитком вищої освіти в частині уточнення та конкретизації дефініцій
«вища освіта», «управління розвитком вищої освіти в умовах інтеграції до
Європейського освітнього простору», «система управління розвитком вищої
освіти в умовах інтеграції до Європейського освітнього простору»,
«інституційне середовище вищої освіти», «організаційна структура ЗВО»,
«кон’юнктура ринку освітніх послуг», «стратегія ЗВО»;
 систематизація наукових підходів до управління розвитком вищої
освіти, що дозволяє виокремити етапи її формування на основі причиннонаслідкових зв’язків, фокус дослідження згідно основних положень наукових
шкіл менеджменту, намітити перспективні шляхи вдосконалення сфер
діяльності ЗВО й обґрунтувати стратегічні напрями розвитку цієї складової
нематеріального виробництва національної економіки;
 методичний підхід до аналізу й оцінки ефективності управління
освітньою компонентою ЗВО на основі побудови критичного шляху для
управління часом і змістом робіт при реалізації різноманітних освітніх
проєктів та застосування ABC-аналізу до їх результатів;
 застосування

проєктного

підходу

та

неформального

методу

системного аналізу для розробки заходів покращення науково-інноваційного
середовища вищої освіти;
 формування

механізму

підвищення

ефективності

управління

фінансовим забезпеченням розвитку ЗВО;
 пропозиції фінансово-інвестиційного забезпечення розвитку вищої
освіти;
 наукові основи імплементації європейського досвіду стимулювання в
освітній сфері.
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IV. Оцінка змісту та завершеності дисертаційної роботи
Дисертаційна

робота

О. Л. Тоцької

є

завершеним

науковим

дослідженням, що має логічну структуру та глибокий зміст. Структура
роботи відповідає меті та завданням дослідження, забезпечує повне
висвітлення отриманих автором результатів. Змістовна частина дисертації
містить необхідні теоретико-методологічні положення, аналітичні розробки
та розрахунки, а також практичні рекомендації, що достатньо повно
висвітлені у відповідних розділах дисертації.
У першому розділі «Теоретичні основи управління розвитком вищої
освіти в Україні в умовах інтеграції до Європейського освітнього простору»
визначено роль і місце вітчизняної вищої освіти у формуванні національної
економіки знань (с. 39–61), досліджено генезу теорії управління розвитком
вищої освіти (с. 62–96), охарактеризовано Європейський простір вищої
освіти (с. 97–117).
У другому розділі «Методологічні засади управління розвитком вищої
освіти в Україні в умовах інтеграції до Європейського освітнього простору»
обґрунтовано концептуальні засади управління розвитком вищої освіти в
Україні в контексті функціонування Європейського освітнього простору
(с. 120–140), сформовано методологічні основи управління розвитком вищої
освіти в Україні в умовах інтеграції до Європейського освітнього простору
(с. 141–165), запропоновано методичні підходи до діагностики управління
розвитком вищої освіти (с. 166–180).
У третьому розділі «Аналіз розвитку й ефективності управління вищою
освітою в Україні» проаналізовано розвиток вищої освіти в Україні (с. 183–
208), охарактеризовано наукове середовище розвитку вищої освіти в Україні
(с. 209–231),

здійснено

аналіз

фінансово-інвестиційного

забезпечення

розвитку вищої освіти в Україні (с. 232–258).
У четвертому розділі «Прогнозування розвитку вищої освіти в Україні
в умовах інтеграції до Європейського освітнього простору» проведено
прогнозне моделювання освітньої компоненти розвитку вищої освіти (с. 261–
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278), здійснено моделювання наукового середовища розвитку вищої освіти
(с. 279–292), побудовано моделі фінансово-інвестиційного забезпечення
розвитку вищої освіти в Україні (с. 293–331).
У п’ятому розділі «Стратегічні напрями діяльності та розвитку вищої
освіти в Україні в умовах функціонування Європейського освітнього
простору» проведено стратегування розвитку вищої освіти в Україні в
умовах інтеграції до Європейського освітнього простору (с. 334–359),
удосконалено механізм фінансово-інвестиційного забезпечення розвитку
вищої освіти в Україні (с. 360–377), розроблено рекомендації щодо оплати
праці у сфері освіти з урахуванням європейського досвіду (с. 378–420).
Висновки за розділами та загальні висновки, в яких підводяться
підсумки результатів проведеного дослідження, є достатньо виваженими.
V. Значення наукових положень і висновків дисертації для науки
та практики, рекомендації щодо їх використання
Представлені й обґрунтовані в дисертаційній роботі положення,
висновки та рекомендації мають важливе теоретичне та практичне значення.
Теоретичне значення дисертації полягає в тому, що в ній суттєво
розширено та поглиблено понятійно-категоріальний апарат щодо процесу
управління розвитком вищої освіти в умовах інтеграції до Європейського
освітнього простору, обґрунтовано теоретико-методологічні засади та
концептуальні підходи щодо вдосконалення управління розвитком вищої
освіти в Україні.
Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що основні
положення, викладені в дисертаційній роботі, доведені до рівня методичних
розробок і практичних рекомендацій. Ці положення адаптовані до
використання в процесі управління розвитком вищої освіти в умовах
інтеграції до Європейського освітнього простору.
Окремі розробки дисертантки знайшли застосування в діяльності ДНУ
«Інститут освітньої аналітики» Міністерства освіти і науки України (довідка
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№ 04-25/320 від 02.12.2020 р.); Управління економічного розвитку та торгівлі
Волинської обласної державної адміністрації (довідка № 431/03-12/2-20 від
01.09.2020 р.).
Результати дисертаційної роботи використано в навчальному процесі
Волинського національного університету імені Лесі Українки під час
підготовки навчально-методичних матеріалів, проведення лекційних і
практичних

занять

«Менеджмент»,

із

таких

дисциплін

як

«Стратегічний

«Організація праці менеджера»,

аналіз»,

«Система прийняття

управлінських рішень», «Інформаційні системи і технології у фінансах»,
«Інформаційні технології в галузі (ОДБ, клієнт-банк)», «Системи обробки
економічної інформації», «Сучасні інформаційні технології в професійній
діяльності», «Прикладне інформаційно-аналітичне забезпечення управління
проектами», а також у керівництві студентськими науково-дослідними
роботами

(довідка

інституту

імені

товариства

№ 03-28/01/1312а
В’ячеслава

«Вищий

від

Липинського

навчальний

заклад

12.06.2020 р.),

Волинського

Приватного

акціонерного

«Міжрегіональна

Академія

управління персоналом» (довідка № 02-12/66 від 23.10.2020 р.), Львівського
національного університету імені Івана Франка (довідка № 4105-Н від
22.12.2020 р.).
VI. Повнота викладу наукових положень, висновків і рекомендацій
в опублікованих працях
Кількість, обсяг і якість друкованих праць авторки відповідають
вимогам Міністерством освіти і науки України, що висунуті до докторських
дисертацій, і паспорту спеціальності 08.00.03 – економіка та управління
національним господарством. Положення дисертаційної роботи знайшли
відображення у 84 працях, де особисто здобувачці належать 86,53 друк. арк.
Серед них: одноосібна монографія; 3 колективні монографії; 2 навчальні
посібники; 32 статті у наукових фахових виданнях України, у т. ч. 9 – у
виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз даних; 4 статті в
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наукових закордонних періодичних виданнях, включених до міжнародних
наукометричних баз даних; 38 – публікації апробаційного характеру;
4 публікації – в інших виданнях. Обсяг і кількість публікацій достатні для
повного та всебічного висвітлення положень і висновків представленої
дисертаційної роботи.
VII. Дискусійні

положення

та

критичні

зауваження

до

дисертаційної роботи
Високо оцінюючи змістовність і значимість для науки та практики
представленої до захисту дисертаційної роботи О. Л. Тоцької, вважаємо за
необхідне вказати на деякі дискусійні положення та зробити окремі
зауваження.
1. Для обґрунтування методологічних засад управління розвитком
вищої освіти в Україні в умовах інтеграції до Європейського освітнього
простору доведено, що необхідним є врахування пріоритетів Європейського
простору вищої освіти (ЄПВО) на всіх рівнях управління вищою освітою
(с. 105–106). Однак ці пріоритети не знайшли відображення в цільових
орієнтирах управління розвитком вищої освіти (с. 148).
2. У 2 розділі дисертації сформовано методологічні основи управління
розвитком вищої освіти в Україні (рис. 2.6, с. 148) на базі застосування
тріадного підходу (системного, ситуаційного, процесного) Однак ці
методологічні основи в умовах інтеграції до Європейського освітнього
простору не відображають комерціалізації знань, що передбачають виміри
економіки знань (с. 59) і пріоритети розвитку освіти в ЄС (с. 106).
3. Джерела фінансування суб’єктів освітньої діяльності та структура
витрат на освіту, наведені на с. 237–240 розділу 3 дисертації варто було б
доповнити компаративним аналізом з країнами ЄС для визначення
найважливіших факторів впливу на макропоказники та встановлення
пріоритетів фінансування та розвитку освіти.
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4. Задля моделювання фінансового забезпечення ЗВО за показниками
надходжень, витрат, залишків коштів на казначейських рахунках автор
занадто детально охарактеризував рахунки бюджетних установ у п. 4.3
розділу 4 (с. 297–302). Це має велике значення для забезпечення прийняття
фінансових рішень в сфері бюджетного планування та прогнозування. Однак
для спрощення викладу матеріалу, цей опис можна було б скоротити або ж
перенести в додатки.
5. Дослідження оплати праці у сфері освіти в п. 5.3 розділу 5
проводилося на основі даних країн, які є географічними сусідами України і,
водночас згідно поділу, прийнятого в ООН, відносяться до держав Східної
Європи (Республіка Польща, Словацька Республіка, Угорщина, Румунія,
Республіка Молдова). На нашу думку, цей аналіз варто було б розширити
обґрунтуванням значення підвищення рівня оплати праці для якості освіти в
економіці знань.
Однак наведені вище дискусійні положення та висловлені зауваження
суттєво не впливають на загальну високу оцінку дисертаційної роботи
О. Л. Тоцької.
VIII. Загальний висновок
Дисертаційна робота О. Л. Тоцької на тему «Управління розвитком
вищої освіти в Україні» є самостійним, завершеним, цілісним, логічним за
структурою науковим дослідженням. Отримані автором нові науковообґрунтовані

результати

дослідження

вирішують

актуальну

наукову

проблему щодо розроблення теоретико-методологічних засад управління
розвитком вищої освіти в Україні в умовах інтеграції до Європейського
освітнього простору.
Наукові положення, що винесені на захист, повністю відображені в
публікаціях здобувача, які відповідають вимогам Міністерства освіти і науки
України. Подана до захисту дисертаційна робота характеризується науковим
стилем. Зміст автореферату й основних положень дисертації ідентичні.
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Робота відповідає вимогам до дисертацій на здобуття наукового
ступеня доктора економічних наук, зокрема пп. 9, 10, 12, 13 і 14 «Порядку
присудження наукових ступенів», затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 24 лип. 2013 р. № 567 (із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМУ № 656 від 19.08.2015 р., № 1159 від 30.12.2015 р., № 567
від 27.07.2016 р., № 943 від 20.11.2019 р., № 607 від 15.07.2020 р.), а її
авторка Тоцька Олеся Леонтіївна заслуговує на присудження наукового
ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та
управління національним господарством.
Офіційний опонент,
доктор економічних наук, професор,
професор кафедри фінансів та обліку
Львівського державного університету
внутрішніх справ МВС України,
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