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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Головним критерієм розвитку вищої школи може

бути тільки якість освіти. Основні підходи до форму'
лювання поняття якості освіти визначено конвенцією,
прийнятою в ході підготовки празької зустрічі міністрів
вищої освіти держав'учасниць Болонського процесу
(Саламанка, 30 березня 2001 року). Оцінка якості, згідно
з положеннями конвенції, повинна враховувати цілі та
місію навчальних закладів і програм, бути збалансова'
ною між новаціями і традиціями, академічними ціннос'
тями та соціально'економічною необхідністю, послідов'
ністю програм і свободою вибору студентів. Одним з
підходів до якості надання освітніх послуг є рейтингова
оцінка діяльності вищих навчальних закладів (ВНЗ).
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У статті розкрито поняття "іміджевої привабливості" спеціальностей вищих навчальних закладів. Роз9

роблено методику оцінки іміджевої привабливості спеціальностей (напрямів підготовки) вищих навчаль9

них закладів з урахуванням коефіцієнтів вагомості показників. Оцінено рівень іміджевої привабливості

вищих навчальних закладів за спеціальністю "Економіка підприємства".

The article explores the concept of specialties "image appeal" of institutes of higher education. It proposes

an evaluation methodology of specialties image appeal (fields of study) of universities taking into account the

factors of weight indices. This article appraises the level of image appeal in "Economics" in higher education.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
На ринку освітніх послуг України проводиться пост'

ійний моніторинг вищих навчальних закладів (ВНЗ) та зас'
тосовуються різні рейтинги. Об'єктивність отриманих в ре'
зультаті рейтингової оцінки результатів значною мірою за'
лежить від обрання методів проведення. Рейтингове оціню'
вання ВНЗ законодавчо регулюється наказом "Про затвер'
дження Положення про національну систему рейтингово'
го оцінювання діяльності вищих навчальних закладів" [2].
Також існують рейтинги кафедри ЮНЕСКО "Вища техні'
чна освіта, прикладний системний аналіз й інформатика" та
загальнонаціональний рейтинг "Компас", який підготовле'
ний в межах реалізації програми "Сучасна освіта", методи'
ка запропонована професором Пономаренко В.С. [9; 10; 11].
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Невирішені частини проблеми. У сучасній науковій
літературі присвячено достатньо уваги дослідженню по'
казників ранжування ВНЗ. Проте не існує єдиного за'
гального (універсального) показника, який би дав змо'
гу оцінити іміджеву привабливість для споживачів (абі'
турієнтів, батьків, роботодавців) спеціальності вищих
навчальних закладів.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є ранжування ВНЗ за рівнем

іміджевої привабливості спеціальності "Економіка
підприємства" та визначення категорії ВНЗ за вказаною
спеціальністю.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
За концепцією Міжнародної стандартної класифі'

кації освіти будь'яка цілеспрямована й організована
діяльність для задоволення навчальних потреб (потре'
бу навченості), яку в деяких країнах називають окуль'
туренням або підготовкою, називається освітою. Інакше
кажучи, освіта — організована й послідовна комуніка'
ція заради навченості. При цьому комунікація розгля'
дається як взаємодія між певною кількістю осіб, що по'
в'язана з передаванням інформації [4].

Збільшення обсягу економічної інформації, отрима'
ної студентами в процесі надання, та отримання освіт'
ньої послуги забезпечує економічна освіта. Вона так
само формує економічний спосіб мислення і економіч'
ну грамотність фахівця, впливає на ступінь його соціал'
ізації та адаптації в сучасних соціально'економічних
умовах, підвищує креативність і творчий потенціал у
різних сферах діяльності.

Проведемо дослідження іміджевої привабливості
ВНЗ щодо надання вищої освіти за спеціальністю "Еко'
номіка підприємства" [1].

Іміджева привабливість базується на співвідношенні
показників попиту та пропозиції на здобуття вищої ос'
віти.

Поняття "Попит" нами розглядається — як пред'
ставлена на ринку потреба, намір, вимога, бажання і
можливість споживачів купити товари чи послуги (от'
римати вищу освіту) за певну ціну протягом певного
проміжку часу і в певному регіоні.

Термін "Пропозиція" — це сукупність товарів і по'
слуг на ринку, що пропонуються для продажу [5].

Відповідно до цих визначень, на нашу думку,
"іміджева привабливість ВНЗ" — це властивість раціо'
нального або емоційного характеру викликати інтерес
та зацікавленість абітурієнтів щодо отримання вищої ос'
віти в певному ВНЗ, сформована в результаті комуніка'
ційного сприйняття ними тих чи інших його характери'
стик.

Оцінку проведемо з використанням
методу Харрінгтона (узагальнена функ'
ція бажаності Харрінгтона) [3; 7; 12]. Виз'
начення узагальненого показника імі'
джевої привабливості D (desirability fun'
ction) відбувається за формулою:

(1),

де х
і
 — параметри іміджевої привабливості.

Оскільки показники, що використовуються для
оцінки іміджевої привабливості ВНЗ, мають різну зна'
чимість для споживачів (суспільства, абітурієнтів та їх
батьків), рекомендується при оцінці враховувати ва'
гомість показників. Метод Харрінгтона розвинув про'
фесор Менчер, який і запропонував ведення коефі'
цієнтів вагомості (залежно від вагомості впливу того чи
іншого параметра, індексу тощо) [8; 12].

У відповідності з одним з основних принципів квал'
іметрії кожна властивість об'єкту, що знаходиться на
будь'якому рівні ієрархічної структури (дерева власти'
востей), кількісно визначається в повному обсязі двома
числовими характеристиками: відносним показником   x

ij
та коефіцієнтом вагомості 

ij
. При розробці методик оц'

інки рівня якості різних об'єктів перевагу, як правило,
надають експертним методам в силу їх універсальності,
простоти реалізації, "гнучкості" і достатньо високої до'
стовірності отриманих на їх основі результатів оцінки
вагомості властивостей різних об'єктів.

Для визначення вагомості показників, що характе'
ризують рівень іміджевої привабливості спеціальностей
ВНЗ, використаємо метод послідовних порівнянь, що
являє собою компіляцію методу переваг та методу
рангів. При його реалізації від експертів вимагалось роз'
ташувати вагомості оцінюваних властивостей в поряд'
ку їх переваг. Найбільш важливій властивості при цьо'
му надається коефіцієнт вагомості 

1
=1,0, а всім іншим

— в порядку зменшення їх значимості коефіцієнтів ва'
гомості в діапазоні від 1,0 до 0.

Для визначення показників вагомості показників
було проведено опитування абітурієнтів Київського
національного університету технологій та дизайну, які
вступали на здобуття повної вищої освіти за спеціальн'
істю "Економіка підприємства".

Обробка результатів опитування експертів прово'
дилась за формулою (метод рангів):

(2),

де ;

Таблиця 1. Показники оцінки іміджевої привабливості спеціальності
"Економіка підприємництва" в 2012 році

Таблиця 2. Критерії оцінки іміджевої привабливості спеціальностей (напрямів підготовки) ВНЗ
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а P
ik

 — абсолютне значення оцінки вагомості i'ї влас'
тивості, визначеної за бальною шкалою від 0 до 1,0  k'м
експертом.

У результаті опитування отримані значення показ'
ників вагомості оцінки іміджевої привабливості спе'
ціальностей ВНЗ (табл. 1).

Показники зводяться до узагальненого показника
іміджевої привабливості D (desirability function) згідно
роботі [8] за формулою:

(3),

де 
і
 — коефіцієнт вагомості, .

Критеріями оцінки іміджевої привабливості обрана
ідея перетворення натуральних значень окремих
відгуків у безрозмірну шкалу бажаності відповідно до
визначення узагальненого показника бажаності та по'

Таблиця 3. Показники прийому абітурієнтів на спеціальність "Економіка підприємства" в 2012 році

Таблиця 4. Показники оцінки іміджевої привабливості спеціальності "Економіка підприємства"
в 2012 році
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будови рівняння кривої описаної, у роботах [3; 12]. До
таблиці авторами введено категорії ВНЗ та обгрунто'
вані їх характеристики (табл. 2).

Розглянемо застосування методу для оцінки імідже'
вої привабливості спеціальності "Економіка підприєм'
ства". Вихідні дані для аналізу отримані з Інформацій'
ної системи "Конкурс" (табл. 3). Вибірка вищих навчаль'
них закладів обрана авторами статті, виходячи з наяв'
ної інформації [6].

Для оцінки іміджевої привабливості обрано наступні
показники:

— відсоток заповнення ліцензійного обсягу (Х
1
);

— відношення фактичного конкурсу на місця дер'
жавного замовлення до еталонного (максимального)
значення (Х

2
);

— фактичне співвідношення студентів, які зарахо'
вані на перший курс на навчання за кошти фізичних і
юридичних осіб, та студентів, які зараховані на навчан'
ня за державним замовленням (Х

3
);

— фактичне співвідношення фактичної ціни до ета'
лонної (мінімальної) помноженої на питому вагу сту'
дентів, зарахованих на навчання за кошти юридичних і

фізичних осіб у ліцензійному обсязі за мінусом держав'
ного замовлення (Х

4
);

— відношення ліцензійного обсягу до еталонного
обсягу (еталоном обрано найбільший ліцензійний обсяг
серед ВНЗ, що аналізуються) (Х

5
);

— відношення обсягу державного замовлення до
еталонного обсягу (еталоном обрано найбільше держав'
не замовлення серед ВНЗ, що аналізуються) (Х

6
).

Оскільки всі показники, обрані для оцінки, є стимулято'
рами, то показники іміджевої привабливості отримані ділен'
ням фактичного значення показників на еталонне (макси'
мальне) значення. Отримані показник наведено в таблиці 4.

Для кожного з ОКР знайдемо показники іміджевої
привабливості ВНЗ за спеціальністю "Економіка
підприємства" за формулою:

(4),
де R

i
 — рейтинг ВНЗ;

X
i
 — відношення показників, обраних для оцінки до

еталонних показників;

Таблиця 5. Показники іміджевої привабливості ВНЗ за спеціальністю "Економіка підприємства"

Рис. 1. Крива іміджевої привабливості ВНЗ за спеціальністю "Економіка підприємства" ОКР "Спеціаліст" в 2012 році

Рис. 2. Крива іміджевої привабливості ВНЗ за спеціальністю "Економіка підприємства" ОКР "Магістр" в 2012 році
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і
 — вагомість показників оцінки іміджевої приваб'

ливості.
Отримані дані внесено до табл. 5.
Рівень іміджевої привабливості ВНЗ за спеціальні'

стю "Економіка підприємства" ОКР "Спеціаліст" наве'
дено на рис. 1.

За результатами оцінки виявлено, що рівень імідже'
вої привабливості спеціальності "Економіка підприєм'
ства" за ОКР "Спеціаліст" найвищий у Дніпропетровсь'
кої державної фінансової академії (0,59), Донбаської
національної академії будівництва та архітектури (0,42),
Київського національного університету технологій та
дизайну (0,37). Лідируючі позиції пояснюються тим, що
вказані університети мають високу частку заповнення
ліцензійного обсягу (95 %, 33 % та 27 %), найбільший
конкурс на місця державного замовлення (4,75 осіб на
місце, 7,00 осіб та 1,75 особа). Також вказані ВНЗ ма'
ють значне співвідношення кількості контрактних та
бюджетних студентів, відповідно 3,75; 1,88; 0,60.

Рівень іміджевої привабливості ВНЗ за спеціальні'
стю "Економіка підприємства" ОКР "Магістр" наведе'
мо на рис. 2.

За результатами оцінки отримано, що за рівнем
іміджевої привабливості здобуття ОКР "Магістр" на
перших місцях знаходяться Київський національний
економічний університет ім. Вадима Гетьмана, Харківсь'
кий національний економічний університет, Київський
національний торговельно'економічний університет.
Лідируючі позиції обумовлюються тим, що вказані вищі
навчальні заклади мають найбільшу частку заповнення
ліцензійного обсягу (59 %, 56 % та 100 %), також значні
конкурси на місця державного замовлення (1,89 осіб на
місце, 2,64 особи, 1,97 осіб). Також вказані ВНЗ мають
значні показники співвідношення контрактних та бю'
джетних студентів, відповідно 0,49; 0,54 та 0,32.

Категорії ВНЗ за спеціальністю "Економіка підприє'
мства" за шкалою (табл. 2) наведено в таблиці 6.

За шкалою, що характеризує рівень іміджевої при'
вабливості отримання спеціальності "Економіка
підприємства" за ОКР "Спеціаліст" та ОКР "Магістр",
навіть лідируючі вищі навчальні заклади відповідають
рівню бажаності "задовільно".

ВИСНОВКИ
За результатами проведеної оцінки рівня іміджевої

привабливості ВНЗ за спеціальністю "Економіка
підприємства" можна зробити висновки, що рівень по'
питу на вищу економічну освіту знаходиться на низь'
кому рівні, що обумовлено: завищеними ліцензійними
обсягами у ВНЗ; тим, що підготовка фахівців за вказа'
ною спеціальністю ведеться майже в кожному ВНЗ; абі'
турієнти в основному, бажають отримати повну вищу
освіту в тому навчальному закладі, де отримали ступінь
бакалавра.

Запропонована методика дозволяє провести рей'
тингову оцінку ВНЗ за спеціальностями (напрямами
підготовки), а також визначити категорії іміджевої
привабливості спеціальностей (напрямів підготовки)
ВНЗ, з урахуванням показників вагомості параметрів.
Запровадження вказаної методики сприятиме підви'

щенню якості вищої освіти України за окремими спе'
ціальностями та рівнями їх підготовки.
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