






























 
ВІДГУК 

офіційного опонента – доктора економічних наук, професора,  
Грозного Ігоря Сергійовича на дисертаційну роботу  

Станкевич Ірини Володимирівни 
на тему «Управління діяльністю освітньої організації на засадах 
багатовимірного оцінювання  якості», представлену до захисту у 
спеціалізованій вченій раді Д 08.820.03 при Дніпропетровському 

національному університеті залізничного транспорту імені академіка      
В. Лазаряна  Міністерства освіти і науки України на здобуття наукового 
ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка 

та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) 
 

 
На підставі вивчення дисертаційної роботи: «Управління діяльністю 

освітньої організації на засадах багатовимірного оцінювання  якості», 

автореферату та наукових праць, що опубліковані за темою дисертаційного 

дослідження, можна констатувати наступне. 

 
1. Актуальність теми дослідження та її зв’язок з 

науковими програмами, планами та темами 
 

Проблема забезпечення ефективного управління діяльністю освітньої 

організації із багатоваріантністю можливих управлінських рішень, особливо в 

сучасних конкурентних умовах як на внутрішньому ринку країни, так і 

світовій освітній арені, є надто актуальною. 

З огляду на це, виникає необхідність у вирішенні цілого комплексу 

завдань, які пов’язані з обґрунтуванням теоретико-методологічних підходів до 

управління діяльністю освітньої організації відповідно до сучасних вимог 

ринку освітніх послуг; визначенням сучасних комплексних цілей управління 

діяльністю освітньої організації в контексті глобалізаційних змін; розробкою 

концептуальної схеми забезпечення ефективності управління діяльністю 

освітньої організації на основі системно-кібернетичної моделі та 

багатовимірного оцінювання якості. Та, відповідно, потребує удосконалення 

та розвитку методичний підхід до формування та реалізації системи 

управління якістю діяльності освітньої організації; положення вимірювання та 



оцінювання результативності процесів у системі управління якістю діяльності 

освітньої організації; система типологізації рейтингових моделей оцінювання 

якості діяльності освітньої організації; методичний підхід щодо оцінювання 

якості діяльності науково-педагогічних працівників освітньої організації. 

Все це вимагає пошуку та застосування ефективних підходів до 

управління, застосування яких дасть можливість формалізувати процес 

прийняття ефективних управлінських рішень, забезпечуючи контроль, 

оцінювання та підвищення рівня якості діяльності освітньої організації. 

Особливої уваги потребує проблема внесення термінологічної чіткості у 

визначення самих понять «якість вищої освіти» та «якість діяльності освітньої 

організації». Важливим процесом, спрямованим на вирішення перелічених 

вище завдань, є формування системно-кібернетичної моделі управління 

діяльністю освітньої організації та її імплементація в освітній процес на основі 

функції корисності, що забезпечить ефективність діяльності та підвищить 

якість управлінських рішень. 

Це актуалізує питання стосовно обґрунтування теоретичних, 

методологічних підходів та розробки практичних рекомендацій щодо 

забезпечення ефективності управління освітньої організації на засадах 

багатовимірного оцінювання якості її діяльності в ринкових умовах 

господарювання.  

Отже, тема дисертаційної роботи Станкевич Ірини Володимирівни 

«Управління діяльністю освітньої організації на засадах багатовимірного 

оцінювання  якості» є своєчасною та актуальною та має важливе значення для 

економіки освіти України, зокрема самих освітніх організацій. 

Проведені в дисертаційній роботі дослідження виконані в рамках 

науково-дослідних робіт Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. 

