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Варшава, жовтень 2019  

Рейтинги в стратегіях розвитку закладів вищої освіти 

Результати досліджень – Україна  

 

Частина І. Значення рейтингів та їх критерії 

 «Задля можливості бути успішними в єдиному Європейському просторі вищої 

освіти не існує іншого шляху як жити за єдиними правилами, а, отже - 

слідувати визнаним спільнотою критеріям, доти поки Ви не станете таким 

потужним гравцем, який може встановлювати власні правила гри за якими 

будуть згодні грати всі інші стейкхолдери» 

Джерело - відповідь одного з респондентів у дослідженні. 

 

1. Українські ректори усвідомлюють потенціал національних рейтингів та їх роль 

у забезпеченні конкурентоспроможності у вітчизняній системі вищої освіти. Разом із тим, 

національні рейтинги України, зокрема найбільш популярний рейтинг «Топ-200», постає 

об’єктом критики за недосконалу методологію та суб’єктивність оцінки. Натомість 

міжнародні рейтинги розглядаються ректорами як важливий та об’єктивний інструмент 

забезпечення конкурентоздатності університету у глобальному та національному 

просторі вищої освіти.  

2. На думку опитаних ректорів/проректорів, рейтинги – це важливий, але не 

універсальний, чинник в управлінні університетом, інструмент забезпечення стратегії 

розвитку вітчизняних університетів. Рейтинги відіграють важливу іміджеву роль  на 

національному та міжнародному рівнях. Рейтинг також одним з інструментів, що дає ЗВО 

можливість оцінити свої сильні й слабкі сторони та здійснювати бенчмаркінг і 

здійснювати моніторинг (і 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.  

3. Ректори вважають, що для об’єктивного рейтингування мають враховуватись 

такі показники: кількість публікацій, патентів, грантів, інших досягнень, у розрахунку на 
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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). Ректори продемонстрували 

орієнтованість на потребу у оцінюванні рейтингами освітньої складової через рейтинги 

національних та міжнародних акредитацій. Аналіз методології визначення ключових 

міжнародних рейтингів, свідчить що сформована за результатами відповідей ректорів 

методика є максимально наближеною до методики Times Higher Education та 

Шанхайського рейтингу (ARWU − The Academic Ranking of World Universities). Виключення 

становить важливий, на думку розробників Шанхайського рейтингу, показник кількості 

співробітників, які є лауреатами Нобелівської премії).  

4. Розподіл ваги груп критеріїв у рейтингу, на думку ректорів, має бути такий: 

29,52% освітня діяльність, 20,48% наукові дослідження і розробки, 17,88% наукові 

публікації, майже по 11,5% нтернаціоналізація і престиж ЗВО та лише 7,92% - третя місія 

університету. Ця пропорція підкреслює велику роль освітньої діяльності як головну місію 

закладів вищої освіти в Україні, що також підтверджується обраними топ-5 критеріями, 

де якість освітніх послуг (опосередкована результатами акредитацій) постає ключовим 

показником для рейтингової оцінки. 

5. Традиційно недооцінена у методології рейтингів та, відповідно, у свідомості 

керівників закладів вищої освіти, третя місія університету та співпраця з соціально-

економічним оточенням. 

6. Переважна більшість ректорів наголошує на необхідності представляти 

результати рейтингування за оцінкою відповідно до окремих критеріїв (тренд «Рейтинг 

за критеріями»), оприлюдненні сукупних рейтингових результатів (тренд 

«Консолідований (сукупний) рейтинг»). При цьому, існує третя тенденція – 

рейтингування за типами університетів з урахуванням їх спеціфики, яка вимагає 

особливої методики чи окремих галузевих рейтингів («Альтернативний рейтинг»). 

7. 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 
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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. 

8. При оцінці національних рейтингів, перевага була надана рейтингу «Топ 200» 

та рейтингу ЗВО відповідно до бази Scopus. Саме національні рейтинги серед ректорів 

вважаються більш пріоритетними, аніж міжнародні. Одночасно, респонденти 

критикують національна рейтингову систему «Консолідований рейтинг ЗВО України» та 

рейтинг «Топ 200» за проблеми із методологією, непрозорість та необ’єктивність оцінки. 

9. Ректори високо оцінюють потребу формування рейтингів університетів, 

окремо оцінюючи наукові показники діяльності університетів та рейтинги напрямів 

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

та дозволять мінімізувати неоднорідність ЗВО при рейтингуванні, а згрупування їх по 

конкретних напрямках, забезпечить їх об’єктивне оцінювання саме в межах конкретних 

спеціальностей / напрямків.  

10. Загалом серед респондентів домінує підхід до оцінювання рейтингів крізь 

призму критеріїв та методології оцінювання. Критично важливо, з одного боку, 

забезпечити якісний комплексний підхід до діяльності університетів та врахувати 

найважливіші її складові: якість наукової діяльності, якість освіти; кількість і якість 

міжнародної діяльності та оцінювання з боку роботодавців. Натомість важливо 

одночасно уникати суб'єктивних чинників і деяких неадекватних показників.  
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Частина ІІ. Способи використання результатів 

рейтингів у стратегічній діяльності університету 

 

1. Звернення університетів до міжнародних рейтингів обумовлено зростаючим 

значенням рейтингів для утвердження університетів на ринку освітніх послуг, 

конкурентоспроможності  та  розробки стратегії розвитку університетів. Адже,  

підвищуючи позицію у  світовому чи національному рейтингу, університет забезпечує 

собі досить міцну репутацію і позиціонує себе  як перспективний навчальний заклад,  

який  успішно розвивається. За результатами анкетування можна констатувати факт, що 

переважна більшість ( 72 %) українських респондентів дали позитивну відповідь, щодо 

використання рейтингів у стратегічному плануванні розвитку університетів. Однак,  

частина з них ( 28%) респондентів не визначилися в позиції використання чи не 

використання результатів рейтингів для розробки стратегії розвитку університету.  

2. За позиціонуванням респондентів щодо участі у міжнародних рейтингів 

можна визначити чотири основні групи: респонденти, які чітко визначили своє позитивне 

ставлення до участі у міжнародних рейтингах; група учасників анкетування, відповіді 

яких спрямовані на позиціонування університету на міжнародному  ринку освітніх 

послуг; група учасників дослідження, які спрямовані лише на національні рейтинги та 

група респондентів, які однозначно  не визначились у своїй позиції щодо участі у 

міжнародних рейтингах.  

3. Здійснений аналіз дає можливість виокремити основні критерії обраної 

позиції респондентів щодо використання  рейтингів у стратегічному плануванні розвитку 

університетів. Так, основними критеріями  позитивного вибору респондентів на користь 

міжнародних рейтингів є: 

i. планування стратегії розвитку    

ii. Позиціонування університету на міжнародному  ринку освітніх послуг 

iii. Орієнтація на задоволення суспільних потреб 

4. Узагальнення матеріалів дослідження засвідчує, 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  
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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.  

5. На підставі опрацювання результатів дослідження визначено, що рейтинги 

відіграють важливу роль у створенні іміджу університету. Вони є чудовим інструментом 

для моніторингу реформ та сприяють формуванню загальної концепції діяльності 

університету. 

6. Визначальною тенденцією, що прослідковується на сьогодні у  діяльності ЗВО 

за результатами анкетування, є позитивна динаміка щодо участі як у національних так і 

у міжнародних рейтингах.  Зокрема, 64% учасників дослідження вказали, що подають  

заявки до окремих рейтингів, 28 %  респондентів зазначили,  що подають заявки до усіх 

доступних рейтингів, а 8 % із анкетованих  заперечили участь  у рейтингуванні. Дані 

показники обумовлені тим, що не усі університети здатні демонструвати високі 

показники у міжнародних рейтингах. 

7. Участь у рейтингах  мобілізують  та  мотивують  заклади освіти  до того, щоб 

бути успішними та конкурентоспроможними на ринку освітніх послуг. У рамках  

дослідження  визначено основні заходи, котрі  вживають керівники  університетів,   що 

сприяють   покращенню участі університетів у міжнародних рейтингах. Проаналізовані 

відповіді анкетування дали змогу виокремити основні напрями діяльності університетів 

з метою покращення своєї позиції у рейтингах: структурні зміни; інформаційно- 

аналітичний супровід процесу рейтингування; міжнародна співпраця; удосконалення 

якісних показників; зміни в стратегії розвитку. 

8. Участь у міжнародних рейтингах є одним із найбільш потужних та ефективних 

інструментів для запуску і консолідації процесів змін  та реформування ЗВО, для 

реалізації  стратегії їх розвитку. Проведений  аналіз дає можливість констатувати, що 

переважна частина анкетованих учасників дослідження, беруть участь одночасно у 

декількох міжнародних рейтингах. Однак, за результатами  опитаних українських 

університетів визначено пріоритети вибору 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 
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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.  

9. Грунтуючить на результатах дослідження та аналізу результатів участі 

закладів вищої освіти у рейтингах, можна стверджувати, що університети України почали 

брати активну участь у міжнародних рейтингах, усвідомлюючи можливості і 

перспективи, що відкриваються перед університетами, що займають позиції в 

рейтинговій системі, 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. А саме в Топ-1000: 

Times Higher Education  - 3; QS World University  Rankings – 8,  U-Multirank Ranking – 4,    

Webometrics Ranking of World Universities - 9. Діагностика результатів участі університетів 

у рейтингах свідчить, що 71.43% з опитаних учасників дослідження не потрапили до 

жодних рейтингів. У процесі дослідження виокремлено участь університетів у 

національних рейтингах, де картина значно краща. Консолідований рейтинг ЗВО України  

(Топ 20  - 14 ); ( Топ   100- 6 );   ( Топ 200  - 1 ); у рейтингу Tоп 200   (Топ 20  - 16 ); ( Топ 100  

- 3 ). 

10. Отже, за результатами дослідження, можна припустити, що недостатня 

присутність закладів вищої освіти в Україні у міжнарожних рейтингах не може бути 

наслідком низької активності університетів або виключним свідченням низької якості 

освіти та науки, у чому їх часто публічно звинувачують. Дослідження підтвердили 

цілеспрямовану діяльність університетів у напрямку участі в рейтингах та щільний зв’язок 

зі стратегією розвитку університетів. Безперечно, процес участі в рейтингах пов’язаний з 

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

освіти й науки та її фінансуванням. Результат українських рейтингів є закономірним 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.  
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Частина ІІІ. Стратегія закладу вищої освіти  

 
1. Респонденти, які репрезентують різні типи закладів вищої освіти, одностайно 

(100%) вважають, що діяльність кожного університету має базуватися на розробленій 

ним стратегії його розвитку, що має стати обов’язковим принципом діяльності ЗВО. 

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

вищої освіти, що означає – вимагатися у законі. ЗВО на основі аналізування 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. 

2. Відповіді більшості респондентів корелюють між собою, що свідчить про те, що 

керівництво університетів має спільне бачення щодо організації реалізації стратегії 

розвитку університету. Процедура впровадження стратегії є відпрацьована в 

університетах та успішно ними реалізується. 

3. Більшість респондентів (88 %) вважають, що 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 

використання та пріоритетний підхід (реалізація пріоритетів розвитку) отримав 

підтримку у 1/3 респондентів. Розвиток наукових кадрів та посилення інтернаціоналізації 

є стратегічною метою для 28% очільників вишів. Покращення позиції ЗВО, зокрема у 

міжнародних рейтингах не становить собою провідну ціль для опитаних (20% 

підтримки). 

4. На думку респондентів (76%) підготовка стратегії має здійснюватися ректором 

ЗВО. Цей документ повинен бути погоджений з різними суб’єктами, які входять до 

структури ЗВО. Велика роль при формуванні стратегії має відводитися студентському 

самоврядуванню (60%) та НТСА/раді молодих вчених (52% респондентів). Стратегія має 

базуватися на інформації структурних підрозділів ЗВО (36% респондентів) про актуальні 

напрямки їх діяльності. Вчена рада ЗВО як колегіальний орган повинна мати значний 

вплив на формулювання та затвердження всіх положень стратегії (48%). 
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5. 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, хоча саме вони визначають напрямки розвитку економіки та 

мають вплив на формування ринку праці регіону, шо має визначати напрямки та 

спеціальності підготовки в ЗВО. 

6. Стратегія університетів в Україні, на думку респондентів, має затверджуватися 

вищим колегіальним органом управління – Конференцією трудового колективу ЗВО. Але 

разом з тим результати дослідження вказують на те, що органом, який має ухвалювати 

стратегію, має бути вчена рада (92%), за підтримки ректора та наглядової ради 

університету. Актуалізувати й вносити зміни до стратегії має вчена рада (91,67%) у 

співпраці з ректором та структурними підрозділами. 

7. Респонденти вважають, що імплементація стартегії належить до повноважень 

ректора (78,26%), який ухвалює свої рішення через накази по ЗВО. Інші суб’єкти також 

несуть відповідальність за реалізацію стратегії , у певних межах, але особливо велику 

роль респонденти приписують знову ж таки студентському самоврядуванню (60,87%) та 

НТСА/раді молодих учених (52,17%), при цьому органи управління структурних 

підрозділів (факультетів, інститутів, інших) відповідальні лише у 39,13% випадках. Звітує 

про реалізацію стратегії теж ректор – 75% респондентів, і кожен інший суб’єкт має певну 

роль у цьому процесі. 

8. Оцінювання та нагляд за реалізацією завдань стратегії розвитку ЗВО має 

проводитися вченою радою (70,83% оцінювання, 44% нагляд) та наглядовою радою 

університету (54,17% в евалюації та 72% нагляд). Певну роль у процесі оцінювання та 

нагляду респонденти приписують міністерству – 33,33% в евалюації та 24% у нагляді. 

Студентське самоврядування, на думку третини опитаних, також повинен мати певні 

повноваження щодо евалюації та нагляду. 

9.  В основі механізму реалізації стратегії в українських ЗВО має бути поділ на 

окремі проекти та заходи (80%), що має відповідати бюджетному плану ЗВО (76%), а 

також визначення показників результату (52%). Заходи структурних підрозділів мають 

значення у реалізації стратегії університету у 36% випадках. 

10. Більшість, а саме 60-68% респондентів, вважає, що верифікацію реалізації 

стратегії університету доцільно проводити шляхом моніторингу позиціонування 

університету у національних та міжнародних рейтингах і згідно з індикаторами, 

визначених у стратегії (60%). Це вказує на те, що університети надають перевагу 
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незалежному оцінюванню результатів їх діяльності за встановленими міжнародними 

показниками. Також важливу, на думку 56% респондентів, роль має відігравати 

проведення внутрішньої оцінки компетентними органами університету та використання 

результатів оцінки якості освіти акредитаційної комісії (НАЗЯВО) та оцінювання якості 

наукової діяльності.  


