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АКАДЕМІЧНИЙ РЕНКІНГ

УНІВЕРСИТЕТІВ СВІТУ

(ШАНХАЙСЬКИЙ РЕНКІНГ)



Шанхайський ренкінг

❑Академічний ренкінг університетів світу (Academic Ranking of
World Universities, ARWU), також відомий під назвою 
Шанхайський ренкінг.

❑Вперше він був розрахований та опублікований у червні 2003 
року Центром дослідження університетів світового класу (CWCU) 
Академії вищої освіти Шанхайського університету Цзяо Тун, і з тих 
пір розраховується і публікується щорічно.

❑Починаючи з 2009 року відповідальність за цей ренкінг несе 
незалежна консалтингова організація з питань вищої освіти 
Shanghai Ranking Consultancy.
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Шанхайський ренкінг 
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Критерій Показник Вага

Якість освіти
(Quality of Education)

кількість випускників — лауреатів Нобелівської або Філдсівської
премії

10 %

Якість НПП
(Quality of Faculty)

кількість співробітників — лауреатів Нобелівської або Філдсівської
премії

20 %

кількість високо цитованих дослідників 20 %

Результати наукових 
досліджень
(Research Output)

кількість наукових статей в журналах «Nature» і «Science» за останні 
5 років

20 %

кількість наукових статей, індексованих у Science Citation Index-
Expanded та Social Science Citation Index за останній рік

20 %

Per Capita Performance сукупний результат попередніх показників відносно чисельності 
персоналу закладу

10 %



Структура ARWU
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Шанхайський ренкінг 

• Випускниками вважаються ті, хто здобув у закладі ступінь бакалавра, 
магістра або доктора. За періодами отримання ступенів 
встановлюються різні ваги.

• Вага становить: 100% для випускників, які отримали ступінь після 2011 
року, 90% для випускників, які отримали вчений ступінь у 2001–2010 
роках, 80% для випускників, які отримали вчений ступінь у 1991–2000 
роках, і так далі (10% для випускників, які отримали вчений ступінь у 
1901-1921 роках). 

• Якщо особа отримала більше одного ступеня в закладі, зараховується 
лише один.

кількість випускників — лауреатів Нобелівської або 
Філдсівської премії (вага 10 %)
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Шанхайський ренкінг 

• Загальна кількість співробітників закладу, які отримали Нобелівську премію з 
фізики, хімії, медицини та економіки, та медаль Філдса з математики.

• Співробітниками вважаються ті, хто працює в закладі на момент здобуття 
премії.

• Різні ваги встановлюються відповідно до періодів одержання нагород. Вага 
становить 100% для тих, хто одержав премію після 2011 року, 90% — у 2001-
2010 роках, 80% — у 1991–2000 роках, і так далі (10% — у 1921–1930 роках).

• Якщо лауреат пов’язаний з більш ніж одним закладом, кожному закладу 
зараховується частка, пропорційна кількості закладів.

• Для Нобелівських премій, якщо нагороду ділить більше ніж одна особа, ваги 
лауреатів встановлюються відповідно до їхньої частки премії.

кількість співробітників — лауреатів Нобелівської або 
Філдсівської премії (вага 20 %)
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Шанхайський ренкінг 

• Кількість високо цитованих дослідників зі списку «Highly Cited 
Researchers», який формує компанія Clarivate Analytics (до 2016 
року — компанією Thomson Reuters). 

• Для розрахунку показника в ARWU-2021 був використаний 
список, виданий у листопаді 2020 року. У цьому списку 
представлено 6389 дослідників з майже 60 країн світу (у т.ч. 41,5% 
з США, 12,1 % з КНР, 8 % з Великої Британії).

• Враховується лише основне місце роботи дослідників.

кількість високо цитованих дослідників (вага 20 %)
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Шанхайський ренкінг 

• Враховуються лише публікації типу «Стаття» (article), 
огляди (review) та повідомлення (letter) не 
враховуються.

• Для розрахунку показника для ARWU-2021 брались до 
уваги статті за 2016–2020 роки.

