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 Рейтинги університету 

 
Не зважаючи на те, що Києво-Могилянська академія є найменшим за кількістю студентів 

університет, відповідно, і випускників, Академія завжди серед лідерів різноманітних 
рейтингів вищих навчальних закладів України. У НаУКМА навчається близько 3 500 
студентів, тоді як у КПІ – 35 800, в КНДУ ім.. Шевченка – 26 000. 
 

У найбільш академічному за своїми критеріями рейтингу ТОП-200, Могилянка – на 4 
місці. 
Його методика побудована відповідно до міжнародних принципів ранжування університетів 
і передбачає проведення порівняльного аналізу досягнень вишів різних типів на основі низки 
універсальних критеріїв. 
 
http://www.euroosvita.net/index.php/?category=49&id=3282 
 
У традиційному «зарплатному» рейтингу українських ВНЗ від журналу «Деньги» 
Могилянка посіла найвищі позиції 
1 місце - гуманітарні спеціальності; 
2 місце (відрив від лідера – 0,2 бали) - економічні спеціальності;  
3 місце (відрив від лідера – 0,2 бали) - правничі спеціальності.  
Рейтинг укладається шляхом опитування провідних компаній-роботодавців України з метою 
визначити ВНЗ, навчання в яких має найбільшу практичну цінність, відповідає вимогам 
бізнесу і гарантує випускникам надійні перспективи працевлаштування. 
 
http://dengi.ua/clauses/112951_Rejting_ukrainskih_vuzov_mnenie_rabotodatelej_.html 
 
У рейтингу тижневика «Кореспондент» НаУКМА посів 2 місце  
Укладаючи рейтинг, видання звернулося до тих роботодавців, котрих вважає кращими та 
найуспішнішими – українські відділення міжнародних корпорацій, потужні українські 
компанії. 
Загалом було опитано спеціалістів з підбору персоналу 29 компаній, які відповіли на 
питання, випускникам яких ВНЗ вони надають перевагу при прийомі на роботу, тобто, які 
університети дають найкращу освіту. 
Результати опитування виглядають наступним чином: 
2 місце - загальний рейтинг ВНЗ; 
1 місце - маркетинг, PR, реклама; 
2 місце - гуманітарні спеціальності. 
3 місце - юридичні спеціальності; 
3 місце - економіка та фінанси; 
До того ж, випускників НаУКМА назвали найкреативнішими. 
 
http://korrespondent.net/business/career/1538064-korrespondent-nazval-luchshie-vuzy-strany 
 
Могилянські ІТ-спеціалісти - найзатребуваніші 
За результатами дослідження асоціації «ІТ-Україна» представлено рейтинг ВНЗ, які надають 
найбільш ефективну IT-освіту. Національний університет "Києво-Могилянська академія" 
посів 1 місце у рейтингу: 71,5 % могилянських випускників працює у провідних ІТ-
компаніях України.  

http://www.euroosvita.net/index.php/?category=28&id=1095
http://www.euroosvita.net/index.php/?category=49&id=3282
http://dengi.ua/clauses/112951_Rejting_ukrainskih_vuzov_mnenie_rabotodatelej_.html
http://korrespondent.net/business/career/1538064-korrespondent-nazval-luchshie-vuzy-strany


Метою дослідження було виміряти співвідношення кількості випускників IT-спеціальностей 
і тих, хто реально знайшов роботу в провідних українських IT-компаніях. Дослідження 
базується на опитуванні близько 10 тис. працівників 20 великих IT-компаній та офіційній 
інформації про кількість випускників IT-спеціальностей українських ВНЗ з 2000 по 2012 рр. 
Дані рейтингу подані нижче: 
1. Національний університет «Києво - Могилянська Академія» (71,50%); 
2. КПІ (44,06%); 
3. ЛНУ ім. І. Франка (43,06%); 
4. КНУ ім. Т. Шевченка (42,16%); 
5. Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара (41,47%); 
 
http://ain.ua/2013/07/05/131167 
  

Зважаючи на присутність НаУКМА в усіх без винятку національних рейтингах на топ-
позиціях (як правило, ВНЗ займають тільки свою певну нішу) та зважаючи на розміри 
нашого університету, можна ствердити, що наші здобутки є дуже суттєвими. 
 

 Бюджет 
 

Незважаючи на фінансові труднощі, в університеті в 2014 році виплачувалась в 
повному обсязі заробітна плата з надбавками, стипендії студентам, проводились ремонти, 
закуповувалось обладнання та комп’ютерна техніка, університет був забезпечений 
енергоносіями, виконувались договори на утримання приміщень. 
 Але слід наголосити, що у 2014 році не змогли забезпечити діючу 50% надбавку 
працівникам. Виплати проводилися в розмірі 30%. 
            Щоб забезпечити діяльність університету на належному рівні та діючі надбавки 
необхідно більш активно розвивати платні послуги, інші джерела надходжень, де кожний 
структурний підрозділ повинен знаходити способи залучення коштів. 
 Основне джерело надходжень коштів до бюджету університету – прийом студентів за 
контрактом. 
 Необхідно звернути увагу на запровадження заходів щодо ефективного та економного 
використання енергоресурсів, бережливого ставлення до матеріально-технічних цінностей. 
 Економічний стан університету вимагає оптимізації штатного розпису, перегляду 
мотивації праці кожного працівника. 
            Новий Закон України «Про вищу освіту» дасть можливість розширити фінансові 
надходження університету, переглянути перспективи бюджетування, посилити мотивацію 
працівників та студентів.  
            Аналітична група, яка сьогодні працює над новою фінансовою стратегією НаУКМА, 
враховує законодавче напрацювання, кращий світовий досвід, потреби розвитку, розбудови, 
соціальної підтримки, посилення ініціативи та відповідальності, корпоративні цінності. 
 

 Вступ  
 

Результати набору по освітньо-кваліфікаційними рівнями  
на 2014/2015 навчальний  рік 

Освітньо-кваліфікаційний 
рівень 

Результати прийому 
Зараховано (осіб) 

 

Всього 

За державним 
замовленням 

За кошти фізичних та 
юридичних осіб 

План  факт Всього 
% від 

загального 
прийому 

http://ain.ua/2013/07/05/131167


Бакалавр 
 

746 507 498 248 33,24 

Спеціаліст  64 45 45 19 29,68 

Магістр  
 

392 351 324 68 17,34 

 
 Наукові проекти і публікації 

 
Наукова робота в НаУКМА у 2014 році здійснювалась на 31 кафедрі, 6 факультетах і 

в 31 науково-дослідному центрі та лабораторіях (Перелік наукових підрозділів НаУКМА 
див. у додатку 3.1). До наукової роботи були залучені всі науково-педагогічні працівники, 
студенти й аспіранти університету. Загальна чисельність науково-педагогічних працівників 
(включно з сумісниками) складає 562 особи, з яких 116 докторів (це – 20,6 %) і 291 
кандидат наук  (51, 8 %).  На постійній основі в університеті 2014 року працювало 367 
науково-педагогічних працівників, з них докторів наук – 49 (13,4 %) і кандидатів наук – 
202 (55,04 %).  

У 2014 році результати наукових досліджень професорсько-викладацького складу 
НаУКМА відображені у 60 монографіях (з них 12 – видані за кордоном) та 780 наукових 
статтях, з них 150 – у закордонних виданнях. Викладачами НаУКМА видано 4 підручники, 
42 навчальних та методичних посібників, методичних рекомендацій, словників та 
практикумів.  

Дослідницький доробок студентів університету у 2014 році віддзеркалений у 163 
самостійних наукових друкованих роботах (статтях, тезах доповідей на конференціях) та 54 
публікаціях, написаних у співавторстві з викладачами і науковцями НаУКМА та інших 
інституцій (перелік публікацій див. у додатку 3.3).  

Протягом 2014 року відбулося 708 виступів науковців НаУКМА з доповідями на 
наукових форумах різного рівня, серед яких 362 – це міжнародні конференції, семінари, 
симпозіуми, з’їзди тощо. Самостійно співробітниками університету було організовано 87 
наукових заходів, з яких 12 – міжнародного рівня. Спільно з партнерами НаУКМА було  
проведено 65 наукові конференції, семінари тощо, серед них 51 – міжнародна.  

Результативність наукових досліджень, що здійснюються в стінах Києво-Могилянської 
академії, підтверджується також успішними захистами  кандидатських  та PhD-дисертацій, 
підготовлених на кафедрах та наукових центрах під керівництвом науковців НаУКМА в 
рамках аспірантури та Докторської школи НаУКМА.  Всього протягом 2014 року було 
захищено 9 кандидатських та 2 PhD дисертації. 

 

 Наукова бібліотека  
 

Бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів відбувається у 9  підбібліотеках 
Могилянської книгозбірні: 700 робочих місць у 17 читальних залах, абонементи та через 
авторизований доступ до Електронної бібліотеки з будь-якого робочого місця в Інтернет. 
Бібліотечний фонд НаУКМА складає 1 872 091 прим. / 1 587 452 назв, в т.ч. 1 177 773 назв – 
електронна колекція.   
Повний Звіт про роботу Наукової бібліотеки НаУКМА у 2014 р. – за посиланням 
http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/handle/123456789/4024 
 
 
 
 

http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/handle/123456789/4024


 Залучення коштів 
 

Наприкінці 2013 року започатковано благодійну кампанію до 400-ліття КМА «Свобода. 
Лідерство. Інновації. Творимо майбутнє разом!», метою якої є залучення коштів на 
фінансування трьох стратегічно важливих для НаУКМА проектів: 
• «Мережі ХХІ століття. Модернізація інформаційної мережі НаУКМА»; 
• «Розвиток Докторської школи НаУКМА";  
• Англомовне електронне видання "Києво-Могилянські академічні рецензовані журнали".   
 

В рамках цієї благодійної кампанії у 2014 році було проведено дві благодійні події: 
Благодійний вечір «Свобода. Лідерство. Інновації. Творимо майбутнє разом!» 4.04.14  та 
Благодійний творчий вечір Святослава Вакарчука 5.10.14. 
  
1.   Благодійний вечір «Свобода. Лідерство. Інновації. Творимо майбутнє разом!»  
Фінансові показники 
Залучено на організацію події коштами та продукцією – 203 472 грн. 
 
2. Благодійний творчий вечір Святослава Вакарчука в НаУКМА - друга благодійна подія в 
межах кампанії до 400-ліття Києво-Могилянської академії.  С.Вакарчук обрав для 
фінансування проект  «Устаткування аудиторії для дистанційного навчання» , що є 
складовою проекту «Мережі ХХІ століття». 
Фінансові показники: залучено 440 895 грн. (знаходяться на рахунках МБФВ КМА), з яких 
на фінансування події – 11 994 грн., фінансування проекту «Устаткування аудиторії для 
дистанційного навчання» направлено  321 901 грн. та передано представникам проекту 
«Захист патріотів» на укомплектування за стандартами НАТО аптечок для бійців в зоні АТО 
(107 000 грн.) з проведенням навчання з їх використовування. Окрім того, для організації 
події Театром російської драми було надано оформлення сцени вартістю 6 000 грн.  
 
 

 Співпраця з випускниками 
 
 Для успішної реалізації стратегії розвитку НаУКМА важливим є налагодження 
комунікації  та  співпраці з випускниками університету, коло яких вже налічує понад 10 
тисяч осіб.  На викладацьких і адміністративних посадах в осінньому та весняному семестрах 
в Академії  працюють біля 200 випускників.У НаУКМА розвивається традиція підтримки 
випускниками своєї alma mater.  Випускники застосовують різноманітні форми підтримки 
викладачів та студентів, заохочення їх до успішної наукової й дослідницької діяльності, 
високих показників у навчанні, активної участі у громадському житті. 

Щорічно в НаУКМА діють  фонди, професорські,  студентські, адміністративні 
стипендії та гранти, засновані випускниками НаУКМА, до організації  яких співробітники 
напряму були долучені в різний спосіб: ініціювали,   брали участь у розробці концепції, 
плануванні, інформаційній  та організаційній підтримці, проведенні  тощо).  

Серед нових проектів:  
- «Профі+» : програма з адаптації студентів до вимог  учасного ринку праці та 

оволодіння soft skills;  
- У циклі зустрічей «Могилянські історії», під час яких випускники діляться зі 

студентами власним досвідом професійного зростання;  
- За ініціатива Асоціації випускників у циклі зустрічей  з відомими особистостями 

відбулося 6 зустрічей; 
- Окрему увагу було приділену роботі з випускниками університету,  які працюють в 

НаУКМА; 
- Фонд допомоги студентам НаУКМА з Донбасу (2014 р.); 
- Грант для студента з Криму від сімї Качур; 



- На сайті НаУКМА створено сторінку   «Допоможи могилянцю». Протягом 2014 року 
здійснювалась інформаційна підтримка благодійних кампаній зі збору коштів для допомоги 
у лікуванні  5  могилянців; 

- Запроваджено професорську стипендію «Найкращий викладач-наставник» від 
випускника НаУКМА Тараса Лукачука;   

- грант стратегічно   важливому викладачеві-суміснику Факультету економічних наук 
НаУКМА;   

- Одинадцять випускників-співробітників університету взяли активну участь у 
плануванні благодійного вечора НаУКМА «Свобода. Лідерство. Інновації».  

 
Протягом 2014 року 11 випускників НаУКМА брали та беруть участь у діяльності 

Кабінету міністрів та органів державної влади.  Народними депутатами України стали 
шестеро випускників НаУКМА та kmbs: Оксана Сироїд (заступник Голови ВР), Вадим 
Денисенко, Ігор Луценко, Тетяна Острікова, Ростислав Павленко, Остап Семерак. 
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