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Варшава, жовтень 2019  

Рейтинги в стратегіях розвитку закладів вищої освіти 

Результати досліджень – Польща 

 

Частина І. Значення рейтингів та їх критерії 

1. Більшість респондентів (понад 70%) кажуть, що рейтинги впливають на 

функціонування їхніх університетів. 

2. Вплив на функціонування університету, роль рейтингів, виходячи з тверджень 

респондентів, можна охарактеризувати в чотирьох категоріях: 

a. стратегічна роль - взаємний зв’язок між стратегією та результатами 

рейтингів; 

b. іміджева роль – медіа-кампанія, реклама, престиж; 

c. аудиторська роль - рейтинг показує сильні та слабкі сторони; 

d. другорядна роль - є багато інших, важливіших факторів, що впливають на 

функціонування університету; 

3. Ректори університетів по-різному сприймають функції національних та 

міжнародних рейтингів. Національні рейтинги - це насамперед інформація для 

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. 

4. На думку респондентів, 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 
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показники співпраці з оточенням, навчання студентів чи міжнародної співпраці. Згідно з 

відповідями респондентів, 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 економічний 

успіх випускників оцінювались як неважливі. 

5. На думку респондентів, університети повинні позиціонуватися на основі 

наукових досягнень, а науково-дослідна місія у відповідях зустрічається найчастіше. 

Дослідження та патенти займають у першу чергу 25%, але цю позицію повинні 

підтримуватися 20%, які стосуються публікацій, що разом дає 45% науковим 

досягненням, далі трохи більше 20% припадає на освіту. 12% - це співпраця з 

суспільством, тобто так звана ІІІ місія університету. Близько 9% відповідей припадало на 

престиж і 11% на міжнародну співпрацю. Найцікавішим у цьому зіставленні є підхід 

респондентів до міжнародної співпраці, яка, на думку керівництва, має впливати на 

позиціонування університету, а в міжнародних рейтингах є важливим елементом 

алгоритмів позиціонування університетів. 

6. Більшість представників університетів бачать потребу створення рейтингів 

"нижчих ланок", а не лише рейтингів цілих університетів. 

7. Складається враження, що сприйняття престижності індивідуальних рейтингів 

представниками університету багато в чому визначається доступністю рейтингу для 

даного університету або місцем даного університету у цьому рейтингу – саме з цієї 

причини був високо оцінений рейтинг "Перспективи", у той час як, об’єктивно, його 

рівень порівняно з іншими рейтингами, представленими в анкеті – що мають, зрештою, 

міжнародну репутацію – є радше низьким і локальним. 

8. Відсутність спільної, виразної концепції у баченні сильних і слабких сторін 

окремих рейтингів. Думки представників університету в цій сфері є дуже 

різноманітними. Повторюються звинувачення у методології підготовки окремих 

рейтингів і частій зміні критеріїв, однак, і в цьому питанні не спостерігаємо єдиного 

бачення. Важливо натомість, що жоден з рейтингів не був оцінений представниками 

університету однозначно негативно. 

9. Представники університету безумовно визнають потребу створення рейтингів 

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

тощо, водночас, не наводять конкретні приклади таких "інших" рейтингів. Крім того, 
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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. 

10. 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. Як уже 

було зазначено у п. 9, бажаними є 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. З іншого боку, в сфері рекомендацій, 

адресованих керівництву університету, необхідно підкреслити необхідність зусиль для 

досягнення високих місць не лише у місцевих / національних рейтингах ("Перспективи"), 

а й глобальних. У зв'язку з цим представникам університетів краще ознайомитися з 

методологією їхнього створення та їх критеріями. 

 

Частина ІІ. Способи використання результатів 

рейтингів у стратегічній діяльності університету 

 

1. На думку ректорів / проректорів, результати рейтингів повинні 

використовуватися для розробки стратегії як плану розвитку університету. Рейтинги 

розглядаються як цінний інструмент розробки та модифікації стратегії. Рейтинги 

розглядаються як інструмент порівняння університетів з огляду на різні критерії. 

2. Необхідним є детальний аналіз результатів рейтингів, щоб можна було 

свідомо використовувати отриману інформацію для розробки стратегії розвитку 

університету. 

3. Використовуючи результати рейтингів при створенні стратегії, необхідно 

також враховувати ширшу перспективу – політику університету, реальне становище 

університету та його реальні можливості.  
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4. Водночас серед опитуваних наявна обережна позиція триматися на відстані 

від результатів рейтингу при розробці стратегії університету 

5. Більшість опитаних університетів – 65% враховує та аналізує результати всіх 

престижних рейтингів,  а отриману інформацію використовує для розробки та реалізації 

стратегії. Переважна більшість опитаних університетів - 88% подає заявки лише на деякі 

рейтинги 

6. 94% опитаних університетів вживають заходів для покращення своєї позиції у 

рейтингах. Заходи, що спрямовані на покращення своєї рейтингової позиції, – це 

діяльність, спрямована на покращення 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 заздалегідь передбачають, що рейтинги засвідчать наявність недоліків, а 

саме, наприклад, у сфері інтернаціоналізації. 

7. 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. 

