
РЕЙТИНГ ВНЗ УКРАЇНИ  
за думкою потенційних працедавців 
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Загальна інформація 

У червні поточного року аналітичний відділ УКАБ провів опитування серед членів Асоціації як потенційних 
працедавців для молодих спеціалістів, щодо того, з якого ВНЗ вони б охоче взяли випускника на роботу за певною 
спеціальністю. 

Мета опитування – сформувати рейтинг вищих навчальних закладів (ВНЗ) серед 
гравців українського агропродовольчого ринку по семи ключовим спеціальностям:  

• Економіка (менеджмент / фінанси і тд) 
• Облік і аудит (бухгалтерська справа) 
• Маркетинг 
• Зовнішньоекономічна діяльність 
• Агроінженерія 
• Агрономія 
• Ветеринарія 
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Загальна інформація 

В ході опитування було згадано порядку 40 ВНЗ, з яких ТОП-10* були: 

*в структурі загальної кількості названих ВНЗ по всім спеціальностям (респонденти називали до 3-х ВНЗ для однієї спеціальності) 
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0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%

Подільський державний агро-технічний університет 

Ніжинський агротехнологічний інститут 

Київський національний унівеститет ім. Т.Г.Шевченка 

Полтавська державна аграрна академія 

Житомирський національний агроекологічний університет 

Київський національний торговельно-економічний університет 

Національний університет «Києво-Могилянська академія» 

Сумський національний аграрний університет 

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 
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Загальна інформація 

25% 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Інше (вказати в коментарях) 

Сам\а є випускником цього ВНЗ 

Науково-технічна база 

Партнерські програми університету 

Репутація закладу 

Якість навчання 

Під «іншим» найчастіше згадувалась територіальна близькість закладу до підприємства, здібності самих студентів та їх зацікавленість (в 
стажуванні/роботі)  

Серед основних причин* вибору ВНЗ зазначались наступні: 

*в структурі загальної кількості названих факторів по всім спеціальностям 
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Економіка (менеджмент / фінанси і тд) 
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Київський національний торговельно-економічний 
університет 

Київський національний унівеститет ім. 
Т.Г.Шевченка 

Національний університет біоресурсів і 
природокористування України 

Національний університет «Києво-Могилянська 
академія» 

Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана 

Найпопулярніші ВНЗ за вказаною спеціальністю* 

* Залежно від частоти згадувань ВНЗ серед респондентів 
(респонденти називали до 3-х ВНЗ для однієї спеціальності) 

20% 

4% 

4% 

12% 
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Інше (вказати в коментарях) 

Партнерські програми університету 

Сам\а є випускником цього ВНЗ 

Репутація закладу 

Якість навчання 

Чому саме ці ВНЗ? 

Під «іншим» мається на увазі територіальна 
близькість закладу до підприємства і здібності 

самих студентів 

Всього респондентами  було зазначено 16 закладів 
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Облік і аудит (Бухгалтерська справа) 
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Національний університет біоресурсів і 
природокористування України 

Київський національний торговельно-економічний 
університет 

Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана 

20% 

5% 

20% 

55% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Інше (вказати в коментарях) 

Партнерські програми університету 

Репутація закладу 

Якість навчання 

Найпопулярніші ВНЗ за вказаною спеціальністю* Чому саме ці ВНЗ? 

Під «іншим» мається на увазі територіальна 
близькість закладу до підприємства і спеціалізація 

закладу 

Всього респондентами  було зазначено 14 закладів 

* Залежно від частоти згадувань ВНЗ серед респондентів 
(респонденти називали до 3-х ВНЗ для однієї спеціальності) 
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Маркетинг 

12% 

12% 

24% 

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Національний університет «Києво-Могилянська 
академія» 

Національний технічний університет 
України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря 

Сікорського» 

Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана 

Найпопулярніші ВНЗ за вказаною спеціальністю* Чому саме ці ВНЗ? 
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27% 

47% 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Інше (вказати в коментарях) 

Партнерські програми університету 

Репутація закладу 

Якість навчання 

Під «іншим» мається на увазі територіальна 
близькість закладу до підприємства 

Всього респондентами  було зазначено 12 закладів 

* Залежно від частоти згадувань ВНЗ серед респондентів 
(респонденти називали до 3-х ВНЗ для однієї спеціальності) 
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Зовнішньоекономічна діяльність 
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Київський національний торговельно-економічний 
університет 

Київський національний унівеститет ім. 
Т.Г.Шевченка 

Національний університет біоресурсів і 
природокористування України 

Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана 

Найпопулярніші ВНЗ за вказаною спеціальністю* Чому саме ці ВНЗ? 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Науково-технічна база 

Сам\а є випускником цього ВНЗ 

Репутація закладу 

Якість навчання 

Всього респондентами  було зазначено 11 закладів 

* Залежно від частоти згадувань ВНЗ серед респондентів 
(респонденти називали до 3-х ВНЗ для однієї спеціальності) 
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Агроінженерія 
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0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Хмельницький національний університет 

Сумський національний аграрний університет 

Вінницький національний аграрний університет 

Харківського національного технічного університету 
сільського господарства імені Петра Василенка 

Національний університет біоресурсів і 
природокористування України 

Найпопулярніші ВНЗ за вказаною спеціальністю* Чому саме ці ВНЗ? 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Інше (вказати в коментарях) 

Партнерські програми університету 

Науково-технічна база 

Якість навчання 

Під «іншим» мається на увазі територіальна близькість 
закладу до підприємства, здібностей самих студентів 

та зацікавленості студентів і викладачів  

Всього респондентами  було зазначено 14 закладів 

* Залежно від частоти згадувань ВНЗ серед респондентів 
(респонденти називали до 3-х ВНЗ для однієї спеціальності) 
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Агрономія 

Найпопулярніші ВНЗ за вказаною спеціальністю* Чому саме ці ВНЗ? 

