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Київ, 16 жовтня 2019 

 

СПІЛЬНА РЕЗОЛЮЦІЯ № 2 

ДЕЛЕГАЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ РЕКТОРІВ АКАДЕМІЧНИХ ШКІЛ ПОЛЬЩІ ТА 

СПІЛКИ РЕКТОРІВ ВНЗ УКРАЇНИ, УХВАЛЕНА 16 ЖОВТНЯ 2019 Р. У 

КИЇВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ  

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА  

 

Делегації Конференції ректорів академічних шкіл Польщі під керівництвом 

Президента проф. Яна Шмідта та Спілки ректорів вищих навчальних закладів 

України, очолюваної Президентом проф. Леонідом Губерським, які взяли участь у  

польсько-українській ректорській дискусії під головуванням лідера проекту проф. 

Єжи Возніцького у рамках циклічних ректорських семінарів у проєкті «Польсько-

українська співпраця представницьких організацій ректорів – задля вдосконалення 

діяльності закладів вищої освіти», що реалізується Варшавською Політехнікою за 

фінансової підтримки Міністерства науки та вищої освіти Польщі і під патронатом 

Міністерства освіти і науки України (див. Додаток 1), у Київському національному 

університеті імені Тараса Шевченка (Київ, Україна), постановили ухвалити цю Спільну 

Резолюцію, яка включає висновки та рекомендації. 

 

ПРЕАМБУЛА  

 

Темою другої ректорської дискусії обрано дуже важливу для розвитку вищої 

освіти та університетів у Польщі та Україні проблематику рейтингів та їх ролі у 

стратегії розвитку закладів вищої освіти, з урахуванням результатів власних 

досліджень, проведених у рамках проєкту (див. додаток 1). Дискусія проводилися з 

посиланням на результати анкетування, проведеного у липні-вересні 2019 року в обох 

країнах. Результати досліджень (додатки 2 та 3) були проаналізовані координатором 

проєкту  Іриною Дегтяровою та лідером проєкту проф. Єжи Возніцьким разом із 

польсько-українською дослідницькою групою. Дискусії передувала інформаційна сесія, 

у програмі якої виступили представники міжнародних рейтингів, польські та українські 

експерти. 
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Ректори академічних закладів вищої освіти, які беруть участь у Проєкті 

«Польсько-українська співпраця представницьких організацій ректорів – задля 

удосконалення діяльності закладів вищої освіти» за участі експертів обох сторін, під 

час дискусій щодо ролі, яку зараз відіграють рейтинги університетів, спільно й 

безперечно  визнали цю тему як дуже важливу, навіть визначальну для сприйняття 

політиками, соціально-економічним середовищем та всім суспільством окремих 

університетів та всього академічного середовища певної країни. Особливо це 

стосується головних рейтингів, національних та міжнародних. Ці рейтинги відіграють 

особливу роль у процесі прийняття рішень абітурієнтів щодо вибору університету – зі 

своєї країни, а також закордонного університету.  

Обидві країни перебувають на різних етапах роботи зі створення національних 

рейтингів, а також участі університетів у міжнародних рейтингах. Однак висновки, 

отримані в результаті досліджень, проведених у рамках Проєкту, а також досвід 

окремих університетів (не лише тих, хто бере участь у проекті, що реалізується під 

патронатом національних конференцій ректорів), виявилися у багатьох питаннях 

подібними, а іноді навіть ідентичними. 

Вислухавши думку експертів з Польщі та України, а також позиції творців 

національних та міжнародних рейтингів, були сформульовані висновки, які, зокрема, 

рекомендують значне зростання участі університетів обох країн у різноманітних 

рейтингах, але також підвищення рівня зацікавленості у процесі їх створення - 

особливо щодо обсягу та способу застосування рейтингових критеріїв. Висновки та 

рекомендації, прийняті для кожної з наших країн, представлені нижче. 

