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Орлов П. А. Важливі фактори підвищення якості підготовки студентів, маркетингу освітніх послуг та іміджу 

закладів вищої освіти України
Метою даного дослідження є порівняльний аналіз критеріїв опублікованих у 2017 р. трьох рейтингів установ вищої освіти (УВО) України та роз-
виток теоретико-методичних підходів до виявлення на макро-, мезо- і мікрорівнях важливих чинників підвищення якості підготовки студентів, 
маркетингу освітніх послуг та іміджу УВО. Обґрунтовано, що з корупцією необхідно боротися на макро-, мезорівнях і в кожному закладі вищої 
освіти. У роботі наведено аналіз Постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347, якою затверджено сприятливі для УВО 
зміни, але відсутній чіткий порядок їх реалізації. Обґрунтовано, що для масштабного підвищення якості підготовки студентів та маркетингу 
освітніх послуг необхідно суттєво підвищувати якість економічної системи країни та державного регулювання економіки. Вдосконалено ав-
торську концепцію соціальної відповідальності підприємств усіх видів діяльності та форм власності (включаючи УВО), а також їх маркетингу. 
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Целью данного исследования является сравнительный анализ крите-
риев опубликованных в 2017 году трёх рейтингов учреждений высше-
го образования (УВО) Украины  и развитие теоретико-методических 
подходов к выявлению на макро-, мезо- и микроуровнях важных факто-
ров повышения качества подготовки студентов, маркетинга образо-
вательных услуг и имиджа УВО. Обосновано, что с коррупцией необхо-
димо бороться на макро- мезоуровнях и   в каждом учреждении высше-
го образования. В работе приведен анализ Постановления Кабинета 
Министров Украины от 10 мая 2018 г. № 347, которым утверждены 
благоприятные для УВО изменения, но отсутствует четкий порядок 
их реализации. Обосновано, что для масштабного повышения каче-
ства подготовки студентов, маркетинга образовательных услуг 
необходимо существенно повышать качество экономической систе-
мы страны и государственного регулирования экономики. Усовершен-
ствована авторская концепция социальной ответственности пред-
приятий всех видов деятельности и форм собственности (включая 
УВО), а также их маркетинга. 
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Якість вищої освіти в країні є однією з ключових 
засад забезпечення її конкурентоспроможнос-
ті та соціально-економічного розвитку.

Метою даної статті є порівняльний аналіз опу-
блікованих в Україні рейтингів закладів вищої освіти 
(ЗВО) у 2017 р. і теоретичне узагальнення та розвиток 
теоретико-методичних підходів до виявлення важли-

вих факторів підвищення якості підготовки студен-
тів, маркетингу освітніх послуг та іміджу ЗВО. 

Результати дослідження базуються на аналізі 
критеріїв оцінки ЗВО України відповідно до опублі-
кованого наприкінці травня 2017 р. одинадцятого 
щорічного рейтингу «ТОП-200 Україна». Для визна-
чення рейтингу ЗВО підсумовуються три показники: 
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оцінка якості науково-педагогічного потенціалу IНП, 
оцінка якості навчання IН, оцінка міжнародного ви-
знання IМВ у балах. Сума балів за цими показниками 
дає можливість розрахувати оцінку інтегрального 
показника діяльності ЗВО (IЗ) і ранжувати рейтинги 
ЗВО в порядку убування інтегрального показника. 

У 2017 р. найбільшу кількість за інтегральним 
показником отримав Національний технічний уні-
верситет України «Київський політехнічний інститут 
імені Ігоря Сікорського» – 86,182459 бала. На другому 
місці опинився Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка – 81,892371 бала. На третьо-
му – Харківський національний університет імені  
В. Н. Каразіна – 49,491519 бала. При цьому Міжнарод-
на наглядова рада рейтингу «Топ 200 Україна» зазна-
чила, що «НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського» створив 
і розвинув потужну інноваційну екосистему «Sikorsky 
Challenge», вивів на ринки набагато більше старта-
пів, ніж усі інші університети України, продав біль-
ше ліцензій на винаходи, впровадив більше проектів  
у систему оборони України. Його випускники най-
більш затребувані великими міжнародними та наці-
ональними високотехнологічними компаніями» [1]. 
Стосовно Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка та Харківського національно-
го університету імені В. Н. Каразіна, які зайняли від-
повідно друге і третє місця, було відмічено, що «вони 
мають найбільше серед інших університетів України 
бюджетне фінансування наукових досліджень, висо-
кі індекси цитованості за системами Scopus і Web of 
Science, високий рівень затребуваності їх випускників 
на ринках праці, особливо в секторі державного управ-
ління» [1]. Звертає увагу той факт, що в рейтингу бе-
руть участь усі ЗВО без урахування специфіки їх діяль-
ності, наприклад Національні економічні університе-
ти, Національний гірничий університет, Національний 
медичний університет імені О. О. Богомольця та інші.

В умовах недостатньо ефективного реформуван-
ня системи вищої освіти в Україні багато ЗВО  
з 2014 р. перебувають у скрутному фінансовому 

становищі. Наприклад, усі ЗВО протягом 2018/19 на-
вчального року зобов’язали пройти ліцензування та 
акредитацію всіх спеціальностей і спеціалізацій, не-
зважаючи на те, що в багатьох з них були акредитації 
до 2026 р. і пізніше. За цим, як і по більшості інших 
напрямків реформування, відсутнє обґрунтування со-
ціально-економічної доцільності. ЗВО змушені ско-
рочувати розміри оплати праці та чисельність свого 
персоналу, у тому числі за рахунок підвищення наван-
таження на кожного викладача. За таких умов ЗВО за-
лишають багато висококваліфікованих викладачів, а 
якість підготовки студентів від цього не підвищуєть-
ся, а навпаки, знижується. При цьому МОН України 
докторам наук і професорам ввело кількісні вимоги до 
публікацій статей у системах Scopus і Web of Science. 
Це дуже дорогі публікації з тривалим періодом рецен-

зування статей. Публікації статей у системах Scopus і 
Web of Science, безумовно, надає їм більш широку по-
пулярність за кордоном, однак сама по собі публікація 
статей у цих системах, на думку автора, автоматично 
не підвищує їх якість. У цих системах поряд зі стаття-
ми високої якості публікуються статті різного, у тому 
числі й низького, рівня. Для встановлення їх співвід-
ношення потрібні дорогі дослідження.

Постановою Кабінету Міністрів України від  
10 травня 2018 р. № 347 [2] затверджено змі-
ни, що вносяться до постанови Кабінету Мі-

ністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 [3]. Так,  
у пункті 2 абзац другий виключено, а пункт 2 допо-
внено абзацами такого змісту: 
 «закладам освіти, які мають ліцензію на про-

вадження освітньої діяльності у сфері вищої 
освіти, за їх заявою може бути переоформ-
лена ліцензія із встановленням збільшеного 
ліцензованого обсягу з урахуванням строків 
навчання за умови дотримання вимог Ліцен-
зійних умов, затверджених пунктом 1 цієї по-
станови, без подачі додаткових матеріалів;

 кадрові вимоги щодо забезпечення прова-
дження освітньої діяльності для закладів 
вищої освіти, що мають ліцензію на освітню 
діяльність, набирають чинності з 1 вересня 
2018 року. До зазначеного строку кадрове 
забезпечення освітньої діяльності здійсню-
ється відповідно до Ліцензійних умов про-
вадження освітньої діяльності, затвердже-
них постановою Кабінету Міністрів України 
від 30 грудня 2015 р. № 1187, в редакції від  
30 грудня 2015 р.;

 вимоги до керівника проектної групи щодо 
наявності в нього не менше однієї статті у пе-
ріодичному виданні, яке включене до однієї  
з наукометричних баз, зокрема Scopus або 
Web of Science Core Collection, вводяться в 
дію через три роки після набрання чинності 
цією постановою». 

Також відстрочені вимоги щодо володіння ан-
глійською мовою на рівні В2, пов’язані з використан-
ням зазначеної мови одним із членів проектної групи 
під час провадження підготовки іноземців та осіб без 
громадянства до 1 січня 2020 р. [2]. 

Ці та деякі інші зміни обіцяють полегшення 
ситуації у вітчизняних ЗВО, але не вирішують усіх їх 
проблем, тим більше, що в ЗВО негативно оцінюється 
ефективність попереднього реформування. Так, кіль-
кість бюджетних місць для студентів ВНЗ було скоро-
чено приблизно на 60%. З огляду на то, що в Украї ні, за 
даними ООН, у 2016 р. 60% населення знаходилося за 
межею бідності, багато студентів змушені підробля-
ти. Це в більшості випадків також негативно познача-
ється на якості їхнього навчання. Міжнародна органі-
зація міграції оцінює можливе збільшення кількості 
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міжнародних трудових мігрантів з України в корот-
костроковій перспективі на 41%. Серед них майже 
половина – у віці від 18 до 29 років. З них багато, як 
правило, не повертаються назад. Додатковий ризик 
для ЗВО – збільшення кількості вітчизняних студен-
тів, що будуть навчатися за кордоном. Незрозуміла, 
на думку автора, і доцільність зміни назви вищого на-
вчального закладу України з ВНЗ на ЗВО.

Заслуговує уваги опублікований в липні 2017 р. 
Євгеном Журовим «Рейтинг ТОП-10 кращих 
економічних ВНЗ України» [4]. Результати базу-

ються на опитуванні більше 400 студентів із ЗВО, що 
беруть участь в рейтингу. Автор підкреслив, що скла-
дений ним рейтинг не претендує на істину, а лише 
допомагає абітурієнтам вибрати ЗВО, який виглядає 
краще на тлі інших. Було відібрано 24 університети, 
які мають статус національного, або профільні уні-
верситети. У їх складі не оцінювалися приватні ВНЗ. 
Багато університетів, що були допущені до участі, зо-
крема ТНУ ім. Вернадського, ОНУ ім. Мечникова, 
ДонНУ ім. Стуса, УжНУ, ЗНУ, ЛТЕУ, ХНУ ім. Кара-
зіна, ПНУ ім. Стефаника, НУ «Острозька академія», 
ДонНУЕТ, СумДУ, ХНУ, МДУ та ін., брали участь, але 
не змогли сформувати оцінки про себе.

Заслуговує на увагу залучення студентів як екс-
пертів з їх ЗВО, а також склад критеріїв для оцінки 
рейтингу. Серед них: 

ЛЗП – середній показник лекторських здібно-
стей викладачів (від 1 до 5 балів); 

ОО – середній показник об’єктивності оціню-
вання знань (навичок) студентів (від 1 до 5 балів);

ВС – середній показник ставлення викладачів 
до студентів (від 1 до 5 балів); 

СА – наявність у ЗВО сучасних аудиторій, 
комп’ютерних класів, обладнаних для проведення ін-
терактивних занять, удосконалення практичних на-
вичок/виступів/конференцій;

БП – наявність у ЗВО напрацьованої бази прак-
тики, на яку направляють студентів;

МП – можливість працевлаштування від вишу 
після закінчення навчання, тобто показані відповіді 
студентів, які чули про таку можливість;

ED – середня оцінка конкретного ЗВО, опри-
люднена на сайті education.ua (за 5-бальною шкалою).

Далі наводиться розроблений автором теоре-
тико-методичний підхід до оцінки рейтингу кожно-
го ЗВО за 10-бальною системою. При цьому середня 
оцінка конкретного ЗВО – ED, оприлюднена на сайті 
education.ua (за 5-бальною шкалою) множилася на 
коефіцієнт важливості 0,5 і вводилися додаткові кри-
терії та коефіцієнти до них від 0,3 до 0,7. 

Особливо слід відзначити введення критерію 
«Корупція» за оцінками студентів свого ЗВО. Тільки 
Національний університет «Києво-Могилянська ака-
демія» (НаУКМА) отримала +1 бал за її відсутність. 
Це найвищий результат у цьому блоці. Оскільки тіль-

ки 6% опитаних її студентів економічних спеціаль-
ностей відзначили, що чули про корупцію, але ніхто  
з них не давав хабарів. За НаУКМА слідує КНТЕУ: 
47% опитаних заявили про аналогічний результат, по 
інших ЗВО цей показник знижується: 38% – ОНЕУ та 
ЧНУ ім. Федьковича, 36% – ХНЕУ і т. ін.

В опублікованому рейтингу виявилося 10 ЗВО 
із зазначенням займаного місця і кількості балів:

1. Національний університет «Києво-Могилян-
ська академія» (8,93 бала);

2. Чернівецький національний університет імені 
Юрія Федьковича (7,67 бала);

3. Київський національний економічний універ-
ситет імені Вадима Гетьмана (7,16 бала);

4. Харківський національний економічний уні-
верситет імені Семена Кузнеця (7,14 бала);

5. Київський національний університет імені Та-
раса Шевченка (7,10 бала);

6. Київський національний торгово-економіч-
ний університет (7,09 бала);

7. Одеський національний економічний універ-
ситет (6,84 бала); 

8. Черкаський національний університет імені 
Богдана Хмельницького (6,82 бала);

9. Кременчуцький національний університет 
імені Михайла Остроградського (5,99 бала);

10. Львівський національний університет імені 
Івана Франка (5,85 бала). 

За допомогою аналогічного теоретико-мето-
дичного підходу в грудні 2017 р. було розроблено Рей-
тинг ТОП-5 кращих медичних ЗВО України [5]. 

Перше місце серед ЗВО зайняв Донецький 
національний медичний університет імені  
М. Горького (8,39 бала). Це один з найбільших 

медичних університетів України, зараз розташований 
у м. Маріуполь, а окремі корпуси знаходяться в м. Ли - 
ман. В анкетах 70% студентів вказали, що вони не 
чули про корупцію у своєму університеті. За це уні-
верситет отримав додатковий бал.

На другому місці Вінницький національний ме-
дичний університет імені М. І. Пирогова (7,61 бала) –  
провідний медичний університет України.

Третє місце отримала Українська медична сто-
матологічна академія (7,52 бала). Це провідний дер-
жавний ЗВО з підготовки лікарів-стоматологів, що 
знаходиться в м. Полтава. В анкетах 40% студентів 
відзначили, що не чули про корупцію взагалі; 33% – 
що доводилося давати хабарі за залік або іспит; 27% –  
лише чули про випадки корупції. 

Четверте місце зайняв Івано-Франківський на-
ціональний медичний університет (7,32 бала).

На п’ятому місці – Національний медичний уні-
верситет імені О. О. Богомольця (7,25 бала), розташо-
ваний у м. Київ. В анкетах тільки 21% студентів вказа-
ли, що не чули про корупцію; 67% чули про корупцію, 
а 12% давали хабарі.
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Подібні рейтинги за видами ЗВО вигідно від-
різняють їх від Рейтингу університетів «ТОП-200 
Україна» 2017 р., в яких фігурують всі ЗВО України 
без урахування їх специфіки та залучення їх студен-
тів як експертів, особливо за критерієм «Корупція». З 
корупцією необхідно боротися кожному ЗВО, оскіль-
ки вона знижує якість підготовки студентів та імідж 
вишу. Крім того, на викладачів-корупціонерів слабо 
впливають скорочення розміру заробітної плати, що 
відбувається, і фінансові труднощі ЗВО. Але це силь-
но впливає на високоморальних, соціально відпові-
дальних і нерідко молодих викладачів, які через це 
звільняються із ЗВО. 

В Україні вирішувати це завдання в ЗВО склад-
но через дуже високу корупцію в країні. У рей-
тингу 2016 р., опублікованому Transaprency 

International для 176 країн, Франція зайняла 23 місце, 
набравши 69 балів. Ця позиція дуже далека від про-
відних тріо, утворених Данією (90), Новою Зеландією 
(90) і Фінляндією (89). Німеччина посіла 81 місце, Ро-
сія й Україна – 131 місце. І був зроблений тривожний 
висновок: «2016 рік показав, що системна корупція і 
соціальна нерівність в усьому світі взаємно підсилю-
ють один одного, що призводить до народного розча-
рування в політичному світі та забезпечує благодатне 
підґрунтя для зростання популістських політиків» [6].

У рейтингу 2017 р. перші місця з низькою ко-
рупцією зайняли Нова Зеландія, Данія, Фінляндія; Ні-
меччина опинилася на 12 місці, Франція – знову на 23 
місці, Україна – на 130 місці, Росія – на 135 місці [6]. У 
червні 2018 р. на вимогу МВФ для боротьби з коруп-
цією Верховна Рада прийняла юридичну основу для 
створення антикорупційного суду. На думку автора, 
створення антикорупційного суду, що відповідає кри-
теріям МВФ і міжнародних експертів зі США і країн 
ЄС, необхідне, але без суттєвого підвищення якості 
економічної системи країни та державного управління 
економікою він не зможе істотно знизити корупцію.

Глобальна фінансова криза почалася в США  
у 2007 р. через соціальну безвідповідальність банків 
та інших суб’єктів фінансового ринку. У 2008 р. вона 
переросла в глобальну економічну кризу і швидко по-
ширилася на всі країни. Ґрунтовний аналіз причин  
і наслідків створеної на ринку іпотечного кредиту-
вання США і експортованої Великої депресії (рецесії) 
міститься в роботах Джозефа Стігліца [7]. Криза зму-
сила уряди США, ЄС та інших країн відмовитися від 
концепції неолібералізму, посилити державне регу-
лювання економіки і виявляти соціально безвідпові-
дальні суб’єкти господарювання. Аналізуючи публіч-
ні дії Сполучених Штатів і країн ЄС, у вересні 2009 р. 
відомий французький економіст Жак Атталі підкрес-
лив: «Ми оцінюємо неймовірні зміни, зроблені цими 
людьми, які місяцем раніше майже всі вважали, що 
краще за все було нічого не робити і що дерегулюван-
ня і свобода ринків були ключем до економічного і 

політичного успіху» [8, с. 90–91]. В умовах глобальної 
економічної кризи, що продовжується для багатьох 
країн світу і деяких країн ЄС і у 2018 р., учені приді-
ляють особливу увагу проблемам соціальної відпові-
дальності суб’єктів господарювання і влади.

Згідно з концепцією автора, соціальна відпові-
дальність підприємств усіх видів діяльності та 
форм власності полягає в забезпеченні ком-

фортних, безпечних умов праці та гідної її оплати для 
свого персоналу, в розвитку соціальної інфраструк-
тури, в недопущенні ухилення від сплати податків  
і соціальних зборів, у забезпеченні належної охоро-
ни навколишнього середовища, а також у викорис-
танні соціально відповідального маркетингу (СВМ).  
А соціально відповідальний маркетинг підприємства –  
це неухильне виконання вимог державних норма-
тивних актів у сфері забезпечення соціальної від-
повідальності на території країни базування і країн,  
в які експортуються товари і послуги підприємства; 
неприпустимість участі в корупційних схемах, здій-
снення шахрайства; неприпустимість виробництва 
та/або реалізації товарів ї послуг, небезпечних для 
майна, моралі, здоров’я, життя людей, навколишньо-
го середовища та суспільства в цілому, а також недо-
бросовісної реклами і методів психологічного впливу 
на споживачів з метою нав’язати вигідне для себе рі-
шення або будь-яку покупку; прояв соціально спря-
мованих ініціатив. У публікаціях 2014 р. автором було 
підкреслено, що серед перерахованих критеріїв СВМ 
найменш вагомим є прояв соціально спрямованих 
ініціатив. Підприємство, яке, наприклад, нещодавно 
створено, або одержало збиток, або з якихось інших 
причин не проявляє соціально спрямованих ініціа-
тив, але відповідає всім іншим критеріям, можна вва-
жати практикуючим СВМ. Ці критерії поширюються 
і на маркетинг освітніх послуг ЗВО України. 

Висновок про низку значущість соціально спря-
мованих ініціатив ґрунтується на тому що соціально 
безвідповідальні підприємства часто використову-
ють соціально спрямовані ініціативи для прикриття 
в очах громадськості свого швидкого збагачення за 
рахунок разючої соціальної безвідповідальності. При 
цьому вони не звертають увагу на величезний зби-
ток, що заподіюється навколишньому середовищу, 
здоров’ю, життю, майну громадян, своїм клієнтам  
і суспільству. Тому автор вважає доцільним виключи-
ти цей критерій з переліку обов’язкових. Хоча кож-
ному прибутковому суб’єкту господарювання бажано 
проявляти соціально спрямовані ініціативи. Соціаль-
но відповідальні підприємства практикують соціаль-
но спрямовані ініціативи на добровільних засадах  
з метою надання допомоги суспільству в рішенні пев-
них соціальних проблем і підвищення свого іміджу.

Цілі СВМ досить добре сформульовані в робо-
тах Ф. Котлера, К. Л. Келлера, Ж.-Ж. Ламбена [9; 10]. 
Ці автори були в числі перших, хто зайнявся дослі-
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дженням цієї надзвичайно актуальної проблеми, яка 
до 1970 р. замовчувалася через сильне лобіювання 
бізнесом своїх інтересів. Ф. Котлер і К. Келлер об-
ґрунтували, що мета СВМ підприємств полягає в під-
вищенні добробуту як споживачів, так і суспільства  
в цілому [9]. Але в їх роботах відсутні критерії СВМ.  
А в розглянутих прикладах завищується значення про-
яву СВМ. Хоча вони часто використовувалися для при-
криття соціальної безвідповідальності підприємств.

 Дослідження показують, що в будь-якій країні 
з ринковою економікою забезпечити соціальну від-
повідальність підприємств неможливо без належної 
якості її економічної системи та державного регу-
лювання. Автор продовжує бути переконаним, що 
низька або недостатньо висока якість державного ре-
гулювання економіки в будь-якій країні є наслідком 
низької або недостатньо високої якості її економічної 
системи, відсутності поділу влади і бізнесу, високого 
рівня корупції, низької якості законів і нормативних 
актів, що забезпечують орієнтацію підприємництва 
на соціальну відповідальність, відсутності суворої й 
невідворотної матеріальної та кримінальної відпові-
дальності за злочини. 

Поки з глобальної економічної кризи вийшли 
тільки США, деякі країни ЄС і ряд інших кра-
їн. Наприклад, у Франції у 2014 р. рівень за-

гального безробіття був 10,4%, а серед молоді у віці 
15–24 років – 23,4%, проти, відповідно, 10,2% і 9,8% 
у 2013 р. За даними європейського інституту статис-
тики, в березні 2017 р. у Франції безробіття серед мо-
лоді залишилося високим – 23,7%. Найбільш високим 
воно було в Греції – 48%, в Іспанії – 40,5%, в Італії –  
34,1%, а найнижчим – у Німеччині (6,75%). Загаль-
на кількість безробітних чоловіків і жінок у країнах 
ЄС у березні 2017 р. склала 19,716 млн. Найвищим  
у січні 2017 р. виявилося загальне безробіття в Гре-
ції – 23,5%, в Іспанії – 18,2%. Найнижчим безробіття 
в березні 2017 р. було в Чехії – 3,2% і в Німеччині – 
3,9%. Для порівняння: в США загальне безробіття  
в березні 2017 р. складало 4,5% [11]. Про це свідчить 
також криза міграції населення з бідних країн Афри-
ки та інших регіонів, яку обговорювали десять країн 
ЄС у Брюсселі наприкінці червня 2018 р. у надії до-
могтися консолідованого рішення.

У даний час уряди США, Франції, Німеччини та 
інших країн ЄС проводять політику підвищення по-
датків на доходи заможних громадян з метою надан-
ня допомоги малозабезпеченим. У Франції у 2008 р. 
діяли ставки податку на доходи 0; 5,5; 14; 30 і 40%. По-
тім на короткий період вводилася і ставка 75%. Крім 
того, у 2011 р. було передбачено підвищити податок 
на дивіденди більше 100 тис. євро на рік з 19% до 41%. 
В Україні з дуже високим розривом у доходах багатих 
і бідних до 2011 р. застосовувалися ставки податку 
на доходи фізичних осіб 0% і 15%. Це відповідало ре-
комендаціям Мілтона Фрідмана про перехід від про-

гресивного податку на доходи до плоского. У 2011 р.  
в Україні відбулася незначна диференціація ставок 0; 15 
і 17%. У 2015 р. діяли ставки 0; 15 і 20%, а з 01.04.2016 р.  
вони навіть знижені – 0; 15 і 18%. Намітилася тен-
денція повернення до плоскої системі оподаткуван-
ня. Доходи у вигляді дивідендів в Україні протягом  
26 років обкладаються за ставкою 5% незалежно від 
їх розміру. Наведена інформація свідчить про те, що  
26 останніх років податкове законодавство приймало-
ся переважно в інтересах багатих громадян через сут-
тєві недоліки системи виборів, що забезпечує надмірно 
високу їх представництво у Верховній Раді [12, с. 31]. 
Використання, наприклад, досвіду Франції дозволило 
б істотно підвищити наповнення державного бюджету 
України та скоротити величезний розрив у доходах ба-
гатих і бідних і знизити соціальну напруженість.

Слід зазначити, що останнім часом розгоріли-
ся протиріччя між США, з одного боку, та Францією  
і Канадою, з іншого, – через різке підвищення в США 
мит на імпортовані чорні метали на 25% і на алюміній 
на 10% з країн ЄС [13]. Великі проблеми створив і ви-
хід з ЄС Англії, передбачений на 2019 р.

ВИСНОВКИ
 Дослідження дозволило зробити такі виснов ки. 

У 2017 р. поряд з рейтингом вищих навчальних за-
кладів «ТОП-200 Україна» Євгеном Журовим опублі-
ковані «Рейтинги ТОП-10 кращих економічних ВНЗ 
України» та «Рейтинг ТОП-5 кращих медичних ВНЗ 
України». Рейтинги за видами ВНЗ вигідно відрізня-
ють їх від рейтингу університетів «ТОП-200 Україна» 
2017 р., в яких фігурують усі ЗВО України без ураху-
вання їх специфіки та залучення їх студентів як екс-
пертів. Особливо за критерієм «Корупція», хоча оцін-
ка студентами ЗВО цього критерію, на мій погляд, та-
кож не претендує на істину, як і сам рейтинг, на думку 
Є. Журова. З корупцією необхідно боротися кожному 
ЗВО, оскільки вона сильно знижує якість підготовки 
студентів та імідж вишу. Але для масштабного під-
вищення якості підготовки студентів, маркетингу 
освітніх послуг необхідно суттєво підвищувати якість 
економічної системи країни та державного регулю-
вання економіки. Наведено вдосконалену авторську 
концепцію соціальної відповідальності підприємств 
усіх видів діяльності й форм власності та їх маркетин-
гу, включаючи ЗВО. Постановою Кабінету Міністрів 
України від 10 травня 2018 р. № 347 затверджено змі-
ни, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів 
України від 30 грудня 2015 р. № 1187. Вони спрямовані 
на зниження невиправдано жорстких вимог до ЗВО  
і його персоналу, але, на жаль, відсутній опис чіткого 
порядку їх реалізації.                   
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