Попова: 

 «Організаційно-економічні основи формування 

конкурентоспроможності випускників ВНЗ на ринку праці України» (№ ДР 

0114U004796), в межах якої здобувачем розроблено комплексний підхід до 



оцінки рівня конкурентоспроможності випускників у контексті вимог 

працедавців; 

 «Інноваційні підходи щодо розробки та впровадження системи 

управління якістю телекомунікаційного оператора» (№ ДР 0113U004760), в 

межах якої здобувачем обґрунтовано теоретико-методологічні основи 

розробки та впровадження систем управління якістю в діяльність підприємств 

та організацій відповідно до вимог стандарту ISO 9001; 

 «Складові сталого розвитку операторів телекомунікацій в контексті 

національних та міжнародних вимог інформаційного суспільства» (№ ДР 

0115U005944), в межах якої здобувачем обґрунтовано роль системи 

управління якістю, як основи економічного зростання та посилення акцентів 

на сучасних принципах концепції TQM та соціально-етичного маркетингу; 

 «Удосконалення управління навчально-виробничою діяльністю 

освітньої організації на основі підвищення якості вищої освіти» (№ ДР 

0117U003426), в межах якої здобувачем удосконалено теоретико-методичне 

забезпечення управління діяльністю освітньої організації на основі 

підвищення рівня якості, сформульовано визначення понять «якість вищої 

освіти» та «якість діяльності освітньої організації»; 

 «Моделювання та оцінювання бізнес-процесів оператора 

телекомунікацій» (№ ДР 0117U003424), в межах якої здобувачем 

обґрунтовано теоретичні засади, інструментальні засоби та методологію 

моделювання бізнес-процесів складних організацій у сучасних умовах.  

 

2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 
рекомендацій, їх достовірність і новизна 

 

Наукові положення, основні результати і висновки, які містяться в 

дисертації, мають високий ступінь обґрунтованості та імовірності. Вони 

базуються на застосуванні методів емпіричного та теоретичного дослідження,  

методів аналізу, синтезу та узагальнення, структурно-логічного методу, 

теоретичного узагальнення, аналізу і синтезу, методів абстрагування, індукції 



та дедукції, спостереження та порівняння, програмно-цільового методу, 

SWOT-аналізу, морфологічного аналізу; моделювання та системного і 

процесного підходів, факторного аналізу, класифікації, соціологічного 

опитування та апріорного ранжування; типологізації, економіко-

математичного моделювання, вимірювання та формалізації, експертних 

оцінок, метод лінійного програмування, графічного та абстрактно-логічного 

методів.  

При цьому теоретичною та методологічною основою дисертаційного 

дослідження стали основні положення економічної теорії, теорії управління 

якістю, які висвітлені у наукових працях вітчизняних та зарубіжних вчених та, 

що присвячені проблемам управління освітніх організацій, зокрема на засадах 

оцінювання якості діяльності. 

Імовірність отриманих результатів ґрунтується на теоретичній розробці 

здобувачем досліджуваної проблеми, критичному узагальненні наукових 

праць українських та зарубіжних вчених і спеціальної наукової літератури з 

питань забезпечення сталого розвитку економіки з огляду удосконалення 

теоретичних та прикладних аспектів управління діяльністю освітньої 

організації. 

Правомірність основних висновків і результатів доведено у вигляді 

теоретико-методологічних та науково-методичних підходів, концептуальних 

положень та схем, методів та моделей, підтверджено проведеним 

впровадженням дослідження та розрахунками. 

Автором винесено на захист вагомі теоретичні та практичні розробки 

щодо забезпечення ефективності управління освітньої організації на засадах 

багатовимірного оцінювання якості її діяльності. 

Отримані автором результати є обґрунтованими, базуються на 

поглибленому вивченні та узагальненні значного обсягу наукових джерел та 

коректному застосуванні сучасних методів дослідження. Розгляд отриманих 

результатів дослідження дає можливість докладно охарактеризувати кожен з 

них. 