кількість наукових статей в журналах 
«Nature» і «Science» за останні 5 років 
(вага 20 %)
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Шанхайський ренкінг 
11

• Обидва індекси підтримуються компанією Clarivate.

• Враховуються лише публікації типу «Стаття» (article), 
огляди (review) та повідомлення (letter) не враховуються.

• Для розрахунку показника для ARWU-2021 брались до 
уваги статті за 2020 рік.

кількість наукових статей, індексованих у 
Science Citation Index-Expanded та Social Science
Citation Index за останній рік (вага 20 %)



Шанхайський ренкінг 
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• Розраховується як зважені оцінки п’яти попередніх 
показників, поділені на кількість штатних науково-
педагогічних працівників.

Per Capita Performance (вага 10 %)



Шанхайський ренкінг 
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❖ Ренкінг розраховується щорічно, публікується список з 1000 
найкращих університетів.

❖ Подача:
➢для перших 100 університетів визначаються індивідуальні місця

➢для університетів в діапазоні 101…200 — блоки по 50 місць (напр., 151–200)

➢для університетів в діапазоні 201…1000 — блоки по 100 місць (напр., 401–
500)

❖ У 2021 році ренкінг був розрахований для більш як 2000 
університетів.



QS WORLD UNIVERSITY RANKING



QS World University Ranking
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❖Це щорічний світовий ренкінг університетів, який готується та 
публікується британської компанією Quacquarelli Symonds (QS), 
що спеціалізується на дослідженнях закладів вищої освіти. 

❖Початково це був спільний проект з британським журналом 
Times Higher Education (THE), і ренкінг мав назву THE-QS World
University Ranking. Після припинення у 2010 році співробітництва 
із THE компанія продовжила роботу над ренкінгом самостійно 
під нинішньою назвою.



QS World University Ranking

❖Структура ренкінгу:
➢академічна репутація (40% ваги)

➢репутація серед працедавців (10% ваги)

➢відношення кількості викладачів до кількості студентів (20% ваги)

➢відношення кількості цитувань викладачів до загальної кількості 
викладачів (20% ваги)

➢частка іноземних викладачів (5% ваги)

➢частка іноземних студентів (5% ваги)
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QS World University Ranking
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QS World University Ranking

• Визначається на основі узагальнення результатів щорічних 
опитувань експертів у сфері вищої освіти по всьому світі 
(останній ренкінг врахував думки понад 130 тис. 
експертів).

• Кожен респондент зазначає свою предметну галузь і 
визначає 30 найкращих, на його думку, ЗВО у своїй галузі.

• Респондент не може зазначати заклад, в якому працює.

академічна репутація (вага 40 %)
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QS World University Ranking

• Розраховується шляхом щорічних опитувань 
роботодавців.

• Кожен респондент зазначає галузь чи галузі, в якій він 
працює (і, відповідно, рекрутує випускників), і 
зазначає, з яких закладів він отримує найбільш 
компетентних, інноваційних, ефективних випускників.

• В опитуванні беруть участь бл. 50 тисяч роботодавців.

репутація серед роботодавців (вага 10 %)
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QS World University Ranking

• Більша кількість НПП на одного студента «зменшує тягар 
викладання та створює більш сприятливий досвід студентів».

• Джерелом інформації самі заклади, однак QS за потреби 
здійснює валідацію цих даних (через порівняння з середнім 
значенням цього показника у відповідному регіоні, 
з даними, які заклад надавав раніше). Якщо показник істотно 
змінився, від закладу вимагається надати пояснення причин 
цих змін.

відношення кількості викладачів до кількості 
студентів (вага 20 %)
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QS World University Ranking

• Дані щодо цитувань беруться з бази даних 
Scopus компанії Elsevier.

• До уваг береться кількість цитувань НПП закладу 
за останні 5 років.

відношення кількості цитувань НПП 
до загальної кількості НПП (вага 20 %)
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QS World University Ranking
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• Характеризує здатність закладу залучати іноземних 
викладачів та студентів, а отже, свідчить про позитивне 
сприйняття закладу на міжнародному рівні.

• Джерелом даних є самі заклади.

