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У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

НОВЕ В ОСВІТІ

«Ключ до успіху бізнесу – в інноваціях, які, у свою чергу, породжені креативністю».
Джеймс ГУДНАЙТ, американський дослiдник, пiдприємець

У ТОП-50 ВИШIВ 
УКРАЇНИ ЗА ОЦIНКАМИ 
РОБОТОДАВЦIВ – 

ЛЬВIВСЬКИЙ 
ТОРГОВЕЛЬНО-
ЕКОНОМIЧНИЙ 
УНIВЕРСИТЕТ

За основу нинішнього рейтингу ви-
шів України організатор – журнал «Фо-
кус» – взяв просту ідею: дослідити шан-
си випускника того чи іншого вишу за-
йняти вакансію у престижній компанії. 
Таблиця топ-50 вишів складена на 
основі опитування ключових робото-
давців України. В опитуванні брали 
участь провідні компанії із різних сфер 
(фінанси, IT, юриспруденція, енергети-
ка тощо), працевлаштування в яких – 
чудовий початок кар'єри для вчораш-
нього студента.

Компаніям, котрі брали участь в 
опитуванні, було запропоновано оці-
нити першу сотню вузів зі щорічного 
консолідованого рейтингу. Оцінки ви-
ставлялися за 12-бальною шкалою. 
Якщо в департаменті персоналу компа-
нії нічого не могли сказати про якийсь 
вищий навчальний заклад, йому при-
своювалася нульова оцінка. 

Сума балів, присвоєна усім учасни-
кам рейтингу, і стала критерієм відбору 
50 найкращих вишів, а також розміщен-
ня їх за місцями.

Зауважимо, що даний рейтинг не є 
повноцінним дослідженням якості осві-
ти в навчальних закладах України. Він 
відображає думку ряду роботодавців 
про той чи інший виш.

В опитуванні брали участь такі ком-
панії: «Інтерпайп», Group DF, «Метін-
вест», ДТЕК «Нафтогаз», НАК «Нафто-
газ України», Укренерго, Запоріжсталь, 
УкрАвто, «АВТ Баварія», Fozzy Group, 
«Нова пошта», ПриватБанк, Ощадбанк, 
Укрсоцбанк, Кредобанк, ОТП Банк, 
«AXA Страхування», Concorde Capital, 
«Самсунг Україна», Luxoft, EVO, «Дата 
Груп», ISACA Kyiv Chapter, AEQUO, 
KPMG, «Інтергал-буд» та ін.

Найприємніше, що у даному рей-
тингу є і наш, кооперативний, виш – 
Львівський торговельно-економічний 
університет. За результатами опиту-
вання роботодавців, він посів 45-ту 
сходинку по Україні та третю – по Льво-
ву. Вітаємо!

Власна інформація

Р
озгалужена система міжнарод-
них освітніх та наукових зв’язків 
дає  змогу професорсько-
викладаць кому складу Полтав-
ський університет економіки і 

торгівлі (ПУЕТ) постійно оновлювати, 
якісно вдосконалювати навчальні плани 
відповідно до міжнародних освітніх ви-
мог та вимог роботодавців, а студентам 
– ще краще засвоювати фахові компетен-
ції, обмінюватися досвідом з іноземними 
колегами.

І це зрозуміло: адже сучасні євроінте-
граційні прагнення України – це історич-
но закономірні тенденції, вимога часу, 
виробничих, суспільних і культурних 
факторів. Інтенсивний розвиток усіх га-
лузей та сфер діяльності людини веде за 
собою високий рівень інтенсивності між-
національних, міжкультурних зв’язків. 
Ці процеси не можуть лишатися поза ува-
гою науковців-теоретиків, практиків. 
Вони продукують науково-теоретичні та 
практичні підходи до економічних, сус-
пільних та соціальних процесів. Величез-
ний досвід у реформуванні освітнього се-
редовища, інтеграції у світове наукове 
співтовариство та синхронізації навчаль-
них програм із міжнародними стандарта-
ми має вищий навчальний заклад Укооп-
спілки «Полтавський університет еконо-
міки і торгівлі». Без перебільшення, цей 
виш – справжній осередок навчальних ін-
новацій, передових навчальних, науко-
вих та практичних технологій.

Особливістю сучасного європейського 
освітнього простору є гармонійна «на-
вчальна кооперація» європейських ви-
щих закладів освіти, які ставлять за мету 
створення затребуваного, конкуренто-
спроможного серед абітурієнтів і робото-
давців навчального продукту. У зв’язку з 
бурхливим розвитком дрібного та серед-
нього підприємництва, спрощенням між-
народного обороту товарів та послуг су-
часний бізнес ставить перед закладами 
вищої освіти Європи принципову вимогу 
– створення нових освітніх стандартів до 
підготовки фахівців із підприємництва. 

Тому розробка і впровадження нових 
навчальних програм були покладені на 
Консорціум закладів вищої освіти Євро-
пейського Союзу та ПУЕТ. До складу Кон-
сорціуму ввійшли: Advenio eAcademy 
(Мальта), низка університетів, зокрема: 
Університет Яніни (Греція), Університет 
Сент-Іштвана (Угорщина), Університет 
Барі Альдо Моро (Італія), Університет 
Жиліна (Словаччина). 

Відтак розпочалися довготривалі 
спільні пошуки. Результатом трирічної 
роботи фахівців Консорціуму стала спіль-
на міжнародна інноваційна освітня 
онлайн-програма підготовки магістрів із 
підприємництва. Новостворена програ-
ма, сертифікована Національною комісі-
єю післядипломної та вищої освіти 
о. Мальта (NCFHE), відповідає міжнарод-
ним освітнім стандартам, підтримана Єв-

ропейським Союзом у рамках напряму 
«Єразмус + КА2: Стратегічні партнер-
ства» та буде визнаватися світовою освіт-
ньою спільнотою (Erasmus+ MHEI-ME 
(2017-1-MT01-KA203-026960) «Магістерська 
програма з підприємництва в малому і 
середньому бізнесі кількох вищих на-
вчальних закладів» (координатор – 
Advenio eAcademy (Мальта), фінансуван-
ня – Європейський Союз).

Яка ж мета спільного міжнародного 
освітнього проекту? Якщо коротко, то це 
– розробка й запуск інноваційної програ-
ми підготовки магістрів у сфері підпри-
ємництва із застосуванням сучасних тех-
нологій навчання, що дасть змогу форму-
вати компетенції успішних та ефектив-
них керівників малих та середніх підпри-
ємств – лідерів бізнесу.

Чим обумовлена унікальність цього 
проекту – MHEI-ME? Її визначають кілька 
чинників, зокрема такі: 

 програма базується на досвіді та до-
сягненнях кожного з учасників шістьох 
університетів;

 магістерська програма – цілісний та 
структурно вибудований онлайн-курс ан-
глійською мовою, що об’єднує шість фун-
даментальних і три спеціалізовані дис-
ципліни, має модулі стажування та 
бізнес-планування;

 ця програма забезпечує гармонійне 
поєднання різних методик навчання – як 
індивідуальних, так і колективних, спря-
мованих на підготовку підприємців між-
народного рівня. Упроваджені методики 
забезпечать набуття майбутніми магі-

страми особливо важливих управлінських 
компетенцій у сфері підприємництва;

 сертифікований NCFHE онлайн-
курс надає студентам-випускникам упев-
неність у визнанні дипломів на рівні ма-
гістра. 

І найголовніше: цей проект є початком 
великих ініціатив з отримання освіти для 
магістрів та аспірантів через кордони, що 
забезпечує Україні роль повноправного 
партнера міжнародного освітнього про-
цесу.

ПУЕТ увійшов до Консорціуму з автор-
ським модулем професійного спрямуван-
ня «Фандрайзинг для запуску та росту ма-
лого і середнього бізнесу», що розроблений 
науково-педагогічним колективом ПУЕТ 
(старший викладач Лілія Володимирівна 
Гнипа-Черневецька, к.е.н., доцент Володи-
мир Валерійович Стеценко, під керівни-
цтвом академічного директора проекту, 
проректора з науково-педагогічної робо-
ти, д.е.н., професора Олени Валеріївни 
Чернявської) у співпраці з європейськими 
партнерами. Європейська підтримка про-
екту стала результатом активної профе-
сійної міжнародної діяльності ПУЕТу в 
сфері фандрайзингу. 

Крім цього, представники ПУЕТу до-
лучилися до спільної роботи щодо просу-
вання освітньої програми в Україні.

Які ж надії покладає зокрема україн-
ський навчальний заклад на цей проект? 
Так, очікуваними результатами впрова-
дження та подальшої реалізації освітньої 
програми є підготовка фахівців міжна-
родного рівня у сфері підприємництва 
для малого та середнього бізнесу, забез-
печення навчального процесу студентів 
за сучасними інноваційними технологія-
ми. Завдяки саме цьому унікальному 
освітньому проекту вдасться поширюва-
ти навчальні та методичні інновації в ін-
ших університетах у рамках стратегічно-
го партнерства, а також з’явиться реаль-
на можливість щодо створення нових, 
ексклюзивних та мультидисциплінарних 
підходів до викладання й навчання із ши-
роким колом учасників, поліпшення об-
міну знаннями.

Вікторія ВОЛОДІНА

ЄВРОПЕЙСЬКА ГАРМОНIЙНА 
«НАВЧАЛЬНА КООПЕРАЦIЯ» 
ЗНАХОДИТЬ ВIДГУК В УКРАЇНI
Полтавський університет економіки і торгівлі став співініціатором у розробці міжна-
родної інноваційної освітньої програми підготовки магістрів із підприємництва.
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