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Володимирiвни <Конкурентний бенчмаркiнг у забезпеченнi економiчноi

безпеки приватних закладiв вищоi освiти>>, подану до захисту на здобуття

наукового ступеня кандидата економiчних наук за спецiалънiстю 2|.04.02 -

економiчна безпека суб'ектiв господарськоi дiяльностi

Актуальнiсть теми дослiдження та iT зв'язок з науковими програмами i

темами

Функцiонування навчагIьних закладiв вищоi освiти в YKpaiHi в останнс

десятирiччя вiдбувасться в умовах зовнiшнiх i внутрiшнiх загроз, що

загострюються через зменшення кiлькостi абiтурiентiв внаслiдок впливу таких

чинникiв, як: трив€Lла демографiчна криза, виiЪд молодi на навчання в iншi

краiни, зниження престижу вищоi освiти серед випускникiв шкiл, фiнансово-

економiчна криза в KpaTHi, прiоритетнiсть працевлаштування лцолодi i

вiдкладання отримання освiти на майбутне.

Для приватних закладiв вищоi освiти ситуацiя ускладнюеться

неефективним iнституцiональним середовищем та нерiвними ((правилами гриD

на ринку ocBiTHix послуг, порiвняно з тими умовами, якi cTBopeHi для

державних навчапьних закладiв. З точки зору абiтурiснта престиж приватних

закладiв вищоi освiти с нижчим порiвняно з державними, тому випускники

шкiл з високим балом ЗНО надають перевагу вступу до державних

унiверситетiв, а в приватнi - вступають абiтурiенти з нижчим балом. Пр"

цьому, вимога складання ЗНО для абiтурiентiв приватних закладiв вищоi

освiтий досi не скасована. Тому значна кiлькiсть випускникiв шкiл, реапьно

оцiнюючи свiй piBeHb знань, не зосереджуються на пiдготовцi до випускних

iспитiв, а вiдразу орiснтуються на вступ до закордонного iнституту чи

унiверситету.

В цих умовах, вiтчизнянi приватнi заклади вищоi освiтидля забезпечен[uI

вiдповiдностi фiнансовоi стiйкостi та прибутковостi критерiям економiчноТ

безпекиповиннi вирiшувати низку проблем: здiйснення набору на гIерший курс



в лiцензованому обсязi, iнтенсифiкацiя навчання першокурсникiв з метою

усунення недолiкiв шкiльноТ освiти, надання якiсних ocBiTHix послугi випуск

спецiалiстiв налIIежного рiвня, фiнансування професiйноТ дiяльностi та

пiдвищення квалiфiкацii професорсько-викладацького скJIаду за вiдсутностi

будь-якоi допомоги вiд держави. У зв'язку з цим, актуапьним завданням для

приватних закладiв вищоТ освiти с теоретичне обцрунтування концепту€Lльних

засад та визначення напрямiв практичноТ реалiзацiТ перспективноi технологii

управлiння дiяльнiстю, якою вважасмо конкурентний бенчмаркiнг. Саме цим

питанням присвячена рецензована дисертацiйна робота, що обумовлюе if

акту€Lльнiсть i свосчаснiсть.

Особливiстю дисертацiйноТ роботи с розроблення науково-методичних та

практичних рекомендацiй щодо застосування iHcTpyMeHTiB конкурентного

бенчмаркiнгу для забезпечення економiчноi безпеки приватних закладiв вищоТ

освiти.