частка іноземних викладачів та студентів 
(вага по 5 %)



QS EECA University Rankings
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❖ Ренкінг орієнтований на європейські та центральноазійські 
країни, що розвиваються (Emerging Europe and Central Asia). 
На практиці у нього входять ЗВО пострадянських країн, країн 
колишнього соцтабору, Туреччини та Північного Кіпру.

❖ Публікується щорічно, починаючи з 2014 року.

❖Має дещо відмінну від QS World University Ranking структуру.

QS EECA University Rankings



QS EECA University Rankings
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QS World University Ranking vs
QS EECA University Rankings
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Показник World U.R. EECA U.R.

Академічна репутація 40 % 30 %

Репутація серед працедавців 10 % 20 %

Відношення кількості викладачів до кількості студентів 20 % 10 %

Відношення кількості цитувань НПП до загальної кількості НПП 20 % —

Відношення кількості публікацій НПП до загальної кількості НПП — 10 %

Міжнародна дослідницька мережа — 10 %

Web impact — 5 %

НПП зі ступенем PhD — 5 %

Цитувань на публікацію — 5 %

Частка іноземних викладачів 5 % 2,5 %

Частка іноземних студентів 5 % 2,5 %



QS EECA University Rankings
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• Цей показник відображає результативність дослідження на основі 
статей, опублікованих на одного науково-педагогічного 
працівника.

• Розраховується на основі даних Scopus.

Відношення кількості публікацій НПП до загальної 
кількості НПП (вага 10 %)



QS EECA University Rankings

• Цей показник оцінює ступінь міжнародної відкритості 
з точки зору дослідницької співпраці для кожного 
оцінюваного закладу.

• Розраховується на основі даних Scopus.

Міжнародна дослідницька мережа (вага 10 %)
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QS EECA University Rankings
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• Цей показник відображає ступінь присутності 
кожного закладу в Інтернеті, що «є одним із аспектів 
їхньої схильності до міжнародної взаємодії та 
комунікації».

• Розраховується на основі ренкінгу Webometrics.

Web impact (вага 5 %)



QS EECA University Rankings
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• Частка НПП зі ступенем «доктор філософії» чи еквівалентним.

НПП зі ступенем PhD (вага 5 %)

• Цей показник оцінює вплив досліджень.

• Розраховується на основі даних Scopus.

Цитувань на публікацію (вага 5 %)



QS World University Ranking
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❖ Ренкінг розраховується щорічно.

❖ Подача:
➢для перших 500 університетів визначаються індивідуальні місця

➢для університетів в діапазоні 501…600 — блоки по 10 місць (напр., 511–520)

➢для університетів в діапазоні 601…800 — блоки по 50 місць (напр., 601–650)

➢для університетів в діапазоні 800+ — блоки по 200 місць (напр., 1001–1200)

❖ Ренкінг QS World University Rankings 2022 включив 1300 університетів.



TIMES HIGHER EDUCATION

WORLD UNIVERSITY RANKINGS



THE World University Ranking
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❖Щорічний світовий ренкінг університетів, що готується та 
публікується британським журналом Times Higher Education
(THE). У період з 2004 по 2009 роки журнал співпрацював із 
компанією Quacquarelli Symonds, разом з якою випускали ренкінг 
під назвою THE-QS World University Ranking.

❖Після припинення співробітництва журнал започаткував свій 
ренкінг на основі нової методики.

❖Оцінювання ЗВО здійсюється за 5 критеріями, які формуються із 
загалом 13 показників.



THE World University Ranking
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THE World University Ranking

Критерій Показник Вага

Викладання
(навчальне 
середовище)

Репутація 15 %

Співвідношення викладачів та студентів 4,5 %

Співвідношення кількості присуджених докторських 
ступенів до кількості присуджених бакалаврських 
ступенів

2,25 %

Співвідношення кількості присвоєних закладом 
докторських ступенів до кількості викладачів

6 %

Інституційний дохід 2,25 %
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THE World University Ranking

Критерій Показник Вага

Дослідження
(обсяг, дохід, 
репутація)

Репутація 18 %

Дохід від досліджень 6 %

Продуктивність досліджень 6 %

Цитування Цитування 30 %

Міжнародний 
огляд

Частка іноземних студентів 2,5 %

Частка іноземних викладачів 2,5 %

Міжнародна співпраця 2,5 %

Дохід індустрії
(трансфер знань)

Дохід індустрії 2,5 %
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THE World University Ranking

• Ці показники оцінюють репутацію університету в академічному 
середовищі стосовно його відповідно академічного успіху (academic 
excellence) та дослідницького успіху (research excellence).

