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Актуальність дослідження  
 Рейтинги університетів завжди 
актуальні, а дослідження їх та 
порівняння викликають великий 
інтерес.  

 Рейтинги - неминучий результат і 
синонім посиленої глобальної 
конкуренції серед світових ВУЗів. У 
цій ситуації вища освіта як 
джерело людського капіталу та 
знань стала центром геополітичної 
боротьби за велику частку на 
глобальному ринку. 
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Мета, об'єкт, предмет  
 Мета: розробити програмний продукт, за допомогою 
якого можна використовувати систему бенчмаркінг в 
освіті, для покращення показників ВНЗ в країні, і для 
розуміння ситуації у вищій освіти загалом.  

 Об’єкт: бечмаркінг у рейтингах 

 Предмет: інтелектуальній аналіз, кластерний аналіз  
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Існуючі підходи до розв'язку 
задачі  

 Розглянемо для прикладу кілька найвідоміших міжнародних 
рейтингів, потрапити або просунутися в які прагнуть українські ВНЗ. 

Шанхайський рейтинг: 
на 90% складається з 
оцінки наукової 
діяльності – викладачі 
та випускники є 
лауреатами 
Нобелівської премії, 
найбільш цитовані 
дослідники-викладачі, 
к-сть статей у Science, 
Nature. 

Світовий рейтинг 
університетів QS : 
основа рейтингу — 
опитування 
роботодавців та 
викладачів з усього світу 
– опитування академ. 
спільноти, роботодавців, 
співвідношення  
студентів до викладачів, 
рівень цитування у 
Scopus, частка іноземних 
студентів та викладачів. 

 Рейтиг Times Higher 
Education: ранжування 
дослідницьких 
університетів, тобто в 
нього не входять 
заклади освіти, 
основною функцією 
яких є навчання, а не 
наука. Укладачі 
рейтингу вимірюють 13 
показників, які 
розділені на 5 груп. 
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Бенчмаркінг 
 Бенчмаркінг — це процес пошуку 
стандартного чи еталонного 
економічно ефективнішого 
підприємства-конкурента з метою 
порівняння з власним та переймання 
його найкращих методів роботи.  

  

Типи бенчмаркінгу:  
• Внутрішній бенчмаркінг  
• Конкурентний бенчмаркінг  
• Функціональний бенчмаркінг  
• Узагальнений бенчмаркінг  
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Етапи бенчмаркінгу 

6 



Постановка задачі 

Надано рейтинги українських ВНЗ. 

Провести аналіз даних серед українських ВНЗ, щоб 
розподілити їх по місцям у рейтингу.  

За допомогою програмного модулю з використанням 
кластерного аналізу порівняти обрані ВНЗ по обраним 
характеристикам, аби покращити результати.  

Надати аналіз результатів, виявити ризики стратегій, та пошук 
варіантів вирішення проблем. 
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Математичні подходи 
 Процес конкуренції між двома ВНЗ в процесі бенчмаркінгу за аналогією з 
процесом конкуренції між двома самостійними системами, можна 
записати у вигляді двох зв'язаних рівнянь Ван дер Поля з запізненням. Тоді 
математична модель виглядає наступним чином: 
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Кластерний аналіз 
 Мета методу — розділити n спостережень на k кластерів, так щоб 
кожне спостереження належало до кластера з найближчим до 
нього середнім значенням.  
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Алгоритм програмного 
модулю 

Обчислення інтегрального показника для ВНЗ 

Розподілення вузів по місяцям у рейтингу 

Визначення кращих та гірших університетів 

За допомогою кластерного аналізу розподілити ВНЗ по схожості результатів  

Проаналізувати результати та надати стратегії для покращення показників 
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Демонстрація роботи:  
Завантажені дані 
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Результати роботи: 
Розподіл ВНЗ по місцям, топ-5 
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Результати роботи: 
Розподіл ВНЗ по місяцям, останні 5 
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Демонстрація роботи: 
Завантаження даних 
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Аналіз результатів 
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Висновки  
 Запропоновано новий, вдосконалений алгоритм для 
порівняння показників університетів.   

 Програмний продукт не тільки розміщує ВНЗ по місцям у 
рейтингу, але і на основі кластерного аналізу розподіляє 
їх по характеристикам за подібністю, що дозволяє 
оцінити кожен університет окремо, та покращити 
показники, а також побачити ситуацію по ВНЗ в цілому.  
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