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ОГЛЯДОВИЙ АНАЛІЗ СВІТОВИХ І НАЦІОНАЛЬНИХ РЕЙТИНГІВ 

ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ 
 

У статті зроблено оглядовий аналіз світових і національних рейтингів закладів вищої освіти України. Зокрема, 

світових холдингів, до яких входять QS World University Rankings та THE World University Rankings, національних 

рейтингів закладів вищої освіти України – «Топ-200 Україна», «Бал ЗНО на контракт», а також міжнародний 

рейтинг «Scopus». Проаналізовано консолідований рейтинг за підрейтингами: «Кращі класичні університети 

України», «Кращі приватні ЗВО», «Кращі київські ЗВО», «Кращі ЗВО регіонів України», «Кращі педагогічні ЗВО», 

«Кращі медичні університети України», «Кращі навчальні заклади областей України». Визначено провідні українські 

університети за цими рейтингами: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Харківський 

національний університет імені В. Н. Каразіна, НТУ «Харківський політехнічний інститут», НТУ «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» та Національний університет «Львівська політехніка». 
 

На сучасному етапі розвитку освіти, для 

посилення конкурентоспроможності заклади 

вищої освіти (ЗВО) України на ринку освітніх 

послуг, в загальну стратегію університету 

необхідно включати план дій щодо 

позиціонування його діяльності в 

міжнародному інформаційному просторі. 

На думку А. Харківської, «позиціонування 

– одне з ключових стратегічних рішень, 

прийнятих під час праці на ринку. Воно 

забезпечує несуперечність і узгодженість всіх 

операційних рішень і дій, що дозволяє 

сформувати однозначне сприйняття ринком 

пропозиції компанії. У сучасних умовах, коли 

ЗВО змушені працювати в ринкових умовах, 

вести конкурентну боротьбу за абітурієнтів, їм 

слід використовувати стратегії, що дозволяють 

бути більш конкурентоспроможними й 

ефективними. Цьому служить звернення до 

використання ринкових стратегій, перш за все 

стратегії позиціонування» [7, с. 134.]. 

Найактуальнішим питанням на сьогодні є 

посилення уваги до проблеми якості освіти. 

Одним із основних механізмів системи 

забезпечення якості освіти в Україні та 

регламентації діяльності ЗВО є рейтинг ЗВО. 

Використавши статистичні дані світових та 

державних рейтингових таблиць, можемо 

визначити п’ять провідних університетів України. 

За версією одного з основних рейтингових 

холдингів QS World University Rankings, у 

2020 році шість українських університетів 

зайняли певні позиції [1], а саме: Харківський 

національний університет ім.  В. Н. Каразіна – 

491; Київський національний університет ім. 

Тараса Шевченка – 541-551; НТУ «Харківсь-

кий політехнічний інститут» – 651-700; НТУ 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського» – 701-750; Сумський Державний 

університет – 701-750; Національний універси-

тет «Львівська політехніка» – 751-800. 

За даними «THE World University Rankings» 

у світовий рейтинг 2019 року, в категорію 

1001+, потрапили чотири українські універси-

тети – Львівський національний університет 

ім. Івана Франка, Національний університет 

«Львівська політехніка», Київський національний 

університет ім. Тараса Шевченка, Харківський 

національний університет ім. В. Н. Каразіна [2]. 

Серед методик ранжування університетів, які 

існують в Україні, можна виділити «Топ-200 

Україна» та «Бал ЗНО на контракт», як основні. 

Методика «Топ-200 Україна» складається з 

відкритих даних прямих вимірів (сумарною 

вагою 85 %) та експертних висновків фахівців у 

галузі вищої освіти і головних ринків праці 

України (сумарною вагою 15 %). Діяльність 

ЗВО, згідно цієї методики, оцінюють за 

допомогою інтегрованого індексу – Iз. Який, в 
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свою чергу, складається з Iнп (40 %) – індекс 

якості науково-педагогічного потенціалу, Iн (25 

%) – індекс якості навчання та Iмв (20 %) – 

індекс міжнародного визнання [4]. Зазначені 

індекси розраховуються за допомогою 30 інди-

каторів прямого виміру: середній конкурсний 

бал вступника, інформація з сайтів ЗВО, участь 

ЗВО в проектах, що фінансуються NATO в 

рамках Програми «Наука заради миру і безпе-

ки», дані МОН України, ЄДЕБО, інформація про 

участь ЗВО в міжнародних рейтингах 

(Webometrics, Scopus, uniRank), дані Комітету з 

питань державних премій України і премій імені 

Тараса Шевченка та інші відкриті дані [4].  

Щодо експертного оцінювання якості 

науково-педагогічного потенціалу та якості 

навчання, то воно проводиться за такими 

критеріями: рівень базової, загальноосвітньої 

підготовки студентів, рівень фахової 

підготовки, рівень практичного володіння 

інформаційними технологіями, затребуваність 

випускників ЗВО ринком праці [4]. 

За версією «Топ-200 Україна» до п’яти кра-

щих вишів України належать: Київський наці-

ональний університет ім. Тараса Шевченка, 

НТУ «Київський політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського», Харківський національний 

університет ім.  В. Н. Каразіна, Національний 

університет «Львівська політехніка», НТУ 

«Харківський політехнічний інститут. 

