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Мета статті полягає в дослідженні теоретичних і практичних аспектів формування системи конкурентних переваг закладів вищої освіти 
(ЗВО) в умовах глобалізації на основі міжнародних і національних рейтингів. Предметом дослідження є порівняння конкурентних переваг світових 
та українських ЗВО на основі міжнародних і національних рейтингів. Об’єкт дослідження – процес підвищення конкурентоздатності Одеської 
національної академії зв’язку ім. О. С. Попова в сучасних умовах на основі міжнародних і національних рейтингів. Глобалізація економіки призвела 
до глобалізації конкуренції. Одним з показників конкурентоздатності ЗВО є його позиція в міжнародних і національних рейтингах. Рейтинг для 
ЗВО – це можливість стати більш впізнаваним, покращити власну репутацію. Потрапляючи в національний, а тим більше світовий рейтинг 
на провідні місця, ЗВО підвищує свою привабливість не тільки для абітурієнтів, але і для роботодавців, інвесторів і держави. Проте у сучасних 
рейтингів є слабкі місця, і дуже важливо уникнути перетворення рейтингів на самоціль.
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Бондаренко Е. М., Мараренко Д. О., Кобзарь Д. Ю. Определение  
конкурентных преимуществ ВУЗа в условиях глобализации

Цель статьи заключается в исследовании теоретических и практи-
ческих аспектов формирования системы конкурентных преимуществ 
высших учебных заведений (ВУЗов) в условиях глобализации на основе 
международных и национальных рейтингов. Предметом исследования 
является сравнение конкурентных преимуществ мировых и украинских 
ВУЗов на основе международных и национальных рейтингов. Объект 
исследования – процесс повышения конкурентоспособности Одесской 
национальной академии связи им. А. С. Попова в современных условиях 
на основе международных и национальных рейтингов. Глобализация 
экономики привела к глобализации конкуренции. Одним из показате-
лей конкурентоспособности ВУЗа является его позиция в международ-
ных и национальных рейтингах. Рейтинг для ВУЗа – это возможность 
стать более узнаваемым, улучшить собственную репутацию. Попадая 
в национальный, а тем более мировой рейтинг на ведущие места, ВУЗ 
повышает свою привлекательность не только для абитуриентов, но 
и  для работодателей, инвесторов и государства. Однако в современ-
ных рейтингах есть слабые места, и очень важно избежать превраще-
ния рейтингов в самоцель.
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of Competitive Advantages of a University in the Context of Globalization

The aim of the article is to study the theoretical and practical aspects of form-
ing a system of competitive advantages of higher educational institutions 
(HEIs) in the context of globalization based on international and national rat-
ings. The subject of the study is comparing competitive advantages of the 
world’s and Ukrainian HEIs on the basis of international and national rank-
ings. The object of the study is the process of improving the competitiveness 
of Odessa National A.S. Popov Academy of Telecommunications under mod-
ern conditions based on the world and national ratings. The globalization of 
the economy has led to globalization of competition. One of the indicators of 
a university’s competitiveness is its position in the world and national rank-
ings. A ranking for an HEI is an opportunity to become more recognizable, 
improve its reputation. Taking the leading positions in the national, and even 
the world ranking, the university improves its attractiveness not only for ap-
plicants, but also for employers, investors, and the state. However, there are 
weaknesses in modern rankings, and it is very important to avoid turning the 
rankings into an end in itself.
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Питання отримання диплому у закладах вищої 
освіти (ЗВО) завжди було і залишається важли-
вим у соціумі. На сьогодні без диплому усклад-

няється пошук роботи з достатнім заробітком, людині 
для цього бракує певних компетенцій, знань, навиків, 
які можна здобути в ЗВО. Кожного року перед випус-
книками загальноосвітніх шкіл стає питання про вибір 
ЗВО. З огляду на велику кількість ЗВО, вирішення по-
ставленого питання ускладняється, оскільки багато абі-
турієнтів не знають, на які критерії спиратися при виборі 
ЗВО. Тому для цього існують багато видів рейтингів, які 
в останні роки стали важливим атрибутом глобального 
ринку освітніх послуг. І хоча жоден з них не може надати 
одностайно об'єктивної картини, однак цей інструмент 
сьогодні формує соціальну реальність і  є допоміжним 
ресурсом при виборі абітурієнтом ЗВО, а отже, і важли-
вою складовою конкурентоздатності ЗВО. 

Проблему конкурентоздатності ЗВО в умовах гло-
балізації досліджували вітчизняні та зарубіжні вчені:  
С. С. Аляб’єва, К. О. Коваль, О. М. Мензул [1, с. 128–
134], Дяків О. В. [2], Мадзігон В. М. [3, с. 234–300],  
Л. А. Голованова, Н. А. Бондаренко, М. С. Сюпова та 
ін. Один із найпопулярніших методів оцінки репута-
ції, якості навчального процесу та  конкурентоздат-
ності закладу вищої освіти є сукупність національних 
[4–5] і міжнародних рейтингів [6–10] та моніторингів  
[11–14]. 

Рейтинг закладу вищої освіти, як метод оцінки 
його репутації розглядали С. Д. Резник, Т. А. Юдина.,  
В. Г. Камбург [15, с. 488–493], А. С. Голобоков [16, с. 94–
102], Ким Т.Э. [17, с. 56-60], Граничина О.А. [18, с. 57–
61]. Також дослідження проблематики, яка існує у світі 
системи рейтингової оцінки ЗВО, реалізовано у працях:  
Є. В. Харченко, О. В. Спіцина і Л. А. Войташ і багатьох 
інших авторів.

Мета роботи полягає в дослідженні теоретичних 
і практичних аспектів формування системи конкурент-
них переваг ЗВО в умовах глобалізації. 

Предметом дослідження є порівняння конкурент-
них переваг світових ЗВО з українськими на основі між-
народних і національних рейтингів.

Об’єкт дослідження – процес підвищення конку-
рентоздатності закладу вищої освіти – Одеська націо-
нальна академія зв’язку ім. О. С. Попова в сучасних умо-
вах на основі міжнародних і національних рейтингів..

Методологічною та інформаційною основою ро-
боти є наукові праці, матеріали періодичних видань, 
ресурси Internet. Під час проведення дослідження ви-
користано методи структурно-логічного аналізу, порів-
няння та узагальнення результатів дослідження.

Основним фактором конкурентного успіху уні-
верситету є його репутація на національному та між-
народному освітніх ринках. У цьому процесі рейтинги 
відіграють ключову роль: потрапляючи в світовий або 
національний рейтинг на провідні місця, університет 
підвищує свою привабливість не тільки для абітурієн-
тів, але також і для роботодавців, інвесторів і держави. 
Високі позиції ЗВО на глобальному рівні є серйозним 
внеском у формуванні іміджу країни, а в міру глобалі-
зації ринку освітніх послуг забезпечують зростання рів-
ня людського капіталу в регіоні, залучення інвестицій, 
а також збільшують частку освітніх послуг у структурі 
експорту країни. 

Ранжування коледжів і університетів – це про-
цес побудови рейтингу закладів вищої освіти шляхом 
поєднання різних факторів. Ранжування проводиться 
журналами, газетами, сайтами, урядом і вченими. Різні 
рейтинги враховують комбінації показників добробуту, 
наукових досягнень і/або їх впливу, вибірковість, вибір 
студентів, підсумковий успіх, демографічну ситуацію 
і інші критерії. Деякі рейтинги оцінюють навчальні за-
клади в межах однієї країни, в той час як інші проводять 
оцінку університетів у всьому світі. 

Готовий рейтинг влаштований просто: це впоряд-
кований список університетів, зазвичай перерахо-
ваних від найбільш успішних до менш успішних. 

Місце конкретного університету в рейтингу визнача-
ється інтегральним показником (індексом), який об-
числюється на основі значень декількох безпосередньо 
вимірюваних характеристик університету.

Перші рейтинги університетів (точніше, рейтин-
ги коледжів з бакалаврськими програмами) з'явилися 
в США на початку 1980-х рр., а у Великобританії – на 
початку 1990-х. Зараз існує багато світових рейтингів, 
найбільш відомі наведені в табл. 1.

Спираючись на вищесказане, можна перейти до 
розгляду світової практики ранжування ЗВО [15].

Розглянемо деякі глобальні рейтинги.
The Academic Ranking of World Univer si

ties (ARWU) публікується щорічно з 2003 року. Цей рей-
тинг вважається одним із найстаріших університетських 
рейтингів у світі. Зараз рейтинг підтримується спеціалі-
зованою компанією Shanghai Ranking Consultancy. Рей-
тинг фінансується китайським урядом, і його первинна 
мета полягала в оцінці відмінностей між університета-
ми Китаю та університетами «світового класу». ARWU 
публікується в британському журналі «The Economist». 
Рейтинг отримав високу оцінку за те, що є «послідов-
ним і прозорим». У рейтингу враховуються такі показ-
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таблиця 1

Оглядова інформація про рейтинги

Коротка назва ARWU WEB THE PRSP QS

Повне наймену-
вання

Academic Ranking of 
World Universities

Web of World 
Universities

The Times Higher 
Education

Performance 
Ranking of 
Scientific Papers for 
World Universities

Quacquarelli 
Symonds 

Місце знаход-
ження

Китай,   
м. Шанхай

Іспанія,  
 м. Мадрид

Великобританія,  
м. Лондон

Республіка  
Тайвань

Великобританія, 
м. Лондон

Рік початку 2003 2004 2005 2007 2009

ники, як: кількість випускників інституту, які отримали 
Нобелівську й інші наукові премії; якість співробітників 
установи, індекс цитування педагогів; результати дослі-
джень; кількість опублікованих статей (на математичну 
та природничо-наукову тематику); розмір установи.

Інтегральний показник ЗВО є середньозважене зна-
чення цих показників. ЗВО-лідеру присвоюється 
показник 100. Результат інших навчальних закладів 

розраховується в процентному відношенні від лідера. 
ARWU аналізує понад 3 тисячі закладів вищої освіти.

Webof World Universities (WEB). Ця система оці-
нює присутність закладів вищої освіти у віртуальному 
інформаційному просторі і спирається в основному на 
інтернет-показники університетських сайтів. У зону 
уваги Web потрапляє приблизно 16–20 тисяч закладів 
вищої освіти, в результаті аналізу роботи яких форму-
ється підсумкова таблиця, куди включаються 4 тисячі 
навчальних закладів світу. 

Times Higher Education (THE). Це єдина гло-
бальна система показників роботи університетів, що 
дозволяє судити про університети, які працювали 
у сфері наукових досліджень, за всіма їх основними за-
вданнями: викладання, дослідження, передача знань 
і міжнародні перспективи. Розрахунок рейтингів на 
2019 рік був перевірений фірмою професійних послуг 
PricewaterhouseCoopers (PwC) [6–10].

Performance Ranking of Scientific Papers for 
World Universities (PRSP). Рейтинг, згідно з яким уні-
верситети оцінюються з точки зору наукової продуктив-
ності і її економічної ефективності. За цим критерієм 
і виводиться перелік 59 з 500 кращих університетів світу. 
Крім цього, публікується і список з 300 кращих закладів 
вищої освіти за певними напрямами навчання.  

Світовий університетський рейтинг (QS). Укла-
дачі рейтингу кращих закладів вищої освіти QS World 
University Rankings оцінюють університети за шістьма 
показниками: дослідницька діяльність, викладання, 
думка роботодавців і кар'єрний потенціал, кількість 
іноземних студентів і викладачів. Для того щоб брати 
участь у рейтингу, університет повинен пропонувати 
бакалаврат і постдипломні програми як мінімум у двох 
широких предметних областях [7; 8].

Окрім міжнародних рейтингів, існує багато регіо-
нальних і національних рейтингів, які теж досить істотно 
впливають на конкурентоспроможність закладу вищої 
освіти. Національні рейтинги розповсюджені в Китаї, 

Індії, Італії, Швеції. Так, у Китаї ранжуванням універси-
тетів займаються багато наукових організацій, напри-
клад, такі як HRLR Asia, Асоціація Випускників Універ-
ситетів Китаю (CUAA), Центр Освіти Китаю і багато 
інших. Також у Китаї існує безліч рейтингів, заснованих 
на кількості випускників-мільярдерів, один з них  – це 
Chinese university ranking of billionaire alumni.

В Індії щорічні рейтинги для основних дисциплін 
проводять журнали «Youth Incorporated», «Індія сьогод-
ні», «Outlook», «Mint», «Dataquest і EFY».

В Італії щороку італійська газета «La Repubblica» 
у співпраці з виданням «Censis» становить рейтинг іта-
лійських університетів.

У Швеції Конфедерація шведських підприємств 
(Svenskt Näringsliv) проводить щорічний огляд і складає 
рейтинг освітніх програм у вищій освіті, заснований на 
оцінці розміру заробітної плати, перспектив кар'єрного 
зростання, інтернаціоналізації та ступеня навчально-
ділового співробітництва [7; 8].

Отже, світовий досвід передбачає велику різнома-
нітність рейтингів, які враховують досить різноманітні 
критерії для оцінки діяльності закладів вищої освіти. 

Україна також залучена до міжнародного досві-
ду складання рейтингів. На сайті IREG є два українські 
рейтинги – «Компас» і «Топ-200». Методологія «Цен-
тру міжнародних проектів “Євроосвіта”», що укладає 
«Топ-200», містить механізми вимірювання якості 
науково-педагогічного потенціалу, якості навчання та 
міжнародного визнання. Із 2018 року «Топ-200» аналі-
зує ще й інноваційну діяльність закладів вищої освіти, 
яку вимірюють обсягом інвестицій приватного бізне-
су в університетські стартапи. Проте досі невідомо, як 
саме підраховують бали укладачі. До того ж практично 
всі критерії засновані на вимірюванні кількісних показ-
ників, а кількість не завжди гарантує якість [9].

Незважаючи на те, що історія складання рейтингів 
закладів вищої освіти світу ледь досягла 10 років, роз-
робники цих рейтингів у відповідь на запит потенцій-
них споживачів – абітурієнтів, батьків, роботодавців, 
постійно шукають нові способи вдосконалення класич-
ної системи рейтингів, бо вона не дає для споживачів 
повної інформації про заклад вищої освіти.

Більш того, різні методології рейтингів здатні на 
перше місце поставити не зовсім прозорі по-
казники. Візьмемо за основу рейтинг «QS World 

University Rankings» і розглянемо ключові позиції цьо-
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го рейтингу щодо світових і українських ЗВО (табл. 2). 
Критерії оцінки за «QS World University Rankings»  
такі: 

1. Академічна репутація (Academic Reputation). 
Враховується думка викладачів, професорів 
і керівництва університетів про те, який на-
вчальний заклад проводить наукову діяльність 
на високому рівні. Голосувати за університет, 
в  якому працюють, вони не можуть.

2. Репутація серед роботодавців (Employer Repu-
tation). Опитування проводиться в великих 
компаніях серед директорів і топ-менеджерів. 

Їх просять назвати університети, які, на їхню 
думку, готують найбільш конкурентоспромож-
них випускників.

3. Співвідношення студентів і викладачів (Faculty 
Student). Передбачає маленькі по наповненню 
групи, що дозволяє приділяти індивідуальну 
увагу кожному студенту.

4. Індекс цитування (Citations per Faculty). 
5. Число іноземних викладачів (International 

Faculty).
6. Число іноземних студентів (International Stu-

dents). 
таблиця 2

порівняння показників українських ЗВО з показниками QS World University Rankings-2018

№ з/п University
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1 Massachusetts Institute of 
Technology (MIT)

United 
States 100 100 100 99,8 100 95,5

2 Stanford University United 
States 100 100 100 99 99,8 70,5

3 Harvard University United 
States 100 100 99,3 99,8 92,1 75,7

4 California Institute of Technology 
(Caltech)

United 
States 98,7 81,2 100 100 96,8 90,3

5 University of Oxford United 
Kingdom 100 100 100 83 99,6 98,8

....

481 V. N. Karazin Kharkiv National 
University Ukraine 12,5 8,2 70,7 1,8 1,5 79,4

Отже, в рейтингу QS 40 % його ваги становить опи-
тування академічної спільноти. Подібні проблеми стосу-
ються так само й інших рейтингових видань. У рейтингу 
THE теж робиться наголос на опитуванні академічної 
спільноти і його високій частці ваги в рейтингу. А авто-
ри рейтингу ARWU на перше місце ставлять кількість 
співробітників і випускників університету – лауреатів 
Нобелівської і Філдсівської премій.

Таким чином, існує безліч досить конкуренто-
спроможних закладів вищої освіти, про які мало 
хто знає. Адже саме рейтинги допомагають до-

нести інформацію про себе на світову арену. При цьому 
рейтинги необхідно використовувати для комплексно-
го аналізу й оцінки діяльності закладів вищої освіти, 
що враховує різноманіття національної системи вищої 
освіти з метою порівняння, бенчмаркінгу, підвищення 
конкурентоспроможності та планування стратегічного 
розвитку закладів вищої освіти.

«Найслабшим» показником для закладів вищої 
освіти України, наведених у рейтинговому списку, є чис-
ло іноземних викладачів (International Faculty) та індекс 
цитування (Citations per Faculty). 

Подібний результат щодо індексу цитування та 
числа іноземних викладачів може бути викликаний не 

стільки відсутністю інтересу до українських наукових 
досліджень з боку світової наукової громадськості, 
скільки слабкою інтеграцією вітчизняної системи науки 
й освіти в світовий освітній простір [3], нестабільною 
ситуацією в країні та несприятливими умовами співро-
бітництва.

Але є показники, за якими українські ЗВО в ціло-
му можуть конкурувати з університетами світового рей-
тингу, такі як: число іноземних студентів (International 
Students) та співвідношення студентів і викладачів 
(Faculty Student). 

Тобто бачимо, що молодь, попри нестабільне ста-
новище в країні, все одно прагне здобувати вищу освіту 
в українських ЗВО. 

Залишається багато суперечок про придатність 
і точності ранжування ЗВО. Розширюється різноманіт-
ність методологій ранжування, і супутня критика свід-
чить про відсутність єдиної думки в цьому питанні.

Основними показниками ефективності і якості 
університету в більшості рейтингів є результативність 
його діяльності за такими напрямками, як освіта, наука, 
інтернаціоналізація та комерціалізація. Однак, незва-
жаючи на примарну схожість, рейтинги досить сильно 
різняться – набором, числом оцінюваних індикаторів, 
а також системою вагових коефіцієнтів тощо. Серйоз-
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ні розбіжності можна побачити на прикладі глобаль-
них і національних рейтингів. Все це призводить до 
серйозної різниці позицій університетів від рейтингу 
до рейтингу, при тому що жоден з них не є досконалим 
вимірювальним інструментом, оскільки немає єдиного 
критерію оцінки ЗВО.

Спробуємо оцінити рейтинг українських ЗВО 
і окремо Одеську національну академію зв'язку 
ім. О. С. Попова, керуючись даними національ-

них рейтингів, наведених в табл. 3.
Одеська національна академія зв'язку ім. О. С.  По-

пова – український державний заклад вищої освіти 
IV  рівня акредитації. Один із провідних закладів вищої 
освіти України у сфері телекомунікацій та інформацій-
них технологій [19]. ОНАЗ широко відома за межами 
України. З 2008 року ОНАЗ є членом Міжнародного Со-
юзу Електрозв'язку (МСЕ), а також засновником Між-
народної постійно діючої конференції ректорів телеко-
мунікаційних ЗВО.

У 2015 році ОНАЗ відсвяткувала 95-річний ювілей 
з дня свого заснування. За роки свого існування ОНАЗ 
ім. О. С. Попова підготувала понад 80 тисяч фахівців 
для галузі зв'язку як України, так і інших країн світу. Ви-
пускники Академії мають гарну репутацію на ринку пра-
ці, їх професії престижні і високо оплачуються. За цей 
час дипломи бакалаврів і магістрів отримали студенти 
з  75 країн світу; більше 70 з них стали кандидатами тех-
нічних наук. 

В табл. 3 наочно можна побачити, яке місце ОНАЗ 
ім. О. С. Попова займає в національному рейтингу серед 
інших Одеських ЗВО [9]. 

Тобто з наведеного рейтингу можна побачити, що 
ОНАЗ ім. О. С. Попова займає стійку позицію серед ін-
ших ЗВО – це видно як з регіонального, так і з націо-
нального рейтингів. 

Але для підвищення конкурентоспроможності 
ОНАЗ ім. О. С. Попова на міжнародних ринках освітніх 

послуг слід вжити заходів, які дозволять Академії відпо-
відати критеріям міжнародних рейтингів:

якомога більше англомовних наукових публіка- �
цій в зарубіжних виданнях; 
організація на базі академії конференцій, кон- �
курсів і гуртків по створенню стартапів і їх про-
сування на національні та зарубіжні ринки; 
організація програми обміну студентів і викла- �
дачів з країнами найближчого зарубіжжя; 
кооперація з іншими навчальними закладами  �
в  науковій діяльності;
розвиток не лише в науковій сфері, а і у соціаль- �
ному напрямку;
створення сучасної дистанційної системи на- �
вчання та online-курсів;
організація лояльних умов для залучення іно- �
земних студентів та викладачів;
створення сприятливого інвестиційного кліма- �
ту для зовнішнього та внутрішнього розвитку 
Академії.

ВИСНОВКИ
Глобалізація економіки призвела до глобалізації 

конкуренції. Цей процес торкнувся і таких господар-
ських структур, як заклади вищої освіти. Одним з показ-
ників конкурентоздатності ЗВО є його позиція в міжна-
родних, національних і регіональних рейтингах. 

У сучасних рейтингів є слабке місце, вони продо-
вжують дивитися на заклади вищої освіти крізь 
призму моделі науково-дослідного університету. 

Однак, дотримуючись вимог часу, заклади вищої освіти 
змінюються. У міру їх розвитку та появи нової моделі 
рейтинги повинні навчитися враховувати нові показни-
ки: вироблення інновацій, впровадження в економіку 
нового знання, побажання роботодавців, вплив на роз-
виток регіонального співтовариства, відповідність ви-
могам інформаційного суспільства.

таблиця 3

Національний рейтинг Одеських ЗВО

Назва навчального закладу Місце Місце у загальному 
рейтингу тОп-200 Україна

Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова 1 9 18

Одеський національний медичний університет 2 21 46

Одеський національний політехнічний університет 3 33-34 37

Одеський національний економічний університет 4 39 36

Одеська національна академія харчових технологій 5 50 40

Національний університет «Одеська юридична академія» 6 62 51

Південноукраїнський національний педагогічний 
університет ім. К. Д. Ушинського 7 63 69

Одеський національний морський університет 8 73 86

Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова 9 78-79 88

Національний університет «Одеська морська академія» 10-11 92-93 105

Одеська державна академія будівництва та архітектури 10-11 92-93 99

Одеський державний екологічний університет 12 108-109 78



Е
К
О

Н
О

М
ІК

А
			

о
С

Ві
та

 і 
н

а
ук

а

БІЗНЕСІНФОРМ № 5 ’2019 91
www.business-inform.net

Рейтинг для закладу вищої освіти – це можливість 
стати більш впізнаваним, покращити власну репутацію 
та стати більш конкурентоздатним.

Однак дуже важливо уникнути перетворення 
рейтингів на самоціль. Необхідно пам'ятати, що наба-
гато важливіше розуміння тенденцій розвитку освіти, 
вибудовування пріоритетів на основі унікальних осо-
бливостей та традицій кожного окремого закладу ви-
щої освіти, а також послідовний рух в напрямку обра-
ної стратегії.                    
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