3. Основні наукові результати, що одержані автором, та їх новизна 

 

У роботі сформовано теоретико-методологічні підходи до управління 

діяльністю освітньої організації (стор. 34 – 80), імплементація яких дозволить 

економічно обґрунтовано задовольняти замовників та інших зацікавлених 

сторін у якості вищої освіти, забезпечуючи цілісність та ефективність процесу 

управління відповідно до визначених цілей. Імплементація підходів 

ґрунтується на застосуванні концепцій TQM та соціально-етичного 

маркетингу з урахуванням задіяння принципів управління діяльністю 

освітньої організації, як загальних, так і спеціальних (доступність, 

незалежність та наступність процесу здобуття ВО; інтеграція з наукою і 

виробництвом; поєднання державного управління і громадського 

самоврядування; міжнародна інтеграція; сприяння сталому розвитку 

суспільства; гуманізація та відкритість) та функцій управління діяльністю 

освітньої організації, що систематизовані за рівнями та елементами 

управління: стратегічні (соціалізуючі, інструментальні, діагностичні, 

стимулюючі та мотивуючі), загальні (планування, виконання, перевіряння та 

постійного поліпшування) та оперативні (функціональні обов’язки). 

Розроблено концептуальну схему забезпечення ефективності управління 

діяльністю освітньої організації (стор. 101 – 106), що базується на доведеній 

науковій гіпотезі щодо продукування якісно значущих інноваційних знань та 

створення соціального продукту у відповідності з сучасними вимогами ринку 

освітніх послуг, необхідність розробки якої економічно обґрунтовано 

плануванням конкретних комплексних цілей та оцінюючих їх показників, 

досягнення яких забезпечується застосуванням системно-кібернетичної моделі 

управління діяльністю освітньої організації та мотивацією науково-

педагогічних працівників до корисних дій у напрямку досягнення цілей 

організації стосовно кінцевого продукту. Імплементація такої схеми дозволяє 

освітній організації забезпечити узгодження комплексних цілей управління та 

можливостей їх досягнення, інформаційний зв’язок між суб’єктами та 



об’єктами управління з урахуванням позитивного результату оцінювання 

рівня якості діяльності на кожній стадії освітнього процесу. 

У дисертації розроблено науково-методичний підхід до формування 

системно-кібернетичної моделі управління діяльністю освітньої організації 

(стор. 387 – 421), необхідність впровадження якої викликано багатогранними і 

багатовимірними процесами у сфері освітньої діяльності, які спрямовані на 

забезпечення потенціального зародження і відтворення знань, їх 

інформаційного сприйняття суб’єктами накопичення цих знань з подальшим 

формуванням їх компетентностей на новому більш якісному рівні. 

Розроблений підхід ґрунтується на використанні багатовимірного кількісного 

методу Парето, системі кваліметричних показників груп критеріїв 

(продуктивність, корисність, відкритість, інтернаціоналізація та мобільність), 

застосування яких надає можливість формалізувати процес прийняття 

ефективних управлінських рішень, забезпечити контроль і оцінювання 

діяльності освітньої організації та коригування вхідних параметрів, параметрів 

внутрішнього середовища та зниження негативного впливу зовнішнього 

середовища діяльності освітньої організації, відповідно до виявлених 

відхилень від еталона. 

З метою забезпечення своєчасності прийняття результативних 

управлінських рішень задоволення потреб та вимог замовників та інших 

зацікавлених сторін щодо соціального продукту, розроблено концептуальні 

положення імплементації системно-кібернетичної моделі управління 

діяльністю освітньої організації, які ґрунтуються на застосуванні функції 

корисності, що розробляється на основі використання багатокритеріальної 

теорії корисності та агентної теорії стимулювання (стор. 421 – 436). 

У науковій роботі удосконалено сутність та визначення сучасних 

комплексних цілей управління діяльністю освітньої організації (стор. 81 – 99). 

Які обґрунтовані потребою у плануванні оціночних показників, використання 

яких підвищить можливість досягнення та кількісного вимірювання: 

формування обдарованої особистості, інтернаціоналізаційно та мобільно 



активної, конкурентоспроможної, компетенції і креативний підхід якої 

дозволяють збільшити її попит на ринку праці; гармонізації та адаптації 

особистості у соціумі; забезпечення розвитку людини протягом життя; 

естетичної вихованості особи. Це буде сприяти підвищенню релевантності 

інформації та ефективності управлінських дій та заходів щодо побудови 

освітнього процесу в кожній освітній організації у напрямку досягнення 

генеральної цілі вищої освіти. 

Удосконалено методичний підхід до формування та реалізації системи 

управління якістю діяльності освітньої організації (стор. 220 – 246). Цей підхід 

відрізняється від існуючих тим, що ґрунтується на вимогах національного 

стандарту «Системи управління якістю. Вимоги», передбачає: ідентифікацію 

процесів системи, яка базується на «Петлі якості» освітньої послуги та 

стандартизованому переліку бізнес-процесів International Benchmarking 

Clearinghouse; віртуалізацію процесів за методологією Unified Modeling 

Language. Застосування такого підходу дозволить освітній організації 

забезпечити успішність реалізації системи управління якістю за рахунок 

спрямування і контролю відповідно до визначених цілей. 

У дисертації удосконалено науково-методичні підходи до моніторингу 

зовнішніх та внутрішніх факторів впливу на якість діяльності освітньої 

організації (стор. 280 – 298). Задіяння цих підходів забезпечує можливість 

поділу факторів за функціональною ознакою, що сприятиме визначенню 

вагомості впливу факторів, заснованого на методі апріорного ранжування, та 

підвищенню якості управління освітньої організації в умовах мінливого 

ринкового середовища. 

Представлена у роботі система типологізації рейтингових моделей 

оцінювання якості діяльності освітньої організації (стор. 330 – 341), що є 

багаторівневою та ґрунтується на застосуванні ряду критеріїв і ключових 

елементів, використання яких дозволяє упорядкувати, систематизувати, 

порівняти та проаналізувати рейтингові моделі оцінювання якості діяльності 

освітньої організації залежно від їх типу. 



У роботі набуло подальшого розвитку поняття «якість вищої освіти», що 

визначається як відповідність результатів вищої освіти потребам і вимогам 

замовників та інших зацікавлених сторін та поняття «якість діяльності 

освітньої організації», що по відношенню до якості вищої освіти, є 

інтегральною характеристикою, яка обумовлює спроможність освітньої 

організації задовольняти вимоги замовників, інших зацікавлених сторін. 

Застосування означених понять в управлінні діяльністю освітньої організації 

надає можливість кількісного вимірювання та оцінювання її результатів 

відповідно до міжнародних стандартів якості (стор. 179 – 195). 

Набув подальшого розвитку методичний інструментарій кількісної 

оцінки факторів SWOT-аналізу (стор. 157 – 172), застосування якого 

забезпечує можливість ґрунтовного визначення основних тенденцій розвитку 

освітньої організації в умовах глобалізації та інтернаціоналізації вищої освіти. 

Методичний інструментарій використовує підхід до ідентифікації факторів 

внутрішнього та зовнішнього середовища діяльності освітньої організації та 

формалізації процесу кількісного оцінювання імовірності їх появи та ступеня 

впливу з урахуванням виникнення різноманітних ситуацій (внутрішніх загроз 

та мінливості зовнішнього середовища), що сприятиме зниженню рівня 

зовнішнього негативного впливу на освітню організацію як відкриту 

соціально-економічну систему, яка знаходиться у постійному 

трансформаційному процесі. 

У роботі набули подальшого розвитку теоретичні положення 

вимірювання та оцінювання результативності процесів у системі управління 

якістю діяльності освітньої організації (стор. 251 – 267).  Ці положення 

відрізняються від існуючих тим, що ґрунтуються на визначенні відхилень за 

результатами оцінки від нормативів (стандартів якості), за рахунок 

застосування розробленої системи критеріїв і показників, згрупованих за 

процесами системи управління якістю. Використання таких положень 

забезпечує: отримання інформації про результативність процесів системи 

управління, можливість визначення причин відхилення, верифікацію 



виконання вимог основних замовників освітніх послуг та внутрішній контроль 

ефективності управлінських рішень в освітній організації. 

Представлений методичний підхід щодо оцінювання якості діяльності 

науково-педагогічних працівників освітньої організації (стор. 436 – 447), який 

набув подальшого розвитку в роботі та ґрунтується на використанні методів 

прямого, непрямого та негативного стимулювання. Цей підхід розробляється 

на основі застосування рейтингових балів оцінювання корисних дій 

працівників у напрямку створення соціального продукту, згрупованих за 

видами: компетентнісна, інтернаціоналізаційна, публікаційна, інноваційна та 

іміджева активності. Задіяння такого підходу сприяє реалізації повного 

спектра професійних мотивів та дозволяє освітній організації забезпечити 

кількісність та вимірність, об’єктивність та прозорість оцінки, як корисних дій 

(вкладу) окремого працівника, так і структурного підрозділу в діяльність 

організації відповідно до окреслених цілей у сфері вищої освіти. 

  

 

4. Теоретичне і практичне значення наукових результатів 

 

Теоретичне значення отриманих результатів дисертації полягає в тому, 

що вони в сукупності спрямовані на вирішення важливої науково-прикладної 

проблеми стосовно обґрунтування теоретико-методологічних підходів та 

розробки практичних рекомендацій щодо забезпечення ефективності 

управління освітньої організації на засадах багатовимірного оцінювання 

якості її діяльності. Отримані автором результати дослідження достатньо 

обґрунтовані та достовірні, що підтверджується узагальненням достатньої 

кількості фундаментальних робіт українських та зарубіжних вчених, 

використанням значного обсягу статистичних даних, коректним 

застосуванням економіко-математичних методів та моделей, широкою 

апробацією на наукових конференціях і впровадженням в практичну 

діяльність.  



Теоретичне значення отриманих в дисертації наукових результатів 

полягає у  формулюванні теоретико-методологічних підходів до управління 

діяльністю освітньої організації; обґрунтуванні та розробці концептуальної 

схеми забезпечення ефективності управління діяльністю освітньої організації; 

удосконаленні сутності та визначенні сучасних комплексних цілей управління 

діяльністю освітньої організації; розвитку понять «якість вищої освіти» та 

«якість діяльності освітньої організації»;  теоретичні положення вимірювання 

та оцінювання результативності процесів в системі управління якістю 

діяльності освітньої організації; науково-методичні підходи до моніторингу 

зовнішніх та внутрішніх факторів впливу на якість діяльності освітньої 

організації; обгрунтування системи типологізації рейтингових моделей 

оцінювання якості діяльності освітньої організації; методичний 

інструментарій кількісної оцінки факторів SWOT-аналізу. 

Запропоновані в дисертації наукові результати, концептуальні схема та 

положення, теоретико-методологічні та науково-методичні підходи доведені 

до рівня конкретних пропозицій і методичних розробок щодо багатовимірного 

кількісного оцінювання якості діяльності освітніх організацій. Їх ефективність 

підтверджено позитивними відгуками за результатами впровадження у 

діяльність Української Асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти (м. 

Київ) (акт впровадження № 171-В від 27.04.2016 р.); Державного підприємства 

«Всеукраїнський Державний науково-виробничий центр стандартизації, 

метрології, сертифікації та захисту прав споживачів» (ДП 

«Укрметртестстандарт», м. Київ) (акт впровадження № 42-31/177 від 

31.05.2016 р.); Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова  

(довідка №01-22-68 від 03.11.2015 р.). 

Основні теоретичні положення, що становлять наукову новизну 

дисертаційної роботи, використовуються у навчальному процесі: Одеської 

національної академії зв’язку ім. О.С. Попова  при викладанні дисциплін 

«Управління якістю» та «Комплексні системи управління якістю послуг 

поштового зв’язку» та науково-дослідній діяльності (акт впровадження № 21 



від 10.09.2017 р.); Вінницького національного технічного університету (акт 

впровадження № 8/17 від 10.11.2017 р.).   