Актуальнiсть та цiннiсть дисертацiйноi роботи пiдтверлжуеться тим, що Ti

положення використовув€Lлись в межах плану науково-дослiдних робiт кафедри

мiжнародних економiчних вiдносин ВНЗ <Унiверситет економiки та права

(KPOKD. Зокрема, при розробцi теми <<Забезпечення економiчноi безпеки

держави та суб'сктiв господарськоi дiяльностi в умовах евроiнтеграцii Украiни>

(номер державноi ресстрацiТ: 0114U0O6З38) авторкою визначено та

охарактеризовано детермiнанти формування процесу забезпечення економiчноi

безпеки приватних закладiв вищоi освiти i проаналiзовано роль технологii

конкурентного бенчмаркi"ry у забезпеченнi економiчноi безпеки приватних

закладiв вищоi освiти; за темою <<Геоекономiчнi прiоритети розвитку

експортно-орiентованого бiзнесу УкраiЪи>> (номер державноТ ресстрацii:

0118U0O1З85) дисертанткою розглянуто домiнантнi форми конкурентного

бенчмаркiнгу у закладах вищоТ освiти УкраТни та оцiнено ефективнiсть

використання ocTaHHix, виявлено особливiсть забезпечення економiчноТ

безпеки приватних унiверситетiв, що пов'язана з ik конкурентоспроможнiстю,

прибутковiстю та гарантiсю якостi освiти.



Щисертацiйна робота Маринович BiKTopiT Володимирiвни спрямована на

обГрунтування науково-методичних i науково-практичних пiдходiв та

рекомендацiЙ щодо вдоскона_пення процесу забезпечення економiчноi безпеки

украiнських приватних закладiв вищоТ освiти через застосування HoBiTHix форм

конкурентного бенчмаркiнгу.

Основою дисертацiйноiроботи ст€Lпи багаторiчнi HayKoBi дослiдження

авторкиу сферiконкурентного бенчмаркiнгу i прикладного застосування його

iHcTpyMeHTiB у закладах вищоТ освiти. Коректне визначення мети дисертацii та

послiдовне вирiшення сформульованих вiдповiдно до неТ завдань д€ши змогу

здобувачцi отримати HoBi HayKoBi результати, якi свiдчать про досягнення

поставленоi мети дослiдження та про наявнiсть предмету для публiчного

захисту.

Ступiнь обrрунтованостi наукових положень, висновкiв i

рекомендацiЙ, сформульованих у дисертацiТ, ik достовiрнiсть i новизна

Мета дослiдження, яка полягас в обrрунтуваннi науково-методичних

пiдходiв та розробленнi науково-методичних i практичних рекомендацiй щодо

застосування менеджмент-технологii конкурентного бенчмаркiнry як

iHcTpyMeHTy забезпечення економiчноi безпеки приватних закладiв вищоi освiти

(ПЗВО), обумовила теоретичну i методичну спрямованiсть дослiдження.

Отриманi результати, сформульованi висновки, теоретичнi положення та

прикладнi рекомендацii rрунтуються на опрацюваннi достатнього обсягу

статистичного матерiалу та використаннi сучасних методiв експертних оцiнок.

HayKoBi положення та висновки дисертацiТ е достовiрними та н€шежним

чином обrрунтованi, що забезпечусться фаховим використанням методiв:

абстрактно-логiчний метод (п.1.1 , |.2); методи системного аналiзу,

систематизацii й узагальнення (п.1.3); метод синтезу (п.1.1, 1.3, 3.1); метод

iндукцiТ використано при формуваннi загальних висновкiв щодо проведеного

дослiдження, методи опитування та експертних оцiнок (п. 2.4, З.2, 3.3);

, 2.|, 2,2, 2.З); методи аналiзу iсрархiй,

порiвняння (п. 2.4); методи статистичноi

при виявленнi та встановленнi причинно-

табличний, графiчний методи (п.

розрахунково-конструктивний та

обробки результатiв дослiдження



наслiдкових зв'язкiв (п. 2.|, 2.З, 2.4), методи спостереження, анкетного

опитування i компаративного аналiзу (п. 1 .З, 2.|, 2.4, 3.1, 3.3).