 

ВИСНОВКИ З ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Висновки з дослідження, проведеного у Польщі  

В1П1. Ректори університетів по-різному сприймають функції національних та 

міжнародних рейтингів. Національні рейтинги - це насамперед інформація для 

                                                           
1 Позначенням В1П і т.п. належить читати так: висновок номер 1 з польських досліджень, В1У – 

висновок номер 1 з українських досліджень, Р1П – рекомендація номер 1, адресована польській стороні, 

Р1У – рекомендація номер 1, адресована українській стороні.   
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потенційних студентів та інструмент для органів управління університету - своєрідний 

зворотний зв'язок, що дозволяє їм краще реалізовувати стратегію свого розвитку; у той 

час як найважливіше значення міжнародних рейтингів полягає у позиціонуванні 

системи вищої освіти в міжнародному масштабі, вони важливі у вимірі міжнародного 

співробітництва і, врешті решт, є основою престижу як у національному, так і 

міжнародному масштабах. 

В2П. Критерії, які повинні та які не повинні мати вплив на позиціонування 

університету в рейтингу, чітко вказують на те, що органи управління університету 

роблять ставку на оцінку з точки зору науково-дослідних досягнень, а не показники 

співпраці з оточенням, навчання студентів чи міжнародної співпраці. Велике значення 

повинні мати наукометричні показники, кількість публікацій у таких базах даних, як 

Scopus, Science Citation Index та ін. У той же час показники, що стосуються студентів: 

кількість іноземних студентів та економічні успіхи випускників – оцінювались як 

неважливі. 

В3П. Представники університетів, безумовно, визнають потребу створення 

рейтингів не лише цілих університетів, а й рейтингів наукових дисциплін, напрямків 

підготовки та ін. Крім того, представники університету заявляють, що результати 

такого рейтингу повинні бути представлені не лише в цілому, але й на рівні 

індивідуальних критеріїв, що беруться до уваги при підготовці загального рейтингу. 

В4П. Заходи університетів щодо поліпшення своєї рейтингової позиції – це 

діяльність, спрямована, зокрема на підвищення якості, підняття мотивації та 

винагородження активності наукових працівників, аналіз даних, що надаються 

рейтингами для виявлення сильних і слабких сторін університету, створення в 

університетах команд спеціалістів, що займаються аналізом результатів рейтингів та 

наглядом за процедурою подання заявок на участь у рейтингах, зміцненням тих 

напрямків діяльності університету, в яких університети передбачають, що рейтинги 

засвідчать наявність недоліків, а саме, наприклад, у сфері інтернаціоналізації. 

В5П. Упродовж останніх 4 років опитувані університети найчастіше подавали 

заявки на участь у 3 рейтингах - QS World University Rankings, Academic Ranking of 

World Universities (ARWU) (так званий Шанхайський рейтинг), Times Higher Education. 

В6П.  Основна відповідальність щодо розробки стратегії та її реалізації має бути 

покладена на ректора, сенат повинен нести відповідальність за її ухвалення та 

оцінювання процесу реалізації, а проєкт стратегії повинен широко обговорюватися з 

суб'єктами, пов'язаними з університетом - університетською радою, студентським та 
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аспірантським самоврядуванням та профспілками. Роль зовнішніх для університетів 

суб'єктів, таких як міністр та органи місцевого самоврядування, не повинна мати 

суттєвого значення в діяльності, пов’язаною зі стратегією.  

В7П. Найважливішими аспектами ефективної реалізації стратегії є зв’язок 

стратегічних цілей з показниками результату, діяльність структурних підрозділів, яка 

відповідає визначеній стратегії, а також запланування необхідних коштів у бюджеті 

університету для досягнення пріоритетів та прийнятих критеріїв. Процес реалізації 

стратегії може додатково супроводжуватися поділом на окремі проєкти та заходи, 

спрямовані на досягнення цілей. 

 

Висновки з дослідження, проведеного в Україні  

В1У. Рейтинги – це важливий, але не універсальний, чинник в управлінні 

університетом та інструмент забезпечення стратегії розвитку вітчизняних 

університетів. Рейтинги відіграють важливу іміджеву роль  на національному та 

міжнародному рівнях. Рейтинг також є одним з інструментів, що дає ЗВО можливість 

оцінити свої сильні й слабкі сторони та здійснювати бенчмаркінг і здійснювати 

моніторинг (у тому числі внутрішній аудит) динаміки розвитку тих чи інших напрямків 

своєї діяльності, зокрема тих, які складають основу при оцінюванні. Для системи вищої 

освіти рейтинги є одним з інструментів стратифікації закладів вищої освіти за тими 

критеріями, які покладено в основу цих рейтингів.  

В2У. При оцінці окремих міжнародних рейтингів, ректори висловили довіру до 

QS World University Rankings, Times Higher Education, подекуди – до Шанхайського 

рейтингу (Academic Ranking of World Universities (ARWU), Webometrics Ranking of 

World Universities завдяки їх можливості забезпечити універсальність оцінювання 

рейтингу закладів різного спрямування, а також охопити широке коло критеріїв оцінки 

як освітнього, так і наукового потенціалу університету. Водночас українські ректори 

продемонстрували незначний рівень недовіри до Шанхайського рейтингу (Academic 

Ranking of World Universities (ARWU), Webometrics Ranking of World Universities, Best 

Global Universities Ranking та CWTS Leiden Ranking за надмірну увагу до 

наукометричних показників та відсутність гнучкості при оцінці ЗВО різного 

спрямування. Водночас, респонденти висловлюють побоювання, що міжнародні 

рейтинги недоступні для більшості національних ЗВО. 
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В3У. Результати дослідження свідчать про те, що керівництво закладів вищої 

освіти використовує рейтинги як інструмент реалізації стратегії розвитку університету. 

За результатами дослідження абсолютна більшість (92 %) респондентів враховують 

результати усіх важливих рейтингів, і, відповідно, отримана інформація впливає на 

стратегію розвитку університету та її реалізацію.  4 % опитаних, враховують  

результати  лише тих рейтингів, у яких університет має найкращий результат і саме ці 

дані впливають на зміст стратегії та її реалізацію. З поміж опитаних 4% респондентів у 

процесі розробки та реалізації стратегії  не послуговуються результатами рейтингів та 

не враховують їх.  

В4У. За результатами опитаних українських університетів визначено пріоритети 

вибору щодо подання заявок до міжнародних рейтингів. Зазначимо, що домінуючими у 

виборі були такі рейтинги: Times Higher Education – 36%, QS World University Rankings 

- 52,00%, U-Multirank Ranking - 44,00%, Webometrics Ranking of World Universities – 

56%. Значно менше подано заявок до Academic Ranking of World Universities (ARWU) 

(Шанхайський) – 16%, CWUR World University Rankings – 16%, CWUR World 

University Rankings – 12%, CWTS Leiden Ranking – 12%. Такий вибір, на думку 

респондентів, обумовлений синтезуючим характером усіх складників  цих рейтингів, 

що відповідають усім напрямкам діяльності університету. Варто відзначити, що 8% 

учасників дослідження вказали, що не беруть участі у жодному рейтингу. 

В5У. Заклади вищої освіти України почали брати активну участь у міжнародних 

рейтингах, усвідомлюючи можливості і перспективи, що відкриваються перед 

університетами, які займають позиції в рейтинговій системі, наголошуючи, що 

рейтинги є ефективним стимулом для розробки та реалізації стратегії розвитку 

університету. Однак, позитивних результатів ще дуже мало. Саме це засвідчили 

результати участі учасників дослідження у міжнародних рейтингах. 

В6У. На думку більшості респондентів, основною ціллю діяльності ЗВО, на яку 

має бути спрямована стратегія, є зрівноважений сталий розвиток університету у сфері 

навчання студентів, наукових досліджень та співпраці з оточенням, тобто зрівноважене 

гармонійне поєднання трьої місій університету. Це відповідає меті функціонування 

ЗВО – провадження освітньої та наукової діяльності. Натомість інші цілі, пов’язані з 

перспективним збільшенням фінансових надходжень чи інвестиціями не є стратегічним 

пріоритетом університету, а от оптимізація управління ресурсами з метою їх кращого 
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використання та пріоритетний підхід (реалізація пріоритетів розвитку) отримав 

підтримку у частини респондентів.  

В7У. Підготовка стратегії має здійснюватися ректором ЗВО, але цей документ 

повинен бути погоджений з різними суб’єктами, які входять до структури ЗВО. Велика 

роль при формуванні стратегії має відводитися студентському самоврядуванню та 

НТСА/раді молодих вчених. Стратегія має базуватися на інформації структурних 

підрозділів ЗВО про актуальні напрямки їх діяльності. Вчена рада ЗВО як колегіальний 

орган повинна мати значний вплив на формулювання та затвердження всіх положень 

стратегії. Міністерство не повинно втручатися в розроблення стратегії розвитку ЗВО. 

Університет має визначати напрямки свого розвитку самостійно. На думку 

респондентів, органи місцевого самоврядування/державна адміністрація мають 

незначний вплив на стратегію розвитку ЗВО. Стратегія університетів в Україні, на 

думку респондентів, має затверджуватися вищим колегіальним органом управління – 

Конференцією трудового колективу ЗВО або вченою радою, за підтримки ректора та 

наглядової ради університету. Актуалізувати й вносити зміни до стратегії має вчена 

рада у співпраці з ректором та структурними підрозділами. Імплементація стартегії 

належить до повноважень ректора, який ухвалює свої рішення через накази по ЗВО. 

Інші суб’єкти також несуть відповідальність за реалізацію стратегії, у певних межах 

відповідно до своїх повноважень. 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

Рекомендації до польської сторони 

Р1П. Серед рекомендацій, адресованих творцям рейтингів, можна назвати 

стабілізацію (у багаторічному масштабі) критеріїв, що враховуються при підготовці 

рейтингів, а також чітке прописування методології розробки певного рейтингу. 

Р2П. Належить формувати рейтинги не лише цілих університетів, а й наукових 

дисциплін, напрямків навчання тощо. Так деталізовані рейтинги дозволяють 

університетам визначити свої сильні та слабкі сторони, а саме такою повинна бути 

зворотна функція рейтингів стосовно університетів.  
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Р3П. У рекомендаціях, адресованих керівництву університетів, належить 

підкреслити необхідність зусиль для досягнення високих місць не лише у локальних / 

національних рейтингах, а й глобальних. У зв'язку з цим представникам університетів 

необхідно краще ознайомитися з методологією їхнього створення та їх критеріями. 

Необхідним є детальний аналіз результатів рейтингів, щоб можна було свідомо 

використовувати отриману інформацію для розробки стратегії розвитку університету. 

Р4П. Результати рейтингів повинні використовуватися для розробки стратегії як 

плану розвитку університету. Рейтинги мають сприйматися як цінний інструмент 

розробки та модифікації стратегії. Рейтинги доречно розглядаються як інструмент 

порівняння університетів з огляду на різні критерії. 

Р5П. Стратегія розвитку університету головними своїми цілями має ставити 

зрівноважений (сталий) розвиток університету: у сфері навчання студентів, наукових 

досліджень та співпраці з оточенням, розвиток наукових кадрів та підвищення 

інтернаціоналізації. 

Р6П. Міністр повинен на конкурсних засадах надавати фінансові кошти для 

підтримки реалізації амбітних, високо оцінених стратегій розвитку університету.  

 

Рекомендації до української сторони 

Р1У. Для об’єктивного рейтингування мають враховуватись такі показники: 

кількість публікацій, патентів, грантів, інших досягнень, у розрахунку на одного 

науково-педагогічного працівника; результати національної та міжнародних 

акредитацій; кількість найбільш цитованих дослідників серед викладачів на підставі баз 

даних (H-index); оцінка роботодавців – визначена шляхом опитування репрезентативної 

групи роботодавців та кошти, залучені за рахунок грантів (ЄС, державні); кількість 

статей, опублікованих викладачами університету за попередній рік, індексованих у 

міжнародних базах, у тому числі з природничих чи соціальних наук (Science Citation 

Index - Expanded and Social Sciences Citation Index, Scopus). 

Р2У. Існує потреба формування спеціалізованих рейтингів університетів, в яких 

би оцінювалися окремі аспекти діяльності університетів: наукові дослідження, напрями 

підготовки (галузі знань). Такі рейтинги матимуть важливий інформативний характер 

та дозволять мінімізувати неоднорідність ЗВО при рейтингуванні, а згрупування їх за 
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конкретними напрямками, забезпечить їх об’єктивне оцінювання саме в межах 

конкретних спеціальностей / напрямів.  

Р3У. Процес участі українських ЗВО в міжнародних рейтингах пов’язаний з 

певними суб’єктивними та об’єктивними чинниками, зокрема й організацією системи 

освіти й науки та її фінансуванням. Результати рейтингів українських ЗВО є 

закономірними з огляду на умови та ресурси, які мають українські заклади вищої 

освіти. Радше це має бути поштовхом для органів державної влади щодо збільшення 

інвестицій у національну систему вищої освіти і науки, щоб підтримати розвиток 

університетів та збудувати потенціал для конкурування в освітньо-науковому просторі.  

Р4У. Необхідно розвивати національні рейтинги як інструмент проведення 

бенчмаркінгу університетами, державними органами та експертним середовищем. За 

результатами рейтингування всіх ЗВО здійснювати пріоритетне державне фінансування 

та мотивувати ЗВО до поліпшення позицій у світових рейтингах. 

Р5У. Діяльність кожного університету має базуватися на розробленій ним 

стратегії розвитку, що має стати обов’язковим принципом діяльності всіх ЗВО. Вимога 

до університетів мати стратегію повинна бути обов’язковою в українській системі 

вищої освіти, що означає – бути вимогою закону. ЗВО на основі аналізу всіх видів своєї 

діяльності, з урахуванням своїх можливостей та досвіду діяльності має ставити перед 

собою мету, яку він планує досягнути, формулювати завдання та визначати шляхи їх 

вирішення.  

Р6У. Міністр повинен на конкурсних засадах надавати фінансові кошти для 

підтримки реалізації амбітних, високо оцінених стратегій розвитку університету.  

 

КІНЦЕВІ УВАГИ  

Згідно з ухваленим планом реалізації проєкту, наступна ректорська дискусія 

відбудеться навесні 2020 року у Польщі та буде присвячена питанням статутів 

університетів з особливим акцентом на органи управління. Основою дискусії будуть 

документи, представлені під час інформаційної сесії, та матеріали експертів, 

підготовлені у Україні та Польщі в рамках наступного етапу Проєкту. 

Ця Резолюція підписана Лідером Проєкту проф. Єжи Возніцьким, модератором 

дискусії, та співпідписана Президентом КРАШП проф. Яном Шмідтом та Президентом 
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Спілки ректорів ВНЗ України проф. Леонідом Губерським, ухвалена польською та 

українською мовами, буде передана Міністрові науки та вищої освіти Польщі Ярославу 

Говіну та Міністрові освіти і науки України Ганні Новосад, а також ректорам закладів 

вищої освіти – членам Конференції ректорів академічних шкіл Польщі та Спілки 

ректорів вищих навчальних закладів України, які беруть участь у Проєкті. 

 

 

__________________________ 

Проф. Ян Шмідт, Президент КРАШП 

_________________________ 

Проф. Єжи Возніцький, Лідер Проекту 
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Проф. Леонід Губерський,  

Президент Спілки ректорів ВНЗ України 

 

 

 

 

Перелік додатків 

1. Загальна інформація про проведене дослідження на тему «Рейтинги в стратегії ровитку 

університетів» та про польсько-укра\нський ректорський семінар – жовтень 2019 р. 

2. Результати дослідження, проведеного в Польщі. 

3. Результати дослідження, проведеного в Україні. 

 