Авторські пропозиції частково використані при визначенні терміна 

«якість вищої освіти» (в частині змін до статті 1 Закону України «Про вищу 

освіту», внесених прийнятим у новій редакції Законом України «Про освіту» 

від 05.09.2017 р. №2145-VIII) (довідка Комітету з питань науки і освіти 

Верховної Ради України від 21.11.2017 р. № 542-11). 

 
5. Повнота викладення наукових результатів дисертації в 

опублікованих працях 
 

За темою дисертації автором опубліковано 55 наукових праць, у тому 

числі: 27 наукових праць, у яких опубліковані основні наукові результати 

дисертації (одна одноосібна монографія, дві колективні монографії; 24 

публікації у наукових фахових виданнях України (у тому числі 18 – включені 

до міжнародних наукометричних баз даних)); 3 наукові праці, які додатково 

відображають наукові результати дисертації; 25 наукових праць 

апробаційного характеру. Загальний обсяг публікацій 55,27 друк. арк., із них 

особисто автору належать 50,34 друк. арк. 

Публікації досить вичерпно відображають основні результати 

дослідження. Положення дисертації пройшли апробацію на міжнародних та 

всеукраїнських конференціях. 

 

6. Відповідність дисертації встановленим вимогам 

 

Викладення матеріалу у дисертації ведеться доступною мовою 

послідовно та науково обґрунтовано. За своєю структурою, обсягом та 

оформленням дисертація відповідає вимогам, що встановлені до докторських 

дисертацій.  

Автореферат достатньо повно відображає зміст дисертації та її 

висновки. У авторефераті розкрито основні результати, отримані в процесі 



дослідження, ступінь новизни розробок, висновки та рекомендації роботи. 

Перелік результатів дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня 

доктора економічних наук не містить результатів кандидатської дисертації. 

Робота відповідає паспорту спеціальності 08.00.04 – економіка та 

управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Дисертація 

складається зі вступу, п’яти розділів, списку використаних джерел за кожним 

розділом дисертації (загальна бібліографія – 576 найменувань), висновків та 

додатків. Повний обсяг дисертації складає 594 сторінок комп’ютерного тексту, 

із них 467 – основного тексту, у тому числі 58 таблиць, 68 рисунків. Робота 

містить 14 додатків, що розміщені окремим томом на 127 сторінках. 

 

7. Дискусійній положення та зауваження  
до тексту дисертаційної роботи 

 

Загалом позитивно оцінюючи рівень розробки наукових і методичних 

положень, обґрунтованість наукових висновків та пропозицій, необхідно 

відмітити дискусійний характер деяких аспектів роботи Станкевич І.В.: 

1. Відповідно до розробленої в дисертаційній роботі концептуальної 

схеми забезпечення ефективності управління освітньої організації на основі 

системно-кібернетичної моделі та багатовимірного оцінювання якості її 

діяльності (рис. 1.11, стор. 104), доцільно було б з’ясувати зв’язки між 

блоками за етапами схеми та визначити процедуру прийняття управлінських 

рішень.  

2. В розділі 2 «Стан та тенденції управління діяльністю сучасних 

освітніх організацій», на рис. 2.6. представлено динаміку запланованих витрат 

на державне замовлення, млн. грн. та рис. 2.7. наведено динаміку зміни 

кількості бюджетних місць у розрізі напрямів та спеціальностей підготовки 

здобувачів ВО України за 2007 – 2014 рр.. Дискусійним є доцільність 

наведення цих даних для розв’язання поставленої наукової проблеми. 

3. В розділі 2 «Стан та тенденції управління діяльністю сучасних 

освітніх організацій» підрозділі 2.2 «Вплив глобалізації та інтернаціоналізації 



на розвиток освітніх організацій України» представлено результати 

проведеного SWOT-аналізу (стор. 158 – 162; 170 – 172), що містять загальний 

характер, який відображає стан та можливості системи вищої освіти України, 

на нашу думку, отримані результати доцільно було б доповнити SWOT-

аналізом базових освітніх організацій дослідження з подальшою розробкою та 

формуванням чіткого вектору їх розвитку в сучасних умовах. 

