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КНЕУ В МІЖНАРОДНОМУ РЕЙТИНГУ  

УНІВЕРСИТЕТІВ ТА БІЗНЕС-ШКІЛ EDUNIVERSAL 

 
Міжнародний 

рейтинг універси-
тетів та бізнес-
шкіл “Eduniversal 
Business Schools 
Ranking” складаєть-
ся щорічно з 2008 р. 
провідною французь-
кою консалтинговою 

компанією 
Eduniversal Evaluation Agency (EEA)1, 
яка входить до Eduniversal Group 
(створена у 1994 р. під назвою 
SMBG), що спеціалізується в галузі 
освіти та професійної орієнтації.  
З метою складання рейтингу було 

розроблено систему класифікації 
Eduniversal Evaluation System (EES), 
відповідно до якої аналізується освітня 
діяльність і міжнародний вплив 1000 
вищих навчальних закладів зі 154 кра-
їн світу, розподілених на дев’ять геог-
рафічних зон, що охоплюють 97% на-
селення світу. Для кожної країни 
визначаються квоти, що залежать як 
від кількісних критеріїв (державні ви-
трати на освіту на душу населення, 
ВВП, чисельність населення, кількість 
студентів ВНЗ), так і від якісних 
(специфіка, зокрема кількість середніх 
навчальних закладів, історія, традиції 
системи освіти в країні). 
Офіційний відбір навчальних закладів 

здійснює Міжнародний вчений комітет, 

                                                 
1  Веб-сайт Eduniversal Evaluation Agency: 

http://www.eduniversal-eea.com/agency.html 

який складається з 11 членів, серед яких 
9 незалежних експертів, кожен з яких 
представляє одну з дев’яти академічних 
зон (експерти не отримують за цю ро-
боту оплату), та 2 виконавчих члена, які 
представляють Eduniversal. 
Авторитет навчального закладу на 

міжнародному рівні ілюструє прису-
дження Лаврів, при цьому кількість 
лаврових листків (від 1 до 5) залежить 
від низки критеріїв, визначених Між-
народним вченим комітетом, а також 
від оцінки закладу, наданою колегами 
під час голосування деканів. 
В якості критеріїв міжнародного 

рівня враховуються різноманітні акре-
дитації, отримані вищим навчальним 
закладом (AACSB, EQUIS, AMBA, 
державний диплом); місця в основних 
рейтингах (Financial Times, Shanghai 
Jiao Tong, Business Week, Asiaweek, 
Wall Street Journal, America Economia, 
Times Higher Education World 
University Rankings, SMBG); участь у 
міжнародних академічних асоціаціях, 
таких як EFMD (European Foundation 
for Management Development), 
CEEMAN (Central and East European 
Management Development Association), 
CLADEA (Consejo Latinoamericano de 
Escuelas de Administracion), EMBA 
(Executive MBA), AAPBS (Association 
of Asia-Pacific Business Schools); парт-
нерська мережа деканів та бізнес-шкіл 
на локальному та міжнародному рів-
нях; кількість посилань на ВНЗ в 
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публікаціях та на сайтах, визнаних в 
міжнародній академічній спільноті. 
Голосування деканів, в якому мо-

жуть брати участь декани кожного з 
1000 відібраних вищих навчальних за-
кладів, є якісно відмінною рисою 
Eduniversal. Воно дає можливість уні-
верситетам та вищим школам, які 
увійшли до Офіційного відбору, оці-
нювати і бути оціненими своїми коле-
гами по всьому світу. Результати голо-
сування мають безпосередній вплив на 
щорічну класифікацію закладів вищої 
освіти, в якій розподілення лаврів 
здійснюється відповідно до кривої Гау-
са: 100 установ отримують 5 Лаврів; 
200 – 4 Лаври; 400 – 3 Лаври; 
200 – 2 Лаври; 100 – 1 Лавр. Оцінка 
закладів здійснюється та публікується 
щорічно. 
Позиції КНЕУ 

Міжнародному 
рейтингу універ-
ситетів та бізнес-
шкіл Eduniversal 
Київський національний економіч-

ний університет імені Вадима Гетьма-
на вже 12 років поспіль отримує «Три 
Лаври» як «Excellent Business School» 
(«Відмінна бізнес-школа») за Міжна-
родним рейтингом університетів і біз-
нес-шкіл EDUNIVERSAL, що є підтве-
рдженням незмінно високого 
авторитету навчального закладу на мі-
жнародному рівні.  

Eduniversal Group щорічно складає 
також Міжнародний рейтинг кращих 
магістерських та MBA програм 

“Eduniversal Best 
Masters & MBAs 
Ranking” з 50 різних 
спеціальностей. В рей-
тинг включено 4000 
найкращих магістерсь-
ких програм (Masters, 
MSc, MA, MBA) з 1000 вищих навчаль-
них закладів світу, які увійшли до Між-
народного рейтингу університетів та бі-
знес-шкіл “Eduniversal Business Schools 
Ranking”. Метою створення рейтингу 
Eduniversal Best Masters була допомога 
як студентам у обранні найкращих ака-
демічних програм в дев’яти географіч-
них зонах, так і менеджерам з персона-
лу в пошуку кваліфікованих випускників 
у цих регіонах та на глобальному рівні. 
При створенні рейтингу було вра-

ховано, що при виборі вищого навча-
льного закладу для 50% студентів ос-
новним критерієм є географічний, а 
для 30% – напрямок або спеціаліза-
ція магістерської програми. Відповід-
но, виділили Регінальний рейтинг в 
межах 9 географічних зон та Глобаль-
ний рейтинг, а яких представлені на-
ступні напрямки навчальних програм:  

1. Напрями Регіонального рейтингу
в 9 географічних зонах (Топ-200):  

- Облік;
- Корпоративні комунікації;
- Корпоративні фінанси;
- Економіка;
- Еxecutive MBA (для топ-

менеджменту); 
- Загальний менеджмент;
- Управління людськими ресурсами;
- Управління інформаційними сис-

темами; 
- Міжнародне господарське право;
- Міжнародний менеджмент;
- Маркетинг;
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- MBA full time (очна програма MBA); 
- Державне управління / Державний 

менеджмент. 
У 2018 році до Регіонального рейти-

нгу було включено нові напрямки: 
- Аналіз даних; 
- Енергетика та природні ресурси; 
- Промисловий менеджмент та 

управління операціями; 
- Інноваційний та проектний мене-

джмент. 
2. Напрями Глобального рейтингу 

(Топ-100 та Топ-50): 
- Менеджмент агробізнесу / Мене-

джмент в харчовій промисловості;  
- Бізнес-аналітика та стратегія; 
- Менеджмент в сфері культури / 

Менеджмент в креативних індустріях; 
- Маркетинг в електронному бізнесі 

та цифровий маркетинг; 
- Підприємництво; 
- Менеджмент в індустрії моди; 
- Фінансові ринки; 
- Менеджмент в сфері продуктів хар-

чування та напоїв; 
- Менеджмент в сфері охорони здо-

ровя; 
- Менеджмент у сфері гостинності; 
- Страхування, ризики та актуарні 

науки; 
- Управління нерухомістю (будівни-

цтво); 
- Управління роздрібними продажа-

ми та розвиток бізнесу; 
- Спортивний менеджмент; 
- Ланцюг поставок та логістика; 
- Сталий розвиток та екологічний 

менеджмент; 
- Оподаткування; 
- Туристичний менеджмент. 
У 2018 році до регіонального рейти-

нгу було включено нові напрямки: 
- Арт-ринок; 

- Управління великими даними; 
- Корпоративна соціальна відповіда-

льність; 
- Екологічна безпека; 
- Івент-менеджмент та менеджмент 

в індустрії дозвілля; 
- Економіка охорони здоровя / гро-

мадське здоровя; 
- Лідерство; 
- Менеджмент предметів розкошу; 
- Менеджмент в морському бізнесі; 
- Управління і торгівля нафтовими та 

газовими ресурсами; 
- Закупівлі; 
- Управління якістю; 
- Управління нерухомістю / Управ-

ління багатством; 
- Менеджмент у wellness-індустрії 

(в лікувально-оздоровчій сфері). 
В основу Рейтингу найкращих магі-

стерських та МВА програм покладено 
три основних критерії, кожен з яких 
оцінюється в 5 балів: 

• репутація програми (2,5 бали – 
відповідно до оцінки менеджерів з пе-
рсоналу; 2,5 бали – залежно від кіль-
кості лаврових листків, отриманих на-
вчальним закладом у рейтингу 
Eduniversal); 

• зарплата на першому робочому 
місці випускників (інформація нада-
ється навчальним закладом та перевіря-
ється Eduniversal; для можливості порі-
вняння зарплати у різних країнах, 
зарплата індексується відповідно до се-
редньої річної зарплати на мешканця); 

• задоволеність студентів (анкета з 
11 питань розсилається електронною 
поштою випускникам з метою визна-
чення рівня їхнього задоволення освіт-
ньою програмою, яку вони завершили. 
Бали надаються, якщо мінімум 10% 
випускників відповіли на питання). 

Рейтинги КНЕУ 



 
 
 
 

 39

Магістерська програма може отри-
мати додаткові бали за участь у про-
грамі студентів з різних країн (+ 
0,10); за можливість стажування або 
роботи за кордоном (+ 0,25); якщо в 
університеті навчаються студенти з 
трьох або більше географічних зон (+ 
0,15); якщо більше 10% студентів ві-
дповіли на опитування (+ 0,25); за 
можливість дистанційного навчання 
(+ 0,15); за участь студентів в опиту-
ванні щодо задоволення програмою 
(+ 0,05). 
Відповідно до отриманих балів, ма-

гістерські програми відзначаються зір-
ками. Програми, які отримали від 1 
до 5,99 балів, відзначаються однією 
зіркою; програми, які отримали від 6 
до 8,99 балів – двома зірками; про-
грами, які отримали від 9 до 11,99 ба-
лів – трьома зірками; програма, яка 
отримала від 12 до 15 балів – чотир-
ма зірками. 
Позиції КНЕУ в Міжнародному 

рейтингу магістерських та МВА 
програм Eduniversal 
Магістерські програми КНЕУ щорі-

чно підтверджують свої високі місця у 
міжнародному рейтингу Eduniversal 
Best Masters. У 2019 році до рейтингу 
увійшли п’ять магістерських та MBA 
програм КНЕУ. 
Три магістерські програми КНЕУ 

увійшли до ТОП-50 та ТОП-100 Глоба-
льного рейтингу Eduniversal Best Masters: 

 магістерська програма «Фінансу-
вання інвестиційних проектів» – 45 
місце та 3 зірки (напрямок «Управ-
ління нерухомістю / Управління ба-
гатством») ТОП-50;  

 магістерська програма «Менедж-
мент податків» – 50 місце та 2 зірки 
(напрямок «Оподаткування») ТОП-100; 

COUNTRY RANK SCHOOL / PROGRAM 

Регіональний рейтинг: Східна Європа 

 
Ukraine 

17 

 

Master of Business Administration
KNEU – Kiev National 
Economic University 
MBA full time (TOP 200) 

 
Ukraine 

28 

 

Master in Financial Management 
in Business 
Kiev National Economic 
University 
Corporate Finance (TOP 200) 

Глобальний рейтинг 

 
Ukraine 

45 

 

Investment Project Finance 
KNEU – Kiev National 
Economic University 
Real Estate/Wealth management 
(TOP 50) 

 
Ukraine 

50 

 

Management of Taxes 
Kiev National Economic University
Taxation (TOP 100) 

 
Ukraine 

98 

 

Master in Personnel Management
KNEU – Kiev National 
Economic University 
Leadership (TOP 100) 

 
 магістерська програма «Магістр з 

менеджменту персоналу» – 98 місце 
та 2 зірки (напрямок «Лідерство») 
ТОП-100. 
Ще дві магістерські програми 

КНЕУ увійшли до ТОП-200 Регіональ-
ного рейтингу Eduniversal Best Masters 
& MBAs (Східна Європа): 

 магістерська програма «Бізнес-
адміністрування (Master of Business 
Administration)» – 17 місце та 2 зір-
ки (напрямок «MBA full time / Очна 
програма MBA»); 

 магістерська програма «Фінансо-
вий менеджмент в бізнесі» – 28 місце 
та 2 зірки (напрямок «Корпоративні 
фінанси»). 

 
Матеріал підготовлено 

старшим викладачем кафедри іноземних мов і 
міжкультурної комунікації, 

 науковим співробітником Інституту вищої освіти  
В. Є. Турчаніновою 
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