Щля досягнення мети у роботi дослiджено cyTHicтb процесiв забезпечення

економiчноi безпеки ПЗВО, визначено особливостi конкурентного

бенчмаркiнгу в забезпеченнi економiчноi безпеки ПЗВО,систематизовано

пiдходи щодо трактування cyTнocTi та функцiйконкурентного бенчмаркiнгу,

проаналiзовано дiяльнiсть украiЪських закладiв вищоi освiти щодо ikHix

безпекових стратегiй i розроблено модель забезпечення економiчноТ безпеки

ПЗВО, обГрунтовано концептуальнi засади конкурентного бенчмаркiнгу як

менеджмент-технологiТ у системi забезпечення економiчноi безпеки

ПЗВО,iдентифiковано чинники формування стратегii ПЗВО щодо забезпечення

економiчноi безпеки, розроблено практичнi рекомендацii щодо вдосконапення

процесу забезпечення економiчноi безпеки ПЗВО через застосування HoBiTHix

форпл конкурентного бенчмаркiнгу.

Це дозволило дисертантцiобrрунтувати науково HoBi положення та

рекомендацii, серед яких вiдзначимо найбiльш вагомi:

1)розроблено концептуапьну модель забезпечення економiчноТ безпеки

приватних закладiв вищоi освiти на засадах конкурентного бенчмаркiнгу, яка

rрунту€ться на важелях <<якiсть - прибуток - конкурентоспроможнiсть> як

взаемозапежних елементах та передбачас отримання мультиплiкативного

ефекту змiцнення економiчноТ безпеки, що досягаеться в результатi врахування

iHTepeciB споживачiв ocBiTHix послуг (.r. 1.1., с. 29-З0 дисертацiТ);

2)уведено у науковий обiг поняття (конкурентно-бенчмаркiнгова

партнеризацiя закладiв вищоТ освiти> як пiдхiд до обмiн1, iнформацiсю мiж

унiверситетами задля зменшення витрат на розробку ocBiTHix послуг, створення

позитивного реноме новiй освiтнiй послузi через мережу закладiв вищоi освiти

(п.3.З, с. 193-I97 дисертацiТ);

3)удосконалено трактування поняття (конкурентного бенчмаркiнгу

приватних закладiв вищоi освiти>>, яке застосовуеться по вiдношенню до

приватних унiверситетiв та мiстить iнновацiйну складову управлiнськоТ

технологiI, яка реалiзуеться у використаннi iнтелектуального потенцiалу



закладу вищоТ освiти, що сприяе отриманню прибутку та виробленню власних

управлiнських рiшень (п.1.2, с. 55-60 дисертацiТ);

4) удоскона-пено теоретичнi засади органiзацiйно-управлiнського механiзму

забезпечення економiчноi безпеки приватних закладiв вищоТ освiти, якi

полягають у використаннi технологiТ конкурентного бенчмаркiнгу шляхом

створення в унiверситетi ана_гtiтичного вiддiлу конкурентного бенчмаркiнгу,

основними функцiями якого с збирання й аналiз iнформацiТ через проведення

опитувань, монiторинг рiзноманiтних джерел, пiдтримку та встановлення

KoHTaKTiB у зовнiшньому i внутрiшньому ocBiTHix середовищах (п.2.2, с. \|З-

120 дисертацii);

5)розвинуто алгоритм процесу використання конкурентного бенчмаркiнгу

щодо забезпечення економiчноi безпеки приватних економiчних агентiв через

застосування HoBiTHix форм конкурентного бенчмаркiнгу, якi rрунтуються на

критерiях взасмодii мiж суб'ектами господарювання, пiдвищення ефективностi

та зниження витрат на розроблення ocBiTHix послуг (роздiл З, п.З.2 дисертацii);

6) оновлено та поглиблено HayKoBi пiдходи до оцiнювання впливy

упровадження форпл конкурентного бенчмаркiнгу на формування безпекових

стратегiй закладiв вищоi освiти, що вiдрiзняються визначенням якостi надання

ocBiTHix послуг в украfнських закладах вищоi освiти та позицii приватних

закладiв вищоi освiти на вiтчизняному ринку ocBiTHix послуг (л.2.4, с. 149-156

дисертацii).