4. Автором удосконалено науково-методичні підходи до моніторингу 

зовнішніх та внутрішніх факторів впливу на якість діяльності освітньої 

організації (розділ 4 «Методи та моделі багатовимірного оцінювання якості 

діяльності освітньої організації» підрозділ 4.1, стор. 280 – 298). Потребує 

додаткового обґрунтування процедура прийняття управлінських рішень, 

спрямована на підвищення якості управління освітньою організацією за 

результатами застосування методу апріорного ранжування. 

5. Дисертаційну роботу перевантажено деталізацією моделей 

багатовимірного оцінювання якості діяльності освітніх організацій (розділ 4 

підрозділ 4.2, стор. 299 – 348). 

6. В табл. 5.4 (розділ 5 «Системно-кібернетична модель управління 

діяльністю освітньої організації на засадах якості» підрозділ 5.1,  стор. 408 – 

411) наведено розроблену систему кваліметричних показників груп критеріїв 

як: продуктивність, корисність, відкритість, інтернаціоналізація та 

мобільність, але, доцільно було б у стовпчику «Вихідна інформація для 

розрахунків» чітко з’ясувати період, обсяг та джерело вихідної інформації за 

всіма показниками. 

7. Розроблений методичний підхід щодо оцінювання якості діяльності 

науково-педагогічних працівників освітньої організації (розділ 5 «Системно-

кібернетична модель управління діяльністю освітньої організації на засадах 

якості» підрозділ 5.3 «Розробка рейтингової системи оцінювання якості 

діяльності працівників освітньої організації», стор. 436 – 447) передбачає 

рівну вагу різних складових корисних дій, які визначають рівень якості 

науково-педагогічного працівника та його рейтинг, що є не зовсім коректним. 



8. Відповідно до загальноприйнятої термінології, при проведенні 

досліджень потреб та вимог ринку, застосовується термін «споживач», або 

«користувач» продукції /послуг, не зрозуміло, чому в роботі замість цього 

застосовується термін «замовник» та «зацікавлені сторони». 

Тим часом, висловлені зауваження та дискусійні питання не знижують 

загальної теоретичної і практичної цінності дисертації на тему «Управління 

діяльністю освітньої організації на засадах багатовимірного 

оцінювання  якості», а її автор, Станкевич І.В., у повному обсязі володіє 

предметом дослідження наукової проблеми, та засобами її вирішення. 

 

8. Загальний  висновок  

 

Дисертація Станкевич І.В. є завершеною науковою працею, в якій 

отримані нові, науково обґрунтовані теоретичні й практичні результати, що 

справляє загальну позитивну оцінку дисертаційної роботи. Виконане 

дослідження має достатньо високий теоретичний, методологічний, 

методичний та практичний рівень, послідовне та логічне представлення 

матеріалу, необхідну повноту розкриття виконаних розробок. Основні 

результати роботи опубліковані і доповідалися на науково-практичних 

конференціях.  

Робота Станкевич Ірини Володимирівни «Управління діяльністю 

освітньої організації на засадах багатовимірного оцінювання  якості» виконана 

на актуальну тему. Мету дисертаційної роботи досягнуто, результати 

дослідження характеризуються достатнім рівнем наукової новизни, про що 

також свідчить їх ефективне впровадження у практичну діяльність. 

На підставі проведеного аналізу вважаю, що подана до захисту 

дисертаційна робота «Управління діяльністю освітньої організації на засадах 

багатовимірного оцінювання  якості» є самостійним завершеним науковим 

дослідженням, яке характеризується науковою новизною, практичним 

значенням та відповідає вимогам пп. 9, 10, 12, 13 та 14 «Порядку присудження  


