8. Небагатьом серед опитаних університетів вдається потрапити у рейтингах до 

топ-200, 300 або 500, більшість серед опитаних займають місця серед топ 501-1000. 

9. Мистецький заклад вищої освіти, що брав участь у дослідженні, 

неодноразово підкреслював, що з огляду на свою специфіку «залишається поза 

рейтингами» і що «рейтинги не впливають на його позицію на ринку мистецької освіти», 

що суттєво впливало на отримані під час анкетування відповіді та вирізняло його на тлі 

інших університетів. 

10. На думку ректорів, стратегія є суттєвим аспектом функціонування 

університету, що підтверджує переважна більшість (94%) позитивних відповідей щодо її 

наявності в університеті. Лише один респондент не підтримав цю вимогу. 
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Частина III. Стратегія закладу вищої освіти  

1. На думку опитуваних, кожен ЗВО повинен мати стратегію, і це має бути 

вимогою, як вважають більшість респондентів (94%). 

2. Ректори вказують на такий розподіл повноважень та завдань, що стосуються 

стратегії розвитку університету: 

- Ректор має провідну роль у підготовці проекту стратегії, її імплементації, 

аткуалізації та звітуванні, тобто у сфері підготовки та реалізації стратегії 

університету. 

- Сенат (аналог до вченої ради в Україні) як орган управління, що має 

представницький характер, має відповідати за ухвалення, евалюацію та 

актуалізацію, тобто за визначення стратегічних напрямків та їх верифікацію 

у часі. У результатах досілдження спостерігаємо певну неточність щодо 

компетенції сенату. З одного боку, 100% респондентів указали сенат як 

орган, відповідальний ха ухвалення стратегії, а з іншого боку, 56% обрало 

погодження (висловлення думки), що здається засадничо неправильне з 

огляду на те, що орган, який ухвалює документ, не може одночасно його 

погоджувати. 

- Новий орган у системі управління у вищій освіті і науки – рада закладу вищої 

освіти (аналог до наглядової ради в Україні), на думку ректорів, повинна 

брати участь у погодженні (висловленні своєї думки) проекту стратегії, а 

також мати завдання у сфері нагляду та евалюації у процесі імплементації. 

- Орган студентського самоврядування, аспірантського самоврядування 

(аналог до ради молодих учених в Україні) та профспілки повинні мати 

погоджувальну роль – щодо надання пропозицій до проекту стратегії з точки 

зору середовища, яке вони репрезентують та їх очікувань у сфері 

стратегічних цілей університету. 

- Небагато респондентів визначило певну роль у цьому процесі зовнішнім по 

відношенню до ЗВО суб’єктам – міністру та органам місцевого 

самоврядування. 



 
Projekt pomocowy MNiSW-PW pt. „POLSKO-UKRAIŃSKA WSPÓŁPRACA INSTYTUCJI PRZEDSTAWICIELSKICH  

REPREZENTUJĄCYCH REKTORÓW, NA RZECZ DOSKONALENIA DZIAŁANIA UCZELNI” 

Lider: prof. dr hab. Jerzy Woźnicki 

 

 
 

 

     Patronat                                                          Partnerzy wspierający                                                     Partner główny 

 

- Міністр, на думку 18 респондентів, має брати участь в евалюації реалізації 

стартегії університету, а органи місцевого самоврядування, у 25% відповідях, 

можуть брати участь у висловленні своїх пропозицій до проекту стратегії. 

- Інші внутрішні органи управління струтктурних підрозділів слід залучати до  

імплементації стратегії (24%), звітування (18%) та підготовки (18%).  

Висновки:  

a) 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 проект стратегії повинен широко обговорюватися з 

суб'єктами, пов'язаними з університетом - університетською радою, студентським та 

аспірантським самоврядуванням та профспілками. 

b) Роль зовнішніх для університетів суб'єктів, таких як міністр та органи місцевого 

самоврядування, не повинна мати суттєвого значення в діяльності, пов’язаною зі 

стратегією. Однак міністр повинен, на конкурсних засадах, надавати фінансові кошти для 

підтримки реалізації амбітних, високо оцінених стратегій розвитку університету. 

 

3. На думку переважної більшості респондентів, верифікацію реалізації стратегії 

університету доцільно проводити насамперед за допомогою індикаторів, визначених у 

стратегії (70,59%) та використовуючи результати оцінювання якості освіти від Польської 

акредитаційної комісії та евалюації якості наукової діяльності від Комісії евалюації науки 

(47,06%). Моніторинг позиціонування університету у національних та міжнародних 

рейтингах може бути інструментом верифікації стратегії розвитку ЗВО тільки для 23,53% 

респондентів.  

 

4. У роботі над стратегією головні пріоритети пов’язані з розвитком навчальної 

діяльності, наукових досліджень, співпраці з оточенням, розвитком наукових кадрів та 

інтернаціоналізація. Це означає, що стратегія головними своїми цілями має ставити 

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

досліджень та співпраці з оточенням, розвиток наукових кадрів та збільшення 

інтернаціоналізації. 

 

5. Найважливішими аспектами ефективної реалізації стратегії, на думку 

респондентів, є зв’язок стратегічних цілей з показниками результату, діяльність 
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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 проекти та заходи, спрямовані на досягнення цілей. 