21% 
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8% 
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58% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Інше (вказати в коментарях) 

Партнерські програми університету 

Науково-технічна база 

Репутація закладу 

Якість навчання 

Під «іншим» мається на увазі територіальна 
близькість закладу до підприємства та 

зацікавленість студентів 

Всього респондентами  було зазначено 13 закладів 

* Залежно від частоти згадувань ВНЗ серед респондентів 
(респонденти називали до 3-х ВНЗ для однієї спеціальності) 
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Харківський національний аграрний університет ім. 
В. В. Докучаєва 

Уманський національний університет садівництва 

Полтавська державна аграрна академія 

Житомирський національний агроекологічний 
університет 

Сумський національний аграрний університет 

Національний університет біоресурсів і 
природокористування України 
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Ветеринарія 
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Харківська  державна зооветеренарна  академія 

Сумський національний аграрний університет 

Білоцерківський національний аграрний 
університет 

Національний університет біоресурсів і 
природокористування України 

Найпопулярніші ВНЗ за вказаною спеціальністю* Чому саме ці ВНЗ? 

15% 

8% 

31% 

46% 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Інше (вказати в коментарях) 

Репутація закладу 

Партнерські програми університету 

Якість навчання 

Під «іншим» мається на увазі територіальна 
близькість закладу до підприємства 

Всього респондентами  було зазначено 12 закладів 

* Залежно від частоти згадувань ВНЗ серед респондентів 
(респонденти називали до 3-х ВНЗ для однієї спеціальності) 
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Загальна інформація 

Частота згадувань ВНЗ залежно від загальної кількості названих ВНЗ по конкретній спеціальності 
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Національний університет 
біоресурсів і 

природокористування 
України 

Київський національний 
економічний університет 
імені Вадима Гетьмана 

Сумський національний 
аграрний університет 

Національний 
університет «Києво-

Могилянська академія» 

Житомирський 
національний 

агроекологічний 
університет 

Київський національний 
торговельно-економічний 

університет 

Економіка (менеджмент / фінанси і тд) 

Облік і аудит (Бухгалтерська справа) 

Маркетинг 

Зовнішньоекономічна діяльність 

Агроінженерія 

Агрономія 

Ветеринарія 

Серед всіх названих ВНЗ по 
аграрним спеціальностям 
третина припадає на 
НУБіП, в той час як серед 
економічних 
спеціальностей третину 
названих ВНЗ становить 
КНЕУ.  
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Загальна інформація 

ТОП-3 ВНЗ по аграрним спеціальностям ТОП-3 ВНЗ по економічним спеціальностям 

Національний університет біоресурсів і 
природокористування України 

Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана 

Сумський національний аграрний 
університет 

Національний університет «Києво-
Могилянська академія» 

Житомирський національний 
агроекологічний університет 

Київський національний торговельно-
економічний університет 
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Додаткова інформація 

На скільки важливим є наявність досвіду роботи при обрані кандидата*?  

*оцінити від 1 до 5, де 1 - не важливо, 5 - дуже важливо 

Додатково респонденти давали відповідь на питання: 

Більш як третина респондентів (33%) вважає, що досвід роботи є дуже важливим при обранні кандидата, проте наводились 
уточнення, що здебільшого для керівних посад. 
 
В цілому, для обіймання посад молодими спеціалістами досвід відіграє важливу роль, проте головними залишаються такі фактори 
як здібності кандидата і його здатність швидко вчитися. 

не важливо (1) 

дуже важливо (5) 

скоріше "так" ніж "ні" (4) 

нейтально (3) 

скоріше "ні" ніж "так" (2) 
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Висновки 

За результатами опитування при відборі молодих спеціалістів на роботу, обирають кандидатів з ВНЗ, де краща 
якість навчання. Проте є два аспекти, що також мають вагомий вплив: 

Географічна близькість ВНЗ – більшість респондентів зазначали, що вища ймовірність взяти на роботу студента, 
котрий отримав освіту у ВНЗ в тому регіоні, де знаходиться підприємство, навіть враховуючи, що якість освіти у 
ВНЗ у великих містах вища.  
Залучити випускника зі столичного вишу дуже складно, адже молодий спеціаліст охоче залишиться  
у великому місті аніж поїде в регіон.  

Особисті якості студента – наразі у молодих спеціалістів більше цінуються кмітливість і вміння 
швидко вчитися. Значна частина респондентів зазначали, що ВНЗ відіграє не таку значну роль 
як здібності самих студентів. Якість освіти і, як результат, професійних навичок молодого 
спеціаліста доволі низькі, тому потрібно аби потенційного працівника можна було швидко 
навчити.  



Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу» 
 
01032 Київ, Україна 
вул. Жилянська, 146, 3 поверх. 
тел./факс: +380 44 236 20 97,  236 20 79 
E-мail: info@ucab.ua 
 
www.ucab.ua  
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