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Вплив міжнародних рейтингів на якість освіти ВНЗ 

“Рейтинги і відповідальність у сфері вищої освіти” 
(ЮНЕСКО, 2013р.): 

- Прозора методологія 

- Оцінення включає інформацію від випускників та 
працівників ВНЗ 

- Посилення інтернаціоналізації як інструмента 
забезпечення якості 

- Мотивація щодо забезпечення якості 

- Забезпечення якості наукової діяльності 

http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002207/220
789e.pdf  

http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002207/220789e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002207/220789e.pdf


Рейтинги FT    

• MBA 
• Online MBA 
• Executive Education 
• Masters in Finance 
• Masters in Management 
• Executive MBA (бізнес-освіта для топ-менеджерів та 

власників бізнесу)  
• European Business Schools 
 
Інформація щодо методології складання рейтингів: 
http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/  
 

http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/


Необхідні умови для участі в рейтингу 

 

- акредитація Асоціацією з розвитку університетських бізнес-шкіл 
(Association to Advance Collegiate Schools of Business, AACSB) або 
Європейською системою покращення якості (European Quality 
Improvement System) 

 

-мати програму, яка  триває  не менше чотирьох років 

 

-випустити першу групу принаймні за три роки до дати публікації 
рейтингу. 



 
 Критерії оцінювання рейтингу МВА (2016р.)  

 
1. Заробітна плата на 3-ий рік після 

завершення 
програми/навчання(20%)  

2. Підвищення заробітної плати (20%) 
3. Співвідношення ціни та якості (3%)  
4. Кар'єрний ріст (3%) 
5. Досягнуті цілі (3%) 
6. Місцезнаходження (2%) 
7. Влаштування на роботу за 3 місяці 

після завершення 
програми/навчання (2%) 

8. Випускники рекомендують (2%) 
9. Частка жінок у викладацькому складі 

(2%) 
10. Частка жінок серед студентів (2%) 
 

  

11. Частка жінок у керівництві(1%) 
12.Частка іноземних викладачів (4%) 
13. Частка іноземних студентів (4%) 
14. Частка іноземних працівників у 

керівництві (2%)  
15. Міжнародний досвід (3%) 
16. Міжнародна мобільність (6%) 
17. Кількість іноземних мов необхідних 

для завершення 
програми/навчання (1%) 

18. Частка викладачів, які мають 
ступінь PhD (5%) 

19. Випускники PhD (5%) 
20. Якість наукових проектів (10%) (для 

рейтингів The MBA, EMBA та Online 
MBA) 

 
 

 



 
 Критерії оцінювання рейтингу  

магістерських програм з менеджменту (2016р) 

 1. Заробітна плата на 3-ий рік після 
завершення програми/навчання 
(20%)  

2. Співвідношення ціни та якості (5%) 
3. Підвищення заробітної плати 

(20%)  
4. Кар'єрний ріст (5%) 
5. Досягнуті цілі (5%) 
6. Місцезнаходження (5%) 
7. Влаштування на роботу за 3 місяці 

після завершення 
програми/навчання (5%) 

8. Частка жінок у викладацькому 
складі (2%) 

9. Частка жінок серед студентів (2%) 
 

  

10. Частка жінок у керівництві (1%) 
11.Частка іноземних викладачів (4%) 
12. Частка іноземних студентів (4%) 
13. Частка іноземних працівників у 

керівництві (3%) 
15. Міжнародна мобільність (6%) 
16. Кількість іноземних мов 

необхідних для завершення 
програми/навчання (1%) 

17. Частка викладачів, які мають 
ступінь PhD (5%) 

18. Тривалість курсу (місяців) 
19. Частка студентів, які пройшли 

стажування в рамках програми  
 
 

 



 Критерії оцінювання рейтингу  

європейських бізнес-шкіл (2016р.)   

1. MBA (25%) 

2. Masters in Management (25%) 

3. Executive MBA (бізнес-освіта для топ-
менеджерів та власників бізнесу) (25%) 

4. Executive Education (25%) 

 

 



Індикатори інтернаціоналізації КНЕУ 
(Стратегія інтернаціоналізації)  

– акредитація навчальних програм у міжнародних та національних 
агентствах з акредитації освітніх послугкількість іноземних 
студентів; 

– кількість студентів, що пройшли навчання за кордоном; 
– кількість студентів, які брали участь у науково-освітніх заходах за 

кордоном; 
– кількість студентів, які брали участь у міжнародних науково-освітніх 

заходах в Університеті; 
– частка іноземних науково-педагогічних працівників; 
– частка іноземних студентів 
– кількість проведених міжнародних заходів; 
– кількість цитувань в міжнародній наукометричній базі СКОПУС та 

інших; 
– кількість публікацій працівників Університету за кордоном; 
– частка іноземних науково-педагогічних працівників. 

 
 



 
Стратегічні цілі та їх кількісний вимір КНЕУ 

(Стратегія Інтернаціоналізації) 

 
– збільшити до 1% частку іноземних працівників у загальній 

структурі науково-педагогічних працівників Університету; 

– довести кількість іноземних студентів – до 500 осіб; 

– збільшити у 10 разів частку публікацій з міжнародним 
співавторством; 

– збільшити у 15 разів кількість публікацій у міжнародних 
наукометричних базах даних; 

– забезпечити міжнародну акредитацію програм – не менше 1-ї на 
бакалаврському та 8-ми на магістерському рівнях освіти; 

– сприяти розвиткові веб-сайту Університету та його позиціонуванняу 
рейтингу Вебометрікс  у числі 1000-і найкращих у світі. 



Інтернаціоналізація навчальної діяльності КНЕУ 
(Стратегія Інтернаціоналізації) 

–розроблення спільних із зарубіжними партнерами навчальних програм; 
–створення міжнародних програм обміну студентами; 
–акредитація навчальних програм у міжнародних та національних агентствах з акредитації 
освітніх послуг; 
–узагальнення відомостей про можливості участі в міжнародних програмах академічної 
мобільності та мотивація науково-педагогічних працівників до неї; 
–створення в Університеті міжнародних ексклюзивних навчальних програм; 
–розроблення комплексної моделі організації та розвитку активних літніх шкіл. Проведення 
літніх шкіл разом з університетами-партнерами із залученням іноземних студентів; 
–налагодження співробітництва з зарубіжними та вітчизняними організаціями залучення 
іноземних студентів; 
–встановлення переліку іноземних мов, за яким здійснюється викладання навчальних 
дисциплін; 
–диверсифікація обсягів та видів послуг, що пов’язані із здобуттям післядипломної освіти, 
іноземним громадянам в Україні; 
–розвиток співробітництва Університету з іноземними кадровими агентствами щодо 
працевлаштування випускників, проходження практики студентами в іноземних компаніях, 
ТНК та міжнародних організаціях; 
–розширення практики залучення іноземних викладачів до навчального процесу в 
Університеті.  



Рейтинг європейських бізнес-шкіл (2016р.) 



Рейтинг МВА (2016р.) 



      Інтерактивна таблиця рейтингу FT  

http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/rankings  

http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/rankings


Календарний план рейтингів FT  

Рейтинг 
Початок  

дослідження  
Завершення 
дослідження 

Публікація 
результатів 

MBA Вересень Жовтень Січень 

Online MBA Січень Лютий Березень 

Executive 
Education 

Лютий Березень Травень 

Masters in Finance Березень Квітень Червень 

Masters in 
Management 

Квітень Травень Вересень 

Executive MBA Червень Липень Жоветнь 

European Business 
Schools 

- - Грудень 