Як теоретичну основу та iнформацiйно-фактологiчну базу для проведення

дослiдження авторка використовувапа монографiТ та публiкацiй украiЪських та

зарубiжних учених, iHTepHeT - джерела, офiцiйнi статистичнi данi, нормативно-

правовi акти, якi стосуються дослiджуваноi проблеми.

За piBHеM науковоi новизни результати дослiдження вiдповiдають

вимогам до дисертацii на здобуття наукового ступеня кандидата економiчних

наук.

Оцiнка змiсту та завершеностi дисертацiТ

Щисертацiя складаеться з анотацii, вступу, трьох роздiлiв, висновкiв,

списку використаних джерел i додаткiв, якi поеднанi логiкою дослiдження



застосування конкурентного бенчмаркiнry в системi економiчноТ безпеки

приватних закладiв вищоi освiти. Основний змiст роботи вiдображае результати

виконаннrI дисертанткою поставлених наукових завдань.

У вступi авторкою обrрунтовано актуальнiсть теми дослiдження,

сформульовано мету та ocHoBHi задачi, методи дослiдження, вiдображено

наукову новизну та практичне значення отриманих результатiв, наведено данi

щодо ix апробацiТ та вlrровадження.

У перuлоJиу розdiлi дисертацii узагапьнено пiдходи до трактування

cyTHocTi процесу забезпечення економiчноi безпеки приватних закладiв вищоТ

освiти (с.2З-а0) та, на цiй основi,окреслено детермiнанти формування процесу

забезпечення економiчноi безпеки приватних закладiв вищоi освiти (с.2а-26) i

розширено тлумачення змiсту поняття uекономiчна безпека приватних закладiв

виrцоТ освiти>> (с.27-29), розкрито cyTHicTb забезпечення економiчноТ безпеки

приватних закладiв вищоi освiти (с.ЗO-З 1). Щисертанткою дослiджено

типологiю конкурентного бенчмаркiнгу та систематизовано уявленFIя про Його

cyTHicTb та методичну конструкцiю (с.2-75), що дозволило обГрунтувати

доцiльнiсть застосування технологii конкурентного бенчмаркiнгу для

забезпечення економiчноi безпеки приватних закладiв вищоТ освiти (с.44-46) як

iHcTpyMeHTy протидiТ зовнiшнiм та внутрiшнiм загрозам, що негативно

впливають на фiнансово-економiчний стан вищих навчаJIьних закладiв( с.47).

У dруzол,tу розdiлi дисертацiТ узагапьнено вiтчизняний досвiд

функцiонування закладiв виrцоi освiти (с.82-100), зокрема, видiлено

особливостi забезпечення економiчноТ безпеки в приватних унiверситетах та

визначено мiсце конкурентного бенчмаркiнгу у цьому процесi (с. 11З-114).

Позитивом цiеi частини роботи вважасмо детальний аналiз дисертанткою

домiнантних фор* конкурентного бенчмаркiнгу (с.|22-|39) та оцiнку

ефективностi ix використання украiнськими закладами вищоi освiти (с. 140-

1б0).I]е дозволило авторцi обгрунтувати ocHoBHi характеристики HoBiTHboT

моделi забезпечення економiчноТ безпеки приватних закладiв вищоТ освiти iз

застосуванням бенчмаркiнгу (с. 1 04- 1 06).



Треmiй розdiлроботипредставля€ резулътати дослiдження дисертантки

щодо застосуванняновiтнiх форпл конкурентного бенчмаркiнry в системi

економiчноТ безпеки закладiв вищоТ освiти (c.l80-190). Щисертанткою

обrрунтованi рекомендацii щодо посилення економiчноТ безпеки приватних

унiверситетiв (с. 195-208), серед яких варто видiлити впровадження

конкурентно-бенчмаркiнговоТ партнеризацiТ, opieHToBaHoT на виявлення

незадоволеного попиту в сферi ocBiTHix послуг таформування нового попиту на

iнновацiйнi послуги (с. 196). Видiляючи специфiчнi цiнностi конкурентного

бенчмаркiнгу як ексклюзивноi технологii управлiння закладом вищоi освiти,

що, свосю чергою, забезпечуе реалiзацiю <<новацii цiнностi>, авторка

запропонувапа апгоритм забезпечення ефективного покращення роботи

приватного закладу вищоi освiти (с. 20 |-207).