Проаналізувавши статистичні дані рейтингу 

«Топ-200 Україна» [4], можна дійти висновку, 

що до першої десятки входять майже одні й ті 

самі університети. А п’ятірка кращих входить 

до світового рейтингу QS [1].  

Наступним розглянемо рейтинг «Бал ЗНО 

на контракт». Цей рейтинг базується на 

показниках середніх балів ЗНО абітурієнтів та 

їх середніх балів атестатів, яких зараховано до 

ЗВО на навчання за контрактом. «Бал ЗНО на 

контракт» фактично визначає лідерів серед 

закладів освіти, в яких абітурієнти виявили 

бажання здобувати вищу освіту за власні 

кошти. До зазначеного рейтингу, станом на 

2019 рік, включено 200 ЗВО України [3].  

Міжнародний рейтинг «Scopus» ґрунту-

ється на показниках бази даних Scopus. Кіль-

кісний показник – індекс Гірша, є основним 

показником, за яким ранжують ЗВО України у 

рейтинговій таблиці. Він показує кількість 

наукових публікацій та кількість їх цитувань 

закладом освіти або його працівниками у 

наукових виданнях. До бази даних Scopus, 

станом на квітень 2019 року, включено 166 

ЗВО України [6]. 

Для отримання актуальної інформації щодо 

вибору провідних університетів України пот-

рібно враховувати результати консолідованого 

рейтингу ЗВО України, проведеного освітнім 

ресурсом «Освіта.ua» [5]. 

Консолідований рейтинг використовує дані, 

лише найбільш авторитетних серед експертів і 

засобів масової інформації національні («Топ-

200 Україна», «Бал ЗНО на контракт») та 

міжнародні («Scopus») рейтинги ЗВО [5]. 

Станом на 2019 рік, консолідований рейтинг 

закладів вищої освіти України охоплює 240 

ЗВО. Цей рейтинг також містить 7 підрейтингів: 

«Кращі класичні університети України», «Кращі 

приватні ЗВО», «Кращі київські ЗВО», «Кращі 

ЗВО регіонів України», «Кращі педагогічні 

ЗВО», «Кращі медичні університети України», 

«Кращі навчальні заклади областей України». 

За даними консолідованого рейтингу до 

п’ятірки кращих вишів України належать: 

Київський національний університет ім. Тара-

са Шевченка, НТУ «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського», Харківсь-

кий національний університет ім. В. Н. Каразі-

на, Львівський національний університет ім. 

Івана Франка і п’яте та шосте місце розподі-

лили між собою Національний медичний уні-

верситет ім. О.О. Богомольця та Національний 

університет «Києво-Могилянська академія». 

Отже, оглядовий аналіз п’яти рейтингів по-

казує, що лише один український університет 

займає перші місця в них – це Київський наці-

ональний університет імені Тараса Шевченка. 

Загалом, провідними українськими університе-

тами можна назвати Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, Харківсь-

кий національний університет імені В. Н. Ка-

разіна, НТУ «Харківський політехнічний 

інститут», НТУ «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського» та Націона-

льний університет «Львівська політехніка», ад-

же всі вони входять до п’ятірки міжнародних і 

національних рейтингів. 
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Щербак Ирина Владимировна 

ОБЗОРНЫЙ АНАЛИЗ ГЛОБАЛЬНЫХ И НАЦИОНАЛЬНЫХ РЕЙТИНГОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ УКРАИНЫ 

В статье сделан обзорный анализ мировых и национальных рейтингов высших учебных заведений Украины. В 

частности, мировых холдингов, в которые входят QS World University Rankings и THE World University Rankings, 

национальных рейтингов высших учебных заведений Украины - «Топ-200 Украина», «Бал ВУЗ на контракт», а 

также международный рейтинг «Scopus». Проанализирован консолидированный рейтинг по подрейтингах: 

«Лучшие классические университеты Украины», «Лучшие частные ВУЗы», «Лучшие киевские ВУЗы», «Лучшие 

ВУЗы регионов Украины», «Лучшие педагогические ВУЗы», «Лучшие медицинские университеты Украины», 

«Лучшие учебные заведения области Украины». Определены ведущие украинские университеты по этим 

рейтингам: Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Харьковский национальный университет 

имени В. Н. Каразина, НТУ «Харьковский политехнический институт», НТУ «Киевский политехнический 

институт имени Игоря Сикорского» и Национальный университет «Львовская политехника». 
 

 

Iryna Shcherbak 

REVIEW ANALYSIS OF GLOBAL AND NATIONAL RANKINGS OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF UKRAINE 

The article provides an overview analysis of world and national rankings of higher educational institutions in Ukraine. In 

particular, global holdings, which include QS World University Rankings and THE World University Rankings, national 

ratings of higher educational institutions of Ukraine – «Top-200 Ukraine», «University Ball for a contract», as well as the 

international rating «Scopus». The consolidated rating by sub-ratings was analyzed: «The best classical universities of 

Ukraine», «The best private universities», «The best Kiev universities», «The best universities of the regions of Ukraine», 

«The best pedagogical universities», «The best medical universities of Ukraine», «The best educational institutions of the 

region Ukraine». The leading Ukrainian universities have been identified according to these ratings: Taras Shevchenko 

National University of Kyiv, V.N. Karazin Kharkiv National University, NTU «Kharkiv Polytechnic Institute», NTU «Igor 

Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute» and National University «Lviv Polytechnic». 
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