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Рейтингова оцінка ВНЗ як фактор його конкурентоспроможності
В умовах жорсткої ринкової конкуренції в сфері освіти важливо ефективно
управляти конкурентоспроможністю навчальним закладом на різних стадіях життєвого
циклу, а також враховувати вплив основних конкурентоутворюючих факторів, що
суттєво підвищує ефективність процесів управління.
Сьогодні надзвичайно актуальною є кількісна оцінка конкурентоспроможності
ВНЗ, що спрощує аналіз відповідності освітніх послуг потребам ринку праці та
співставлення освітніх продуктів-аналогів, які пропонуються різними освітніми
закладами. Така оцінка дає змогу спрогнозувати обсяги реалізації освітніх послуг та
частку на ринку вже на етапі проектування освітніх послуг.
Існуючі в даний час способи оцінки конкурентоспроможності освітніх послуг
носять більшою мірою якісний характер; відсутня чітка науково обґрунтована система
інтегральних індикаторів конкурентоспроможності окремих освітніх послуг, що знижує
результативність реалізації стратегії впровадження нових видів освітніх послуг та
освоєння нових ринків. Можна говорити лише про окремі спроби рейтингової оцінки
навчальних закладів в Україні.
Дослідження факторів конкурентоспроможності вищої школи в Україні на
сьогоднішній день виокремилось у, так би мовити, епізодичну діяльність низки
організацій, серед яких особливо активними є Консорціум з удосконалення
менеджмент-освіти в Україні (CEUME), Асоціація бізнес-освіти (АБО), Центр
інновацій та розвитку. Саме зусиллями цих організацій з 2001 р. в Україні
досліджується проблема співвідношення очікувань студентів та працедавців із
реальною діяльністю ВНЗ 1, с.223.
Заслуговує уваги концепція, відповідно якій рейтинг ВНЗ, його роль на ринку
освітніх послуг визначається іміджем. Проте, для оцінки потенціалу освітнього закладу
було б більш коректно використовувати інші базові категорії, такі, наприклад, як
ефективність. На нашу думку, комплексне поняття ефективності роботи ВНЗ визначає
показник чисельності абітурієнтів, які прагнуть вступити та отримати освіту у
визначеному закладі. При цьому, більшість студентів проводить власну оцінку
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ефективності діяльності ВНЗ за наступними показниками (рис.1).
Конкурентоспроможність освітніх закладів – комплекс показників, які відрізняють його від
конкурентів за ступенем задоволення своїми послугами споживачів ринку, за показниками
ефективності освітньої діяльності

Організаційні показники:
– форма власності ВНЗ
(приватна чи державна);
– рівень
професорськовикладацького складу (% із
вченими
званнями
та
науковими ступенями);
– наявність (надання) місць
проходження практики;
– перелік спеціальностей,
за якими готує ВНЗ
спеціалістів;
– зміст
навчальних
програм, якість лекцій та
практичних занять;
– відповідність
діючим
нормам та вимогам.

Економічні показники:
 рівень
економічної
та
територіальної доступності
освітніх
послуг
даного
закладу;
 рівень
матеріальнотехнічного забезпечення;
– забезпеченість спортивною
базою;
– забезпечення
навчальнолабораторними
приміщеннями;
– забезпеченість навчальною
літературою;
– рівень працевлаштування
та
сприяння
у
працевлаштуванні.

Соціальні показники:
 зручність розкладу;
 довіра і взаєморозуміння між студентами та
викладацьким складом;
 інтелектуальний
потенціал викладачів;
 дисциплінованість та
комунікабельність
викладачів;
 етичність
поведінки
викладачів;
 престижність ВНЗ та
спеціальностей;
 ступінь
індивідуалізації навчання;
 інноваційність процесу
навчання.

Рис. 1. Оцінка рівня конкурентоспроможності вищих навчальних закладів
споживачами

У відповідності світовій практиці, а також діяльності Міністерства освіти і науки
України, набуло поширення складання рейтингів ВНЗ за різноманітними критеріями.
Результати наших досліджень дають підставу запропонувати моніторинг результатів
діяльності
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 – інтегральний показник конкурентоспроможності ВНЗ;
S1 – кількість передбачуваних абітурієнтів (кількість осіб, які подали заяви);
S2 – кількість очікуваних абітурієнтів (які могли б подати заяви – потенційна
кількість випускників ЗОНЗ);
 – коефіцієнт об’єктивного вибуття (на військову службу, здобуття професійної
освіти та самозайняті особи).
Таке ранжування за інтегральним показником дозволить визначити місце ВНЗ

на ринку освітніх послуг, в тому числі оцінити результативність роботи ВНЗ всіх форм
власності, в тому числі приватного сектору.
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