У висновках логiчно вiдображенi ocHoBHi науково HoBi результати

дослiдження, що пiдтверджуе досягнення окресленоi мети через послiдовне

виконання визначених завдань. .Щодатки мiстять допомiжнi матерiали,

використанi або отриманi у процесi дослiдження.

Оцiнюючи дисертацiйну роботу, варто вiдзначити, що написана

ЗагаJIьноприЙнятою науковою мовою iз використанням суrасноI украТнськоi

науковоi термiнологii, ocHoBHi Ti положення розкритi повнiстю вiдповiдно до

мети та завдань дослiдження та е завершеною науковою квалiфiкацiйною

працею, що виконана автором самостiйно.

Повнота викладу наукових положень, висновкiв i рекомендацiй дисертацii

у наукових фахових виданнях та iнших публiкацiях

HayKoBi положення i висновки дисертацiйноi роботи висвiтленi у10

наукових працях, загальним обсягом 4,7 ум-друк. арк. (особисто автору

належить 4,7 ум-друк. арк.), з яких: б статей (4 cTaTTi - у наукових фахових

виданнях, 2 cTaTTi - у виданняхiноземних держав, що входять до мiжнародних

наукометричних баз) та 4 публiкацii тез доповiдей у збiрниках за матерiаJIами

конференцiй.



Ознайомлення з публiкацiями Маринович В.В. дозволяе зробити висновок

про достатньо повне вiдображення основних результатiв дослiдження, що

мiстять елементи науковоТ новизни, удосконапення теоретичних положень,

органiзацiйнi рiшення та прикладнi рекомендацiI, у фахових вiтчизняних та

зарубiжних виданнях.

В опублiкованих працях повною мiрою вiдображенi ocHoBHi положення

науковоi новизни i висновки за результатами дослiдження, зафiксовано

особистий внесок дисертантки в розробку зазначеноi науковоi проблеми. За

структурними та змiстовними характеристиками HayKoBi працi здобувачки

вiдповiдають вимогам до наукових публiкацiй. Змiст автореферату та його

структура вiдповiдають основним положенням, висновкам i рекомендацiям

дисертацiЙноi роботи. I-{e дае змоry зробити позивний висновок щодо Тх

iдентичностi.

Значущiсть результатiв дисертацiйного дослiдження для науки i практики,

рекомендацiI щодо ix подальшоfо використання

Теоретичне значення отриманих у дисертацiйнiй роботi Маринович В.В.

результатiв поляга€ у розробцi iнструментарiю для ефективного вирiшення

проблем, пов'язаних iз низьким piBHeM ефективностi практичних пiдходiв до

управлiння економiчною безпекою приватних закладiв вищоi освiти.

Практичне значення отриманих результатiв полягае у можливостi

подаJIьшого Iх використання закладами вищоi освiти у процесi освiтньоi

дiяльностi, що пiдтверджусться вiдповiдними довiдками про впровадження,

Зокрема: ВНЗ <Унiверситет економiки та права (КРОК), Щержавного

унiверситету i iнфраструктури та технологiй, Нацiональноi академiТ управлiння,

Унiверситету прикладних наук <АйЕмСi> в ABcTpii, Вiдкритому мiжнародному

унiверситетi розвитку людини <Украiна> Бiлоцеркiвський iнститут економiки

та управлiння.

Загалом, ocHoBHi положення i рекомендацiТ дисертацiТ е оригiнальними,

теоретично доведеними та спираються на результати проведених дослiджень та



можуть бути використанi закладами вищоТ освiти в процесi розробки та

реалiзацii заходiв щодо забезпечення Тх економiчноТ безпеки.

Зауваження щодо змiсry дисертацiТ та дискусiйнi питання

У цiлому, оцiнюючи дисертацiйну роботу позитивно, вважаемо за

доцiльне звернути увагу на наступнi дискусiйнi положення i oKpeMi недолiки,

зокрема:

1. У пiдроздiлi 1.1 дисертантка фахово охарактеризува_памету, принципи,

завдання та ocHoBHi елементи системи забезпечення економiчноi безпеки

приватних унiверситетiв, в якiйвагому роль виконус управлiнська технологiя

конкурентного бенчмаркiнry (рис.1.3, с.З4-35). Теоретичнi результати цього

етапу дослiдження були б бiльш переконливими, якби авторка розробила

графiчну модель системи економiчноТ безпеки приватного закладу вищоi

освiти, iз зазначенням ycix елементiв та взасмозв'язкiв мiж ними, а також

визначила б мiсце конкурентного бенчмаркiнгу в цiЙ системiта його роль як

iHcTpyMeHTy протидii загрозам економiчнiй безпецi i забезпечення переходу

системи до нового, кращого, рiвноважного стану.

2. Зважаючи на детальний опис внутрiшнiх i зовнiшнiх загроз

економiчнiЙ безпеrli закладу вищоi освiти, поданий авторкою на с. З6-З9

дисертацii, на нашу д}мку, доцiльно було б у лругому роздiлi роботи бiльше

уваги придiлити кiлькiснiЙ та якiснiЙ оцiнцi цих загроз з використанням

економiко-математичного моделювання чи методу нечiтких множин, провести

ранжування загроз економiчнiй безпецi приватного закладу вищоi освiти

(наприклад, для Унiверситету <KPOK>) i видiлити саме Ti загрози, на зниження

яких будуть спрямованi заходи конкурентного бенчмаркirrry.

З. На с. 77-78 (табл. |.1) багато уваги придiлено обrрунтуванню

важливостi вибору вiдповiдного об'екта порiвняння, що, без cyMHiBy, с

ключовим моментом у реалiзацiI моделi конкурентного бенчмаркiнгу i впливас

на формування стратегiчних рiшень, спрямованих на пiдвищення прибутку,

гармонiзацiю вiдносин iз зовнiшнiм середовищем i створення можливостi

використання зовнiшнього оточення на користь закладу вищоТ освiтита



змiцнення його економiчноТ безпеки. Проте, таблиця 1.7, на наш погляд,

ПОТРебУе Доповнення в частинi деталiзацiТ власне прiоритетiв вибору об'скта

ПОРiВНяння та визначення вiдповiдних для кожного можливого BapiaHTa: загроз,

СТРаТеГiчних рiшень, внутрiшнiх змiн, тактичних пiдходiв до узгодження i

КООРДИНаЦii дiЙ та впливу результатiв Тх впровадження настан економiчноi

безпеки закладу вищоi освiти.

4. У РОбОтi здiйснено rрунтовне аналiтичне оцiнювання дiяльностi

вiтчизняних закладiв вищоi освiти (с. s2-90) з поданням рiзноманiтного

цифрового та графiчного матерiалу, що вважаемо перевагою проведеного

дослiдження. Разом з цим, не можемо погоди,гися з висновком дисертантки про

те, lцо ((саме вiдсутнiсть моделi економiчноi безпеки призвела до зникнення

майже 20% приватних закладiв вищоi освiти>>, зроблений на пiдставi

<промiжНих даниХ та аналiЗу динамiки кiлькОстi закладiв вищоi освiти УкраТни,

У ТОМУ ЧИСЛi ПриВатних>>, якi ((вк€вують на вiдсутнiсть систем економiчноТ

безпеки в ocTaнHix (табл. 2.2)r.Зменшення кiлькостi приватних закладiв вищоi

освiти ще не е ознакою вiдсутностi системи економiчноI безпеки в цих
суб'ектах господарювання. Такий висновок доцiльно було б обrрунтувати на

ocHoBi аналiзУ iндикаторiВ економiчноi безпеки закладiв вищоi освiти,

НаПРИКЛаД, ТаКих як: фiнансова стiЙкiсть, прибутковiсть, рентабельнiсть

ОПеРаЦiЙнОi Дiяльностi та iншi.Невiдповiднiстъ критерiям безпеки показникiв

фiнансовоi дiяльностi пiдтвердила б вiдсутнiсть або неефективнiсть системи

економiчноТ безпеки. Альтернативним методом обrрунтування висновку про

вiдсутнiсть системи економiчноi безпеки могло б стати опитування працiвникiв

закладiв вищоi освiти, якi припинили свою дiяльнiсть.

5. На РИС. 2.|2 (с. l02) дисертанткою представленi ocHoBHi елементи

формування акаДемiчноi культури сrrоживачiв ocBiTHix послуг, якi включають

корупцiю, вiдсутнiсть HaMipy працювати за спецiалънiстю, списування,

вiдсутнiсть мотивацii, нелегiтимнi колективнi практики при складаннi iспитiв,

ПЛаГiаТ. На НаШУ Д}мку, цей перелiк швидше характеризу€ внутрiшнi загрози

економiчнiй безпецi закладу вищоi освiти(саме така назва рисунку була б

ВiДПОВiДНОю). Водночас, елементи формування академiчноi культури, як



позитивного явищ&, що сприяе становленню особистостi студента упродовж

його навчання, маJIи б бути представленi як якiсть кадрового складу та якiсть

викладання у приватних закладах вищоi освiти, кiлькiсть та пiдготовленiсть

споживачiв ocBiTHix послуг, наявнiсть необхiдноi матерiально-технiчноi бази та

навчаlrьно-методичного забезпечення, ocBiTHi технологii, стратегiчний

менеджмент i адмiнiстрування та iншi, перелiк яких i поданиЙ авторкою нижче

пiд рисунком 2.I2. Але з тексту не зрозумiло, що саме цей перелiк

характеризуе, оскiльки абзац починасться реченням <!о них, виходячи з

проведеного аналiзу стандартiв та форь,t СОВ, показникiв монiторингу та

характеристик освiти, ми вiдносимо:>>, тобто до якоi саме категорii вони

вiдносяться - не зазначено.

6. Щля забезпечення економiчноi безпеки закладiв вищоi освiти у роботi

пропонуеться вербальна модель, що досить загаJIьно опису€ ocHoBHi

характеристики цього процесу. YTeKcTi (с.104-106) не зазначено етапи, заходи

та реЗультати iнтеграцiТ пропонованоТ моделi iз застосуванням конк)/рентного

бенчмаркiнry в структуру системи економiчноi безпеки унiверситету. Пр"

цьому, графiчне представлення сучасних моделеЙ економiчноi безпеки

приватних закладiв вищоТ освiти УкраТни мiстить лише ik цiльовi

характеристики (рис.2.13, с.l0б), а ocHoBHi елементи та iнструменти досягнення

цiлей не вказанi.

На нашу д}мку, робота вигр€Lпа б, якби дисертантка зосередилася на

новiтнiй моделi, яка обlрунтована у результатi дослiдження, i посднавши та

розширивши змiстовно рис.2.13 (де не враховано бенчмаркiнг) та рис.2.14 (де

поза увагою з€Lпишено економiчну безпеку), розробила вiдповiдну модель

системи забезпечення економiчноi безпеки на ocHoBi конкурентного

бенчмаркiнгу, наприклад, для Унiверситету <КРОК>.Така модель, могла б бути

подана у пiдроздiлi 3.З, що доповнило i покращило б викладенi результати

дослiдження, а також унаочнило б пропозицii авторки щодо доцiльностi

застосування конкурентного бенчмаркiнгу з метою змiцнення економiчноТ

безпеки приватного закладу виrцоi освiти.