• Розраховуються на основі на основі відповідей, що надаються в ході 
щорічного опитування Academic reputation survey, яке проводить 
Times Higher Education. Респонденти обираються компанією Elsevier
випадковим чином зі своєї бази НПП.

• У 2020 і 2021 роках респондентів просили оцінити 15 найкращих 
університетів в світі за викладанням, та 15 — за науково-дослідною 
роботою. 

Викладання: Репутація (вага 15 %)
Дослідження: Репутація (вага 18 %)
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THE World University Ranking

• Визначається як загальна кількість співробітників, зайнятих на 
викладацьких посадах, в еквіваленті повної зайнятості (Full Time 
Equivalent, FTE), поділена на кількість студентів (FTE) на всіх курсах 
навчання та всіх освітніх програмах, які призводять до отримання 
ступеня, сертифіката, університетського кредиту або іншої 
кваліфікації.

Співвідношення викладачів та студентів (вага 4,5 %)
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THE World University Ranking

• Показник дає уявлення про те, наскільки заклад відданий 
вихованню наступного покоління НПП.

• Цей показник формується шляхом ділення загальної кількості 
присуджених у закладі докторських ступенів на загальну кількість 
присуджених бакалаврських ступенів. 

Співвідношення кількості присуджених 
докторських ступенів до кількості присуджених 
бакалаврських ступенів (вага 2,25 %)
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THE World University Ranking

• Цей показник формується шляхом ділення загальної кількості 
присуджених у закладі докторських ступенів на загальну кількість 
викладачів.

Співвідношення кількості присвоєних закладом 
докторських ступенів до кількості викладачів 
(вага 6 %)

39



THE World University Ranking

• Цей показник доходу «вказує на загальний статус закладу та дає 
широке уявлення про інфраструктуру та засоби, доступні для 
студентів та співробітників».

• Показник формується шляхом ділення інституційного доходу, 
скоригованого за паритетом купівельної спроможності (purchasing
power parity), на загальну кількість академічного персоналу.

Інституційний дохід (вага 2,25 %)
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THE World University Ranking

• Показник формується шляхом ділення загального доходу 
від досліджень, скоригованого за паритетом купівельної 
спроможності (purchasing power parity), на загальну 
кількість викладачів.

Дохід від досліджень (вага 6 %)
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• Цей показник формується шляхом ділення загальної кількості 
статей, опублікованих у наукових журналах, індексованих базою 
даних Elsevier Scopus, на загальну кількість дослідницького 
персоналу (FTE) та академічного персоналу (FTE).

Продуктивність досліджень (вага 6 %)
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• Цей показник досліджує вплив дослідження, фіксуючи середню 
кількість разів, коли науковці з усього світу цитують опубліковану 
університетом роботу.

• До уваги беруться наукові журнали, проіндексовані базою даних Scopus 
Elsevier.

• Для останнього ренкінгу бралися до уваги всі проіндексовані публікації 
за 2016–2020 рр., і цитування цих публікацій, зроблені за шість років у 
період з 2016 по 2021 рр.

Цитування (вага 30 %)
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• Кількість іноземних студентів (FTE) ділиться на загальну кількість 
студентів (FTE).

Частка іноземних студентів (вага 2,5 %)

• Кількість іноземних викладачів (FTE) ділиться на загальну кількість 
викладачів (FTE).

Частка іноземних викладачів (вага 2,5 %)
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• Цей показник являє собою частку від загальної кількості 
публікацій закладу у наукових журналах, які мають принаймні 
одного міжнародного співавтора. Показник генерується шляхом 
ділення загальної кількості публікацій з принаймні одним 
міжнародним співавтором на загальну зважену кількість 
публікацій.

Міжнародна співпраця (вага 2,5 %)
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• «Здатність закладу допомагати індустрії інноваціями, винаходами та 
консультаціями стала основною місією сучасної глобальної вищої 
школи.»

• Ця категорія говорить про те, наскільки підприємства готові платити 
за дослідження, а також здатність закладу залучати фінансування на 
комерційному ринку.

• Показник намагається охопити цю діяльність із передачі знань, 
беручи до уваги, об’єм доходів від досліджень заклад отримує від 
індустрії (з поправкою на паритет купівельної спроможності), 
поділений на загальну кількість викладачів (FTE) закладу.

Дохід індустрії (трансфер знань) (вага 2,5 %)

46



THE World University Ranking

❖ Ренкінг розраховується щорічно.

❖ Подача:
➢для перших 200 університетів визначаються індивідуальні місця

➢для університетів в діапазоні 201…400 — блоки по 50 місць (напр., 201–250)

➢для університетів в діапазоні 401…600 — блоки по 100 місць (напр., 501–600)

➢для університетів в діапазоні 600…1200 — блоки по 200 місць (напр., 1001–1200)

➢для університетів в діапазоні 1200+ — загальний блок 1200+

❖ Ренкінг «World University Rankings 2022» включив 2112 університетів, 
у т.ч. 1662 безпосередньо у ренкінгу та решту — як «reporter».
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Національні ренкінги університетів

➢ТОП-200 Україна 2022

➢Рейтинг правничих шкіл

➢Консолідований рейтинг 
вишів України

Національні 
ренкінги

університетів:
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ТОП-200 УКРАЇНА 2022
50

❖ Це щорічний ренкінг українських ЗВО, започаткований у 2007 році.

❖Його готує Центр міжнародних проєктів «Євроосвіта» в партнерстві з 
міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic 
Ranking and Excellence.

❖Оцінювання діяльності українських університетів у 2022 році 
здійснювалося на основі використання набору показників, значення 
яких бралися з відкритих джерел (у т.ч. 6 міжнародних показників і 4 
національних).

❖ У ренкінг 2022 року потрапило 200 ЗВО.
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51



ТОП-200 УКРАЇНА 2022

• Оцінюється академічна діяльність.

• Відносне місце закладу у ренкінгу QS World University Rankings.

QS World University Rankings (вага 14,5 %)

• Оцінюється науково-видавнича діяльність.

• Відносне місце закладу за сукупним індексом Гірша на основі 
даних наукометричної бази Scopus.

Scopus (вага 14,5 %)
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• Оцінюється науково-дослідницькі досягнення університетів через 
порівняння їхніх інтернет-сайтів.

• Відносне місце закладу у ренкінгу Webometrics.

Webometrics (вага 14,5 %)

• Оцінюється досягнення закладом 17 Цілей Сталого Розвитку ООН.

• Відносне місце закладу за індексом THE University Impact 
Rankings.

THE University Impact Rankings (вага 14,5 %)
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• Оцінюється цитованість наукових праць вчених університету у 
високорейтингових наукових виданнях.

• Відносне місце закладу за індексом Nature Index.

Nature Index (вага 10 %)

• Міжнародна оцінка ЗВО за можливостями працевлаштування 
випускників.

• Відносне місце закладу у ренкінгу QS Graduate Employability Rankings.

QS Graduate Employability Rankings (вага 10 %)
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• Оцінюється якість підготовки.

• Відносне місце закладу за кількістю студентів-переможців (?).

• Підсумки всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей 
знань і спеціальностей у 2020/2021 навчальному році (із сайту МОН).

Підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 
робіт (вага 2,5 %)

• Оцінюється навчально-наукова робота.

• Відносне місце закладу за сукупною кількістю премій (?).

Премії Президента України та Верховної Ради України для 
молодих вчених (вага 6,5 %)
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• Оцінюється винахідницька діяльність.

• Відносне місце закладу за кількістю виданих патентів (сумарно за винаходи, 
корисні моделі, промислові зразки).

Кількість отриманих патентів вченими університету 
(вага 6,5 %)

• Оцінюється привабливість університету для абітурієнтів.

• На основі даних ЄДЕБО («ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2021»)

Середнє зважене значення для рейтингів ЗВО за кількістю 
поданих заяв абітурієнтами та середнім конкурсним балом 
(вага 6,5 %)
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Рейтинг правничих шкіл
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❖ 7 вересня 2021 р. Асоціація правників України провела 
презентацію першого незалежного щорічного рейтингу 
правничих шкіл України.

❖ Це проєкт комісії Асоціації правників України з питань 
удосконалення юридичної освіти, що має на меті оцінити рівень 
різних правничих шкіл в Україні, показати, наскільки вони 
відрізняються між собою, надати інформацію для вступників, 
щоб сприяти поінформованому вибору місця навчання, та для 
роботодавців, щоб допомогти поінформованому набору 
працівників, а також стимулювати розвиток правничих шкіл та 
підвищення якості юридичної освіти в Україні.



Рейтинг правничих шкіл
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❖ У рейтингу взяли участь 59 правничих шкіл, відібрані за такими 
двома критеріями:
1) у правничій школі навчається щонайменше 150 студентів-правників.
2) 60 % випускників бакалаврату успішно склали блок тесту «Право» на 
останньому єдиному фаховому вступному випробуванні (ЄФВВ).

❖ Джерелами даних для рейтингу є Український центр оцінювання 
якості освіти, який зберігає результати Єдиного фахового вступного 
випробування (ЄФВВ), єдиного вступного іспиту (ЄВІ), Єдина 
державна електронна база з питань освіти (ЄДЕБО), в якій 
зберігаються конкурсні бали вступників і дані про кількість студентів 
у закладах вищої освіти, а також опитування юридичних фірм, яке 
провела Асоціація правників України у співпраці з Американською 
торговельною палатою в Україні та «Forbes Україна».
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• Визначається на основі середнього балу з блоку тесту «Право» серед 
випускників бакалаврських програм, які подолали поріг під час останнього 
проведеного ЄФВВ.

Рівень професійних знань випускників правничої школи 
(вага 30 %)

• Визначається на основі середнього балу з блоку ТЗНПК (тестів із загальної 
навчальної правничої компетенції) серед випускників бакалаврських програм, 
які подолали поріг під час останнього проведеного ЄФВВ.

Рівень критичного мислення випускників правничої школи 
(вага 15 %)
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• Визначається на основі різниці між результатом зовнішнього незалежного 
оцінювання з іноземної мови до навчання на бакалавраті та результатом 
єдиного вступного іспиту з відповідної іноземної мови в рік випуску з 
бакалаврату випускників.

Якість освітніх послуг правничої школи з іноземної мови 
(вага 10 %)

• Визначається на основі середнього балу з блоку тесту «Право» серед 
вступників магістерських програм, які подолали поріг під час останнього 
проведеного ЄФВВ та здобули ступінь бакалавра в іншому закладі вищої освіти.

Привабливість магістерських програм правничої школи 
(вага 10 %)
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• Визначається на основі середнього конкурсного балу серед вступників бакалаврських 
програм із права та міжнародного права, яких було зараховано до закладу вищої освіти 
на денну форму навчання та бюджет.

Привабливість бакалаврських програм правничої школи (вага 10 %)

• Визначається на основі опитування юридичних фірм. В опитуванні взяли участь фірми, 
відібрані за таким принципом: (1) найкращі 30 юридичних фірм відповідно до рейтингу 
«50 провідних юридичних фірм України» газети «Юридична практика»; (2) від 4 до 
6 провідних регіональних фірм Харкова, Львова, Одеси та Дніпра; (3) від 1 до 
3 провідних регіональних фірм від інших регіонів України, визначених Асоціацією 
правників України.

Рівень довіри роботодавців до правничої школи (вага 25 %)
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КОНСОЛІДОВАНИЙ РЕЙТИНГ

ВИШІВ УКРАЇНИ



Консолідований рейтинг
вишів України
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❖Розраховується порталом Освіта.UA.

❖Підсумковий бал ренкінгу підсумовує рейтингові місця 
навчальних закладів у ренкінгах «Топ-200 Україна», «Scopus» та 
«Бал ЗНО на контракт» (всі укладаються цим же порталом).

❖Рейтинг українських закладів вищої освіти за показниками даних 
наукометричної бази Scopus:
➢Результати рейтингу засновані за показниками цитованості наукових 

статей, опублікованих закладами освіти або їх фахівцями.
➢У рейтинговій таблиці українські університети ранжовані за індексом 

Гірша – кількісним показником, що базується на числі наукових 
публікацій і кількості їх цитувань.



Консолідований рейтинг
вишів України
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❖Рейтинг «Бал ЗНО на контракт»:
➢Інформаційною системою «Вступ.ОСВІТА.UA» складений рейтинг закладів 

вищої освіти за показником середнього бала ЗНО абітурієнтів, яких у 
відповідному році зараховано до ЗВО на навчання за кошти фізичних та 
юридичних осіб (контракт).

➢Середній бал сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 
розрахований серед усіх осіб, які зараховані на навчання за кошти 
фізичних та юридичних осіб на перший курс, для здобуття ступеня 
бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного 
спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти за денною та 
заочною формами навчання.



КОЛИШНІ ВІТЧИЗНЯНІ РЕНКІНГИ



Рейтинг журналу «Фокус»
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❖ У червні 2017 року журнал підготував ренкінг «Топ-50 вузов 
Украины по оценкам работодателей».

❖ Ренкинг був укладений на основі опитування ключових 
роботодавців України. В опитуванні брали участь провідні 
компанії з різних сфер (фінанси, ІТ, юриспруденція, енергетика 
тощо).

❖ Учасникам опитування було запропоновано оцінити першу 
сотню ЗВО із щорічного консолідованого рейтингу, складеного 
інформаційним освітнім ресурсом osvita.ua. Оцінки 
виставлялися за 12-бальною шкалою. Сума балів, присвоєних 
усіма учасниками рейтингу, і стала критерієм відбору 50 
найкращих вишів, а також їх ранжування.
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❖ У червні 2015 року журнал підготував ренкінг «Топ-50 вузов 
Украины».

❖Для складання рейтингу Фокус відібрав 50 українських вишів, 
що лідирують у рейтингах «Топ-200 Україна», Scopus та 
«Вебометрікс» (за версією osvita.ua).

❖ Структура підсумкової оцінки:
❖ 50 % — результати опитування фахівців з персоналу 22 найбільших 

компаній України, в якому вони оцінювали випускників цих закладів за 
рівнем знань, здатністю їх застосовувати та готовністю навчатися у 
процесі роботи 

❖ 25 % — рейтинг інтернет-активності ЗВО («Вебометрікс» враховує 
кількість проіндексованих пошуковими системами сторінок, зовнішні 
посилання, цитованість та кількість розміщених на сайті файлів)

❖ 25 % — наукові публікації та їхню цитованість (індекс Хірша).



Рейтинг «Компас»
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❖ Рейтинг українських ЗВО «Компас» був ініційований компанією 
«Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ) у рамках програми «Сучасна 
освіта». Ідея проекту також знайшла підтримку з боку Світового 
банку (World Bank) та інших українських та міжнародних організацій.

❖ Ренкінг готувався щорічно, з 2008 по 2013 роки.

❖ Проєкт було спрямовано на розв’язання такої актуальної проблеми 
для української системи вищої освіти, як брак інформації стосовно 
об’єктивної оцінки її ефективності з позиції безпосередніх 
споживачів (абітурієнтів, батьків, студентів і випускників), 
громадськості і потенційних інвесторів-роботодавців.
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❖ Учасниками ренкінгу були заклади III–IV рівня акредитації, 
незалежно від своєї організаційно-правової форми, не ВСП, що 
здійснюють підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів з 
п’яти напрямів спеціалізації: бізнес-економічні спеціальності, 
правознавство, інженерно-технічні спеціальності, інформаційні 
технології (IT), архітектурно-будівельні спеціальності.

❖ Ренкінг укладався на основі результатів опитувань ключових 
стейкