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Алсгуальн!сть те}[и досд|дхсення
Акгуальн|сть теми дисергаш!! 1{ернухи ?отяни {тат+|о;хав|вки зумовл}оеться

потребото трансформац!{ |нститу{1онат:ьного забезпечо*{11я системи вищо| осв{ти

в }кра?н{ в контекст1 !нстищц!ональних перетворень { формування економ|ки

знань. ,{е з).мов,|}ое шотребу у науковому общунтуванн1 вдосконш1ення

теоретико-методолог{чних 3аоад досд!дження ком]|]тементарного взаемо3в'я3ку
йститрд|онально| арх!тетсгон!ки соц1а-г,ьно_еконопл!чних систем (свс) кра|н св|ту
в цйому та т!с] {х октладово!, що забезпетуе п1дготовку та п!двищення

шрофес|йто! квал|ф1кац1]' ?ака наукова необх1дн|сть зумов.т11осться досл1дясенням
осв|тн1х систем св1ту дг{я мо>кглавост{ впровад}кенн'т |х |нституц|ональних

елемент|в в укра[нську сиотему вищо| осв!ти.

1нтерес до означе|{|гх питань зумов]1|осться об'скгивното потребо:о
с,туд1товатта осв1тн!й досв1д щаь анп1ос;ксонсько|, рагальнено|
зах1дтоевропейсько{ соц|ал_демократичтто1 (континентально!), далекосхйно]
патр1архально-корпоративно! свм. у цьому контекст| доцйьним вишт'{дае

досл|дхсення |кституд|онадьних елемент(в осв1тн1х систем 3 т0чки зору
|нотитутд|онально? арх|текгон{ки.

||ерспекгивним напрямом вир|тшення сщтгег!вних 3авдань соц|ально_

економ!чного р0звитку 9кра!ни е розробка теорот}...{но! модел{ !нститрд!ональних

зм|н у вихц1й осв|т1, як нев{д'смного елемента ек0н0м1чно] систешти, в умовах
глобал|защ{!.

3 оглящг на вищевикпадене актуальн1сть дисергац|йного досл1дх<енн'т не

вик'!икае сумн{ву як 3 поп1яду на недостатн1о розроблен1сть проблеми у
науковому контекст{, так ! з пракгично1 потреби ш{двищення якост| вищо] осв!ти,

як елеметгц формуванн'{ л1одського ка|1!таду ща|ни. 9 той же час з!}значимФ, 1]{Ф



наукове досл'дкенн'т не обмеэкуеться тйьки сг|асним пер!одом. Боно закг|адае

над1йн| п1двалини дд|я розря1ння шотенц1йних мох|,'{ивостей еволпоц{? отр}'ктури

системи вищо| осв{ти як основи пода.'1ь1!:ого л|одського розвитку.
3в'язок роботи 3 науковими програмами' [н|анами' темами. ,{исертац1то

виконано в|дпов1дно д0 шлан|в науково-досл|дних роб1т {арк|вського

нащ{онального ун|верситету |мен| €емена (узнеця в мех{ах науково-досл1дно1

теми: "(оц!ально_економ{чне забезпечення д{ятгьност1 домогосподарств''
(дер-;каввий ресстраш|йний номер 0119ш102003). 9 рамках заз}1аченого на}.кового

досйдхсення пцготоьтгево п!дрозд|л 1.3. <Фоль витщо! осв|ти в

|нститрд1ональному забезпеченн| соц{ально-ек0ном{чного розвитку
домогосподарств: ф!нансовуай аспект}) в якому лосл|д:кено родь вищо] осв1ти у
забезпеченн1 соц|ально-економ|чного розвитчу домог0еподарств, розщито
|нститр1{ональн1 засади орган1зац1! ф1нансуванн'т виш{от осв|ти з боку

домогосподарств' предст:}в'|ено пор|вняльний анап|з утаст1 домогосп0дарств у
ф1нансуванн| сутсте1ш ви1цо| осв!ти в основних сощ]ально-економ!чних ]},'оде'б|х

кра{н св|ц.
3ивчення зм!сту роботи дае пйстави стверд)кувати' що шостановка

проблем дисергац1: пов'язус |? з прфитетними н€}{1ряма!!'и розв1{тку наукових

досл1джень щодо особливостей су{асного стану 1нституд1онально! оистеми,
вищо| осв{ти та !1 ефекгивно{ молерн1зац{] 3ад]|я персходу на т|:'1'{х ст,1лого

розвитку.

€туп!нь обгрунтованост! та достов!рност| наукових поло1кень' висновк1в 1

р€комендац!й, сформульованих у дисертац1[

.{остов|рн1сть та общунтован{сть теоретико-методолог|ч*шгх п0ло]кень,

методи1{}'их та прикг{адних розробок' висновк|в { пропозиц|й' цредставлених у
дисертац!йн{й робот{ 9ернухи 1етяни [тан{слав1вни, п|дтверАх$/€ться

комтш|ексн{ст:окоректн1ст|о шостан0вки наукових 1 практи!{них завдань,

використання методолог1} наукового досл{д>кення.

Фтриман1 науков| шолох{$н}ш{' висновки | рекомендац1! е достов!рними' що
ш|дтвердхсуеться чисельними шос}1г{аннями на науков{ лоробки заруб{экних та

в1тт[изн'1них вчених, 1цироким спектром зага'1ьнонаукових ! специф!нних метод1в

доол|дэкенн'{? методолог1чяих 1 методит{них п1дход|в до теоретиЁ{ного анал1зу'

Ёауков1 результати в цйому с общутттов;|ниш[и ! достов1рними. 1нформативно-

факголог!вну базу досл1д>кення станов.г|'1ть законодавч1 та нормативн! акти

9кра|ни, та у'атер1агти 8Р€Р, {ерэкавно[ слу;т<би статтастики 9кра[ни, дан:

!ифрово! б|бл1отеки 1/!ъ{Ё$}ос, науков| монощаф!? та отатт1 в1тчизняних та

заруб{хсних вчених !з проблем вп]1иву щансформац!йних процес|в ъ1а

орган!зац1:о |нст:ггуц!она:гьного забезпеченн'{ системи вищо! осв1ти' результати
2
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науково_досл1дних роб|т, матер|али наук0вих та науково практичних

конференц!й, особист| розрахунки дисертанта.
Автором }загапьнено теоретинн! засади та заруб{;кний досв!д щодо

розвитку та су{асного стану 1нституц|онально! системи вищо! осв|ти,

общунтов€ш{о практ}.1чн! рекомендац1т щодо 1| вдоскона]1енн-'{.

8б'ект, |}редмет, мета дисертащ1йно{ роботи лог|чно пов'язан{ та достатньо

ч{тко окресл}о|оть поде досл|дження. Фб'екгом досл{дхсення с процес
1ётрансформацт! 1нституц1о11апьних сщуктур систем вищо1 осв1ти ща1н св1ту в

р[овах економ1чно! глобал|зшд|{. федметошт _ реформуванн'! |нституц|0н2}]1ьних

елемент{в системи вищо! осв{ти як ск'{адово| нац!она]тьних господарських

комтш1екс|в (с.2ф.
Фщемо сл{д в1дзначити тпирокий методолог|чнртй аспект дисертац1|.

Бизва.гти зац1кавлен!сть наступн| методи, ш{о використовув2|"пись в досл|дженн|.

к0мпарат1.1вного анал!зу (виявлення специф|ки !нституц!она.гльних ел9ме!{т1в

оисте]\{ вищо] осв{ти р1зних кра!ъ); отруктурний (досл|дхсенн'1 структурно|

ком{1лементарност{ !нституц1онадьних елемент{в системи вищо? осв1ти);

функц1онахъний (лосл1лхсен}#1 функщ1он€|'1ьних взаемозв'язк|в м1}{

|нституш{онаг:ьними елемеят:1&{|1 с!{стеми вищо! осв|тпт); сщукгурно-

функцФна:тънутй (характеристика основних елемент{в !нституц{онального

серед0вища системи вищо{ осв|ти у сп{вв!"дноштенн| |х сщукгури та в|дпов{дних

функц!й); системнтай {аныт|з витцо] осв|ти, як цй1сно! системи), еволтоц1йний

(досг:{дхсення посл!довност| розгортан}{'{ етап{в формування системи вищо|

осв1ти в 9ща!н!); етнометрич11тай (визнанення в|1пиву ц|нн|сних ор1енташ|й

нац{она-гтьних культур господар}ованн'{, отриманих в ход{ глобадьних

ск]{адаеться 3 анотац11,

ву!кор21ста71р1х д}керел.

теорет'4чъ1их

!иссрташ|я вкл::очае 15 табл*тць, 17 рисунк|в та мае 7 додатк{в обсягом 11

стор1нок.

[{ертший роздй дисертац{йно? роботи 1трисвя.|ено досл{дхсег!н|о

эасад та 1снутоиих ;!{етодолог!чних п|дход1в до досл1дхсення

|нститу:{|ональних механ|зм|в систем вищо{ осв{ти (с' 25). Фтриман| на цьому
етап| науков{ резу]тьтати по'1 1га!оть у визначснн1 методолог|чних засад та
{нструмент{в досл|дкешня системи во }{а основ{ в}1користання теоретико-

3

досл1дхсе!1ь, на особлттвост1 систем вттщо? осв{ттт кра?н св1ту). 1{ва-тл{ф1кованс

використан}1я вищезазначених метод{в д0зволило здобрану уош1:шно вир|:шити

€трукгура дисертац|{ вйпов1дае назв| обрано{ теми та в1дзначаеться

лог1чн1ст1о' викпаде}{ого матер|аг:у,

общунтован!стто основних |дей та висновк|в досд|.д>кеттня. Роб0та вик]1адена }1а

253 отор|нках,

встут{у' трьох
основнии

роздй{в,



методолог|чних напра|цовань су{асного {нотитул{|онал1зму" 3астосуван}{я

отрукгурно-функш1она-г:ьного та оистемного п{дходу дозволило дисеРганту
шроанал1зувати |нституц1онашьну струкгуру системи вищо{ осв|ти, розкрити й

конщетизувЁши рол1, фу**д;т основних елемент!в {нституц!онального

середови1ца вищо? |школи. ,{о позитивних досягнень здобувана слй в|днести

.1

досл|дконня особлшав остей,

р|зних кра!н.

у дрРому розд|л1
зумовленост{ вйносин в

тот0жност!- та в1дм|нност| розвитку осв!тн|х систем

в}1значено сшециф|ку чинник!в комт1лементарно!

систем{ вищо| осв{ти, як гагцз{ сконошя1ки (с'73).

ч|тке розме?куваян'{ !нстичш!онадьних механ|зм|* фу"'ц!онування вищо| осв1ти.

Бисв|тденн'! цих аспекг!в с общунтованим | вдацим д]|я под:}дь|шого поглиблення

3окрема здоб1ъанем 1;|,]1чхом компаративного анал;зу систем вищо{ осв|ти

в|дм1нних соц{апьн0-еко}{отш{чних шлоделей (англосаксонсько{, континента.гльно[

та дапекосх!дно] патр|архально-кор}1оратгтвно!) ви3начено специф{чн:

особливост! 1нституц{онального обла:штува1111я оов1тнього простору.

,{исертантом дог|чно общунтовано, що софат:ьн; ор:ентащ1 нат{1он:|"пьних

господарських культур зумовл|о|оть специф{ку ком|1лементарних в1дносин

!нституш1онаг:ьних бдок1в у систеь{| вищо{ осв!ти р1зних соц|а.ггьяо-сконом{чних

моделй.
9 щетьому розд1л1 проанал|зовано процеси ви}{икнент{'1' ста1{овлен}{'1 та

рансформац1] системи вищо| осв{ти 9кра[ни в ход1 економ|чно? глобал1зац1| (с.

141). 3о:9ема дисертантом ви3начено специф|ку {нститу1{ональних бдок{в

виробниних в!дносин' корпоративного управл1ння, ф{нансового забезпечення,

модедей виробництва та п{дготовки кадр|в нац|она.гтьно| системи вищо{ осв!ти,

що зумовл}оеться ц|нн|сним ор1ентацйми нац{онально? культури. 3 урахуванн'1м
цього здобуван о1}исус моэкпив1 1]]]шгхи усп{:шного реформування
|нститут{1ова::ьного облатштуванн'{ нац!оначьно| системи вищо! осв{ти в

котттекст{ глобал|зац|{.

,{одатки виг!дно доповн}о}оть зм{стовну частину основного тексту

дисертащ|!.
1!1атер{ал д!{сертац{йного досл{дхсе!{н'т вик'тадено посл!довно} завдяки чому

яс11о та легко шросте)кустъся {тог!ка дослйэкенгтя' Бисновки та рекомендац!1(

роботи е в достатн!й м!р{ общунтова1{ими, в!дг:ов{да:оть сфорьт1'льованим

досп1дясенн'{ та п{дтвердхсутоться результатами ашробаш|{ основних

дисертац{{ (достат:тя геощаф{я та велика кйьк|сть напрям{в в

алро6ац|\ отриматтъхх результыпв на науково практи11них конференцйхэ у тому
числг{ й м{хснаролних). у ц1лому дисертац{йне досл!дэконня ![ернухи т' {-.

характеризуеться сщуктурован{стто, методцтчно1о завер{шен|стго та ч{тк{стто

завданням
полохсень



одерх{аних результат1в, а основн{ науков1 поло}|(енн'{,висновки та рекомендащ!|,

що виносяться на захист м€жоть достатн!й ступ|нь общунтованоот1.

}1аукова *1овизна' 0тР!{1}1ана в дисертац1Ётн!й робот|
Фзнайомденн'{ з{ зм1отом д}{сергац1йно! роботи та авторефератом

дисертакта, його сгубл!кова}{ими науков}{ми працями да€ мохсг:ив{сть погодитися

з наступ}1ими шолож€енв'[ми, як| *ътътесетт1 авт0ром на захист та 11редмет науково|

нови3ни |'вщобрах(а}оть його особистий внесок у розвиток на}кових пйход|в

щод0 вд0скон'}лен}шт {нотитуц{ональних механ|зм!в системи вищо] осв!ти

9кра|ни:
1. [о результат|в досл|дэкення, що харакгеризу;оться сугт€вими

елеме}1тами ь4оървъ[и сл!д ь|дзтаачрттут общунтува11ъ'я ком{1шементарт{их 3асад

взаемод1| ролей та фуякц{й основних ск]тадових 1нституц|она-тльного

облаш:туванн'1 систем виш{о: осв|ти (о.239).3азначений результат, окр{м т$ксту

дисертш11!, огцбл!ковано в т''яти губйкаш|ях автора, у тому чртсл| й тезах

матер!а:л|в конфер енц1й;

2. Ё дисертац1йн{й робот{ вагомого здобрку набувае детальнс ро3криття
суперечливого характеру сучасного розвитку зм1сту витцо] осв|ти (в умовах
т1о11}ироння академ1чно? свободи в|{мут::ений пошгук власно1 конкурентно! н{тш|

заклад|в вищо| осв{ти на ринку оов1тн{х шослуг цри3водить до |х поглиблено]

сцец|а.гл1защ{| та диференц!ац1] , що суперечить тенденц!| зростанн'т волати]1ьност1

рин|{у прац!, за одночасного скороченн'1 гарант|йзайнятосй з боку роботолавш|в;
тим самим формуеться пр0тир!ння м1тс пол1тико:о формуванн'{ поглиблених

профес{йних т<вал1ф1каш|й з боку 3во та запитом на ун|версальн|,
трансферабельн1 знанн'1 з боку ринков0го по{1ич, на робону силу) (с.175-177)'

{ей результат ш{дтвердх{еяо двома ггубл1кашйми автора.

3. Ёаукову ц|нн|сть мае удоско|{;}'1ення методол0г1чних 3аса[' досд1д:кенття

в1тпиву перевах{них ц!нн{сних ор|ентац1й нац!он;}г!ьних культур госцодар}овання

на формуванн'1 специф!ки |нституш|онально| струкгури систем вищо{ осв1ти' на

основ1 комт1пексного використан}{'{ базових по}{'тть {нститу:{!онально|

арх!тектон|тстт та крос_культурного й компаратив|ського п|дход|в (с. 102). !е
полох{ення в1добраэкено у чотирьох публ1кац|ях автора.

4' Б дцсертац1йн1й робот| автором удоскон'}пено теорети1{не о бщунтув аът|тя

ваэктливо: рол| систем вищо] осв1ти як !нсщумента !нтещац:! кра!н св1ту д0

каш{та.тт1стично{ св1т-систеттги в умовах глобал|зац{|. ,{исертантом доведе}1о, !!{Ф

входження до ядра означено| сиотеми забезпетуе вища осв!та, що формуе
профес|оътал]ъ зор!ентованр:х на створенн'т нового 3ъ'ант7я) розробку та
вщровад)кення в економ{ч}{у шракгику |нновац{йних р{:пень; до цротошерифер{{ _

осв|та зор1снтова:.с1а на форпграння навичок з освосн1ш та використанн'1 нових



з}{ань; до перифер|? _ система внщо] осв|ти спрямова|{а на рещансляш:|

уст€ш!9н0го знання {с. |}|-173). {ей результат п!дтвердх{ено двома публ!кацйми
автора.

5. 3аслровуе на увагу обрунтувацн'1 сушеречливого характеру

формування |нститут[в виробничих в|дносин в систем! вищо! осв1ти, проявом

якого е поеднання необх1дност{ п1дщимтот високого р!ввя академ1чно| свободд з
поси]1е}'ням рол{ та 311&че1{1{я як|сно? орга#зац!{ сушг!сно-розлйених в{дносин в

шрошес{ забезпечення на}ково_дослйнттх та навчально-виховних функц{и
заклад{в вищо| осв!ти' едн|сть ьтатер|альних | неьтатер|:ш1ьних мотив{в прац|

шрофесорсько-вик]тадатркого ск]1аду, скгладн!сть визначення ефекгивност|

роботи ву1кладача (с. 186). {е поло;кення в|добрал<ено у двох науков']гх роботах
здобувата.

6' €п|д в1дзначити розкр1{ггя характеристики к]11очових особгпдвостей

|нститу:]!онально{ сщукгури нащ|она.гдьно: системи вищо? осв1ти в 9ща!н1 на
основ{ компаративного анал|зу осв|тн{х систем кра|н свФ. 3берехсення пров1дно|

рол| дер}к:}ви _ як власника' та скороченн'{ _ як !нвестора 33$; ц0сднанн'{

принципово в1дм1нних фор' координац{{ осв{тнього процеоу (1ерарх|ино{

адмй{стратквно? та гори3онтально! _ за зм1стом дисцигшгй, що викг|ада:оться};

збереэк'9ння стабйьно ни3ьк0го р{вня вт1]1иву на зм|ст вищо{ осв{ти з боку\'
кор{1оративног0 та суспйьного кап!та-глу (с. 178). {ей |т}.нкт нови3ни
оприл}одноно у двох публ!кашйх автора.

?шсттм 11ином, зм|стовне наповненн'1 щ.нкг|в науково| новизни мае

фундаьяента]тьне теорети1{не й нрактятне 3наченн'{2 як Ё$я економ{чяо| теор1? так
1 дпя використанн'{ в робот{ орг'}н1в осв1ти.

1еоретинна та практична знаиушх[сть наукових результат1в
$сновн1 р8зультати' висновки та рекомендац1? дисертацйно? роботи

мох{угь слугувати теоретико_методолог1чното осново|о ддя анал!зу процес|в

щансформац{! !нституц!ональних засад системн вищо! осв{ти в 9кра{н{ та {]

вдосконапенн'1, а тако)к мо)1(угь буги використан1 в робот1 орган1в дерэкавно]
влади, м!сцевих щомад, #дгтриемницьких сщуктур, закладй вищо! осв]ти.
[оловним практи.1ним результатом роботи е визначенн'1 ризик{в, пов'я3аних з

су{1ереч}1остями в |нститу:{{онат:ьному забезшеченн| д!евост! д|яльност| зактад|в
вищо! осв{тгт, що Ёиника1оть в процес| трансформац1т нац|оналгьно? економ!ки й
общувтувак}#{ сгяособБ |х м!н!м!зац|! 111]т'тхом збере:кення та в|дпов|дно]

щансформац!! ком!1ле]ъ{ентарних п!дваггрт:т 1нституц|онагьно! арх1тектон1ки

систсми вищо! осв1ти в 9кра:н{.

|{ракгитна знавущ|сть роботи п|дтвердхсу€тьоя дов1дками про
впровадх(енн'1 результат1в досл1дхсення у д1ягьн!сть установ. 3окрема' про11озиц|!



та рекомендац1| щодо !мг:лементац|? напрямк{в роботи 3ЁФ }ща|ни щращого
доов|ду кра!н св|ту прийнято до використан}{'1 при зд!йсненн1 сщатег|нного та
п0точного 11пащ/вання д{яльност! та ро3витку [арк|вського цят1{онального
економ|чного ун|верситету {мен{ |емена 1{узнеця (дов|дка }'{э19|86_29-189 в{д
01.10.2019 р.). 1еоретик0-методолог!чн! поло}кенн'1, пр€1ктичн1 висновки та
поло?кен}1{ дисертащ|| запровадхсен{ в осв{тн!й !]роцес [арк|вського
нац1ональ|{ого економ|чного ун{верситету |мен| €емена 1(узнеия факультету
м}кнародних економ{чних в|дносин п{д час вик.т1адання навчапь11их дисцигшт!н
<<[лоба.гльна економ|ка>>, <<[в1тове господарство та м1лснародн{ еконо*,т|чн|
в!дносини> (лов{лка 2о|86-29-3} в|д о7 .о2.2о20 р.).

8ц!нка повнот}{ ви1спадення дос.г[!дэкення в огцбл|кованих роботах
8сновн1 {}олох{енъ\я та результати дисертац1йно| роботи достатньо повно

в1добрахсен| в опубл!кон}них ;}втором у |6 наукових ]}рацях заг:}льним обсягом
6,52 ум.'друк. арк. 3 них: 1 стаття у заруб{х<ному науковому фаховому виданн!
обсягом 0,38 ум.-друк. арк.; 4 статг1 у наук0вих спец1а.гт1зован'{х виданн'1х
}кра|ни обсягом \,37 ум.-,щук. арк.; 5 статей - у виданн'1х, вк,11очених до
м1экнародних на).комещит{!{их баз. 8бсяг _ з,17 ум'_друк. арк. Фбсяг публ!кац!й
9еркухи т. с. у матер{аттах ! тезах конференц|# - 1,6 р[._друк. арк.

||0ло:кеттпя науково| нову[3Ё|у\ як{
виов{тлено у з€13начентгх публ|кащ1ях автореферат|. Автореферат
дисертац{йно{ роботи в{дпов1дае дисертац{: за сво|ьл зм{стоьт та структуро1о'

1аким чином, автором дотриман{ вс! вимоги ]у18}{ 9кра?ни щодо к1лькост!
гцбл|кац{й, зм{ст опубл|кованих результат!в в{дпов{дае ти1!', що м]стяться в
дисертац{! та виносятьоя автором на захист' а основн1 полохсен!б{ д0сл{дхсоння
пройт::ли вс{ шередбатен1 види апробац||: ошубл1кован1, впровадхсен| та
обговорен1 на конферен:*йх р!зних р1вн!в. {исертац|лс викгладено оригйа::ьним
авт0рським стилем, якому характерна науков1сть, 3розумй{сть мови'
зи{стовн!сть. 3а обсягом ! стр1ктурото робота в|дпов1дас вимогам, що став.}]'1ться

д0 кандидатських дисертац{й.

{исгчс!йн| полоя{ення та за5.ва)кення до дисертац!йно! роботи
Рецензова!1а ду1сертацтя присвячеъта складтх|й проблешт! розробщ| теоретико_

мстодолог1ч:птх засад досл1д;кенття 1нституц|онально} арх1текгон1ки сиотем
вищо{ осв1ти, як елемента нащ|онадьно] систе}'!и господар}ованн'т' ви3наченн'1
вих1дних 3асад ?? формува|||!я, ро3витку та !нтещац]? в глобазльний осв{тн{й
прост1р в контекст1 економ1чних перетворень в 9кра?н|. Ёе вс| полох{енн'1 роботи
д0статньо общу*ттован| | беззапоренн{, ча€тина ма€ д|{скуо|йннй характер, а деяк{
пощебу:оть уточнен!{я та додатково| арцментац1'|. €аме багатоаспекгн1сть та
р|знопланов|сть шроблеми зумови]|и, на на|ш погляд, шевн{ слабиня в робот|.

ви1{есетт1

тав
Ё1а 3аху!ст, г{овно!о ]![1ро1о



1. у пер1шому розд'л! дисФтант зосеред]куе увагу на ви3нач9нн1

|нститут]1она-гльнттх механ|зм{в системи вищо! осв|ти. Разом з тим недостатньо
повно розкр1{то, 00{Ф розум1еться пф {нституц|ональним механ1змом сцстеми
вищо! осв1ти (с. 53).

2. Автор проводить пор|вняльний анал:|з в!1диву щ|нн1сних ор|ентац!й на
специф{ку формування 1нституц{ональних засад нац{ональних систем вищо{
осв!ти т9а!н св1ту за методикото [. {офстеде (с. 40). 3рахов)л[очи, що ;втор

робить акцент ъ|а методики 1ттш:их досл|дник|в, таких як Ф. ?ромше11аарс,
Р. 1нгггхарт, 1ш. 1[[ва!т!, варто було б за'гучити й в|дпов|дн{ методтки д0

анал1зу систем вищо] осв1ти, тод1 робота буха б бйьтш11ор1вняльного

вища1ш{о!о.

3. у другому розлй| дисертац{{ методом компаративного анат1зу
пор|внтототься осв1тн| системи англосаксонсько!' континеттташьно{' да.}!екосх|дно!
пащ!архагльно-корпоративно! соц!ально-економ|чних моделей. Ёарто було б
з:шцд'ити до в1дпов1дного ат1а]11зу ъ1 мусульманоьку автору'таръ1у модель' тим
1]аче, що вона неоднор'}зово зустр1чаеться в ро6от! досл1дхсутони системи вищо|
осв!ти та ана-гг|зуючи економ1чший розвиток соц1а_г:ьно-економ1чних молелей (с.

42,81,82,84).
4. |1а стор. 42 цриводяться 1нстггуц{йн{ форми системи вищо[ осв{ти.,

Бодтточас, не назва[{о таку форму як дистанц1йна осв]та. 3начення {{ всс б|дьтше

зростае в ).мовах с]д1асних ск]|адних вик]1ик1в.

5. }{а стор. 45 в одному абзац{ м|стяться оуперенлив{ висловлення:
(...студент одночасно виступае спо)кивачем осв{тн|х послр 1 сп{вутасником |х

в1дносини м1ж кер1вництв0м та професорсько_викпадацьким с!$1адом}.
6. в дисертац;й[{1й робот! мак}ть м!сце редакц!й:т! нсгочност1: (освовно!о

мето}о вищо| осв|ти е п{дготовка висококвал1ф{кованих роб|тттик!в>> (стор.7?),
({101шук щри1{ин глобат:ьно{ кризи систем вищо|: осв|ти> (стор.89) не
пояс|{}оеться, у чому }к по'[тгас ця криза.

Фднак, ввах{аемо, 11]$ висловлен| 3аувах{ення та вказан| дискус!йн|
подо)кенн'1 не знит{у{оть зага'{ьно| теоретитно| та шрапггитно! 3навимост1,
общунтованост| й достов!рност! ос!{ов!{их |1оло)ке}{ь ду|сертац|| та не в[т]{14ва1оть

на р!вень науково? новизни, в1дпов{дно не зм{т*оготь сут| та головних висновк1в

лисерташ{йно] роботи 9ернухи т. с.

3агальний висновок
{исертац1йне дослй>кення 1[ернухи [етяни €тан|слав|вни на тему

<<1{омгшлементарн{сть розвитку системи вищо| осв|ти в умовах економ|чно!
глобат:!зац1!>> е самост|йното, з?}вер|шено}о науково}о шраце}о' в як|й ощиман1 нов|



наук0в* общунтован1 резулътагу1э що у сво?й суку{1ност! вир1||!у}оть вахсг1},1ве

вважа€мо' д'1сертац11'1ъ7а

1нстттгуц1онадьно? арх!тектон|ки систем вищо; осв{ти, як елеъ{е|{га 11ац'о}{€|т1ьвот

системи господар}ованн'1, виз1{ачёння вкх1дних 3асад |{ форм1ъання, розвитку та

|нтещаи|! в глоб{шьнкй осв|тн1й проет!р в контекст1 ековом1чних перетворень в

}/кра}н|. Ёауковий р{вень виконаного досл{дх{ент!я та зм1ст роботи св|дтать про

об|знан|сть а3тора щодо предмету досл1дхсенн'{' во'!од|ння су{асним методи11ним

|нсщументар|см, вм|ння ошрацьовувати та надавати крити({}1у оц|нку з11ачному

1!1асиву вауково| !нфоръпаи|!.

?ема дисфтац1\ та 1| зм1ст в{дшов!датоть шаспорт спец1альност! 08.00.01 _

економ|чна тесрй та |сторй економ1чно[ думки, за якою дисертац1то

продотав'!оно до захисту' $формлення результат1в досл|дтсення в1дпов{дае

чиннитт{ вимога}[ !ерхсстанАфту' а викшаден{ пояоэкення та висновки - 1{ормам

}{аукового сти]1}о,

0тхсе ъ!а пйстав10тхсе 11а п!дстав1 всього вищеза3яаченог0 вважас}4о, !{0 д14сЁу1ац1у1л

ро6ота 11ернухп ?етянн (тан{сдав{внн на те}'у <<1{омплементарн{сть розвитку

системи виш{о[ осв1ти в умовах економ{чно| гдоба-гг|зац|} заслуговуе на

|1озити&[{у ош{нк3' за як{стго цровсд€н{.тх досд|д:кень, р|ввеь{ !{ауково? новизни

одерх(чих ре3ультат{в | !х шрактично}о ц1нн{стто в|дпов|дае вимогам в1дпов|дних

щлнкт1в <11орядку присуд?'{ен!#т г1ауко3их ступен|в>> затверд}кеного ||остановою

(аб{нсгу }т11н1сщ1в 9кра|ни в1д 24 липн'| 20|з р. ]ф 56'1 з1 зм1нами та

до{т3вненн'1ми, як{ висува}оться до дисертащ|! на здобутгя наукового ступеня

кандидата економ|чних на)/к, а [| автор 9ернуха 1етяна €тан1слав1вна заслуговуе

на присудх(с}1т#1 }1аукового ст)д!еня кандидата економ{чних наук за

спец{альн{стло 08.00.01 - економ!нна теор1я та |сторй оконом|чно{ думки.

8ф|цйн:й опонепт:

доктор еконоьл!чних наук, професор,

професор кафелри м!:кнщодного менедх{менту
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