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ВІДГУК 
офіційного опонента доктора педагогічних наук, 
професора Алфімова Валентина Миколайовича на 
дисертацію Кравченко Олени Іванівни „Теоретико-
методологічні засади моделювання стратегічного розвитку 
університету”, подану до захисту у спеціалізовану вчену 
раду Д 29.053.03 у Державному закладі „Луганський 
національний університет імені Тараса Шевченка” на 
здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за 
спеціальністю 13.00.06 – теорія та методика управління 
освітою 

 

Актуальність теми дослідження. Стратегічне управління 

університетом є одним з найважливіших видів в системі управління 

освітніми закладами, що допомагає планувати діяльність закладу вищої 

освіти на тривалий період часу і забезпечує досягнення стратегічно важливих 

цілей. Розвиток сучасних університетів в Україні відбувається в умовах 

нестабільності та змін в освітньому середовищі. Це викликає необхідність 

вирішення проблем гнучкої адаптації сучасних університетів до зовнішніх 

змін у процесі досягнення цілей їх подальшого розвитку на основі 

використання сучасних досягнень науки управління, зростає роль і значення 

процесу розроблення стратегії розвитку університету. Практичний зміст і 

значущість вирішення цієї проблеми полягає, перш за все, у тому, щоб 

отримати реальний робочий інструмент – коректну, науково обґрунтовану 

підставу для вирішення цілої низки нагальних практичних завдань, таких як 

вибір напрямів стратегічного розвитку, обґрунтування перспективних 

напрямів просування освітніх послуг на зовнішніх ринках і визначення 

факторів підвищення їхньої конкурентоспроможності. У зв’язку з цим 

набуває особливої актуальності поглиблене вивчення моделювання 

стратегічного розвитку університету. Саме тому слід вважати дослідження, 

здійснене О.І.Кравченко, актуальним та своєчасним.  

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Дисертація Кравченко О.І. 

всебічно розкриває проблему моделювання стратегічного розвитку 
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університету. Автор зважено підходить до обґрунтування теми дослідження. 

Кравченко О.І. переконливо розкрила актуальність та доцільність 

дослідження проблеми моделювання стратегічного розвитку університету, 

довела важливість її розкриття. Науковий апарат чіткий і коректний. 

Відповідно до обраного об’єкту та предмета дослідження дисертанткою чітко 

сформульовано мету с. 29. Суперечності в сфері моделювання стратегічного 

розвитку університету, що показані авторкою, свідчать про її глибоке 

розуміння сучасного стану українських університетів, їх розвитку і дають 

підстави для комплексного формулювання проблеми дослідження. Таким 

чином, актуальність теми, соціальне значення розв’язання проблеми 

моделювання стратегічного розвитку університету, виявлені в цій сфері 

суперечності, недостатній рівень теоретичного вивчення та практичної 

розробленості проблеми свідчать про доцільність її дослідження. Подана до 

захисту дисертація має значний загальний обсяг 574 сторінки, включає 

чотири розділи, 14 підрозділів, вступ та висновки. 

У першому розділі роботи „Теоретико-методологічні засади 

дослідження проблеми моделювання стратегічного розвитку університетуˮ 

про високий ступінь обґрунтованості наукових положень свідчать правильно 

підібрана методологічна основа дослідження, а також сукупність адекватних 

завданням методів наукового пізнання, використаних О.І.Кравченко для 

досягнення мети дисертаційного дослідження. 

Як позитивне варто зазначити, що завдання, сформульовані в роботі, 

вирішені на основі ґрунтовного аналізу управлінської практики моделювання 

стратегічного розвитку університету. Схвально оцінюємо подану логіку 

дослідження. Дисертантка опрацювала велику кількість наукових джерел, які 

розподілено на чотири групи: першу групу джерел складають нормативно-

правові документи; другу групу джерел - праці з філософії, філософії освіти, 

методології наукових досліджень; третю групу джерел - наукові роботи з 

менеджменту, стратегічного менеджменту, управління навчальним закладом, 

стратегічного управління навчальним закладом; порівняльної педагогіки; 
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четверту групу джерел - дослідження з проблем модернізації та планування 

розвитку вищої освіти, шляхів євроінтеграції вищої освіти України, розвитку 

навчальних закладів, університетів зокрема. 

Нам імпонує, що дисертантка приділила багато уваги розгляду понять, 

які становлять каркас для визначення ключового поняття моделювання 

стратегічного розвитку університету. Вона влучно характеризує процес 

моделювання стратегічного розвитку університету, за якого, на думку автора 

дисертації, відбуваються: зв’язок теперішнього й минулого з позицій 

майбутнього; балансування зовнішнього й внутрішнього середовища 

навчального закладу; узгодження інтересів керівного складу та 

стейкхолдерів; ухвалення ефективних управлінських рішень щодо 

визначення стратегічних орієнтирів та забезпечення єдиних темпів розвитку 

всіх підсистем університету; розроблення стратегії розвитку університету, 

реалізація якої має відбутися посиленням конкурентоспроможності 

університету на освітньому ринку; здійснення стратегічного планування 

згідно зі стратегією розвитку. 

У другому розділі слушним є авторський підхід у вивченні проблеми 

моделювання стратегічного розвитку університету в теорії і практиці. У ході 

дослідження Кравченко О.І. визначає, що система моделювання 

стратегічного розвитку зарубіжних університетів значно відрізняється від 

системи моделювання вітчизняних університетів. З метою диференціації 

досліджуваного явища дослідниця запропонувала систему параметрів, 

критеріїв та показників. У цьому контексті авторка здійснила аналіз процесу 

моделювання стратегічного розвитку зарубіжних та вітчизняних 

університетів. Дослідницею установлено, що зарубіжні університети, які 

займають високі позиції здійснюють моделювання стратегічного розвитку 

відповідно до класифікаційних ознак стратегії розвитку, що було визначено 

О.І.Кравченко в п.2.2. Позитивним моментом є також те, що дисертантка 

виокремлює суттєві ознаки зарубіжних університетів, які належать до групи 

ТОП-200, групи ТОП – 201-800 та інших університетів. Така класифікація 
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розкриває особливості моделювання стратегічного розвитку зарубіжних 

університетів, які займають найвищі позиції в світових рейтингах, що є  

корисним для вітчизняної практики управління закладами вищої освіти. 

Зазначимо, що визначення особливостей місій, візій та стратегічних цілей 

різних груп зарубіжних університетів надало змогу розкрити цілісну картину 

зарубіжної системи моделювання стратегічного розвитку університету. 

Автором доведено у п.2.4., що вітчизняна система моделювання 

стратегічного розвитку має спільні й відмінні риси порівняно із зарубіжною. 

У процесу аналізу особливостей моделювання стратегічного розвитку 

вітчизняних університетів Кравченко О.І. слушно наводить приклади 

формулювань стратегічних цілей університетів у порівнянні зі стратегічними 

цілями провідних зарубіжних закладів вищої освіти. Таке подання матеріалу 

дає змогу отримати корисну інформацію щодо визначення аспектів 

моделювання стратегічного розвитку університету, які підлягають оцінці з 

метою удосконалення управлінської діяльності в цьому аспекті. 

Підсумовуючи зазначимо, що дисертантка розкрила найбільш суттєві 

характеристики документів, які засвідчують стратегічний розвиток 

українських вишів. 

 Представлені в третьому розділі концептуальні засади моделювання 

стратегічного розвитку університету вважаємо обґрунтованими, теоретично й 

методологічно виваженими, співвіднесеними з практикою. Оцінюємо їх як 

новий ґрунтовний внесок в теорію й методику управління освітою. 

Заслуговує на увагу визначення та систематизація інструментів моделювання 

стратегічного розвитку університету. Надання опису кожного з інструментів 

доводить їх практичну цінність для управлінської діяльності в закладах 

вищої освіти.  

Обґрунтування технології моделювання стратегічного розвитку, поданої 

в четвертому розділі, засвідчує розуміння дослідницею всіх тонкощів 

управлінської діяльності щодо моделювання стратегічного розвитку 

університету. Заслуговує на увагу, виокремлення дисертанткою суттєвих 
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компетенцій суб’єктів моделювання стратегічного розвитку університету.  

Суттєво важливим у цьому дослідженні є подання автором експертного 

оцінювання розробленої технології, яке проілюстровано діаграмами й 

коментарями автора. Переконливо визначено перспективи впровадження 

розробленої технології.  

Автор завершує дисертацію низкою загальних висновків, що 

відображають міру виконання поставлених перед дослідженням завдань і 

підтверджують, що всі вони можуть вважатися виконаними. Представлена 

джерельна база (944 найменувань), з яких 508 іноземними мовами засвідчує, 

що дисертантка ґрунтовно підійшла до вивчення проблеми. 

Достовірність та наукова новизна одержаних результатів. 

Достовірність висновків дослідження забезпечено коректним застосуванням 

методів, зокрема методів математичної статистики. Основні теоретичні та 

практичні аспекти дослідження обговорено на засіданнях кафедри публічної 

служби та управління навчальними й соціальними закладами ДЗ „Луганський 

національний університет імені Тараса Шевченка” та оприлюднено на 

наукових, науково-методичних та науково-практичних конференціях. 

Доказовість Результати теоретичного плану мають високий рівень 

концептуальності, відрізняються доказовістю, а також мають значний вплив 

на існуючі теорії управління освітою та практику моделювання стратегічного 

розвитку університетами про що свідчать відгуки на автореферат та довідки 

про впровадження результатів дисертації у діяльність низки закладів вищої 

освіти України. 

Слід погодитися з науковою новизною дисертації, яка полягає в тому, 

що уперше обґрунтовано поняття „моделювання стратегічного розвитку 

університету як особливий вид управлінської діяльності, що передбачає 

ініціювання стратегічних змін, формування стратегічної інформації на основі 

результатів стратегічного аналізу, розроблення документів, які засвідчують 

стратегічний розвиток університету на засадах демократизму, колегіальності 

та відкритості з метою підвищення конкурентоспроможності університетуˮ; 
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розроблено систему параметрів, критеріїв, показників аналізу процесу 

моделювання стратегічного розвитку університету; створено систему 

класифікаційних ознак стратегії розвитку університету, які дозволяють 

ідентифікувати траєкторію розвитку вишу на освітньому ринку; теоретично 

обґрунтовано модель стратегічного розвитку, яка складається з 

методологічного, змістовного, технологічного, результативного компонентів; 

теоретично обґрунтовано технологію моделювання стратегічного розвитку 

університету, яка вміщує підготовчий, діагностичний, планувальний та 

результативний етапи; уточнено й конкретизовано сутність інструментів 

моделювання стратегічного розвитку університету щодо їх застосування в 

системі управління розвитком закладу вищої освіти, що забезпечують 

здійснення стратегічного аналізу університету, формування стратегічної 

інформації, розроблення стратегії розвитку університету та стратегічне 

планування; удосконалено розуміння сутності стратегії розвитку та 

стратегічного плану університету як основних управлінських механізмів 

моделювання стратегічного розвитку університету, їхньої ролі в управлінні 

розвитком закладу вищої освіти; набули подальшого розвитку загальні 

наукові уявлення про сутність управління розвитком закладу вищої освіти, 

теоретико-методологічні засади моделювання стратегічного розвитку 

університету;  положення щодо вирішальної ролі провідних компетенцій 

суб’єктів моделювання стратегічного розвитку університету, які структурно 

поділяються на соціальні, інформаційні, експертно-консультативні, 

когнітивні та спеціальні, а функціонально визначаються змістом теоретичних 

і практичних завдань, які суб’єкт управління розв’язує в процесі ініціювання 

стратегічних змін, аналізування стану університету в минулому, 

теперішньому й майбутньому часі, розроблення стратегії розвитку та 

стратегічного плану. 

Зміст автореферату в цілому відповідає змісту і структурі дисертації та 

дозволяє одержати повне уявлення про спрямованість, змістовне наповнення й 

результати виконаної дисертаційної роботи. 
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Зауваження й побажання щодо змісту дисертації. Дисертаційна 

робота Кравченко Олени Іванівни є завершеною науковою працею, яка має 

суттєве теоретичне й практичне значення. Це свідчить про високий рівень 

підготовки дисертантки, творчий підхід до розв’язання обраної проблеми, що 

дозволило цілісно обґрунтувати теоретико-методологічні засади 

моделювання стратегічного розвитку університету. Разом позитивними 

сторонами дисертаційної роботи слід відзначити наступне: 

1. Підкреслюючи достатню повноту суперечностей, проте потребує 

пояснення, які з них потребують подальшого розв’язання як перспективи 

досліджень.   

2. У п.3.3. авторка приділяє увагу такому інструменту моделювання 

стратегічного розвитку університету як реінжиніринг (с.309-310), проте 

потребує пояснення детальне його використання у процесі моделювання 

стратегічного розвитку університету. 

3. У тексті дисертації авторка приділяє увагу стейкхолдерському 

підходу до розроблення стратегії розвитку університету на зразок провідних 

європейських та американських університетів. Однак відомо, що експерти 

зазначають пасивне ставлення стейкхолдерів до розроблення стратегії 

розвитку вітчизняних університетів. У зв’язку з цим виникає сумнів щодо 

формулювання закономірності „чим вищий рівень взаємодії суб’єктів 

моделювання стратегічного розвитку університету та стейколдерів, тим 

більше реалістичними будуть розроблені стратегії розвитку закладу вищої 

освіти”. 

4. Автором розроблено й обґрунтовано модель стратегічного 

розвитку. Структура і зміст моделі не викликає сумнівів. Втім, слід було би 

глибоко деталізувати механізм її впровадження.  

5. На с.371 дисертації подано схему розробки стратегічного плану 

розвитку університету. На наш погляд, був би корисним показ прикладів її 

використання. 

6. Цілком погоджуємося що визначення компетенцій суб’єктів 
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моделювання стратегічного розвитку університету є цінним для 

управлінської діяльності, проте дисертантка не пояснює яким чином ці 

компетенції мають набувати вищезазначені суб’єкти.  

Висловлені зауваження та побажання не впливають на загальну високу 

оцінку наукової праці Кравченко Олени Іванівни. Вони спонукають до  

наукової полеміки, не зменшуючи позитивної оцінки і цінності виконаної 

роботи, яка є значним внеском у педагогічну науку і практику.  

Загальний висновок. Дисертаційна робота є завершеною, цілісною, 

самостійно виконаною і фундаментальною науковою працею, що має 

наукову новизну, теоретичне та практичне значення та обґрунтовані 

висновки. Дисертація „Теоретико-методологічні засади моделювання 

стратегічного розвитку університету” виконана на належному теоретико-

методологічному рівні, є самостійним, логічним, завершеним дослідженням 

актуальної проблеми; відповідає вимогам пп. 9, 11-13 «Порядку присудження 

наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового 

співробітника», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 24.07.2013 № 567 (зі змінами і доповненнями), а її автор – Кравченко 

Олена Іванівна – заслуговує на присудження наукового ступеня доктора 

педагогічних наук за спеціальністю 13.00.06 – теорія та методика управління 

освітою. 

 

 

Офіційний опонент 
доктор педагогічних наук, професор 
професор кафедри педагогіки 
Східноукраїнського національного 
університету імені Володимира Даля 
(м.Сєвєродонецьк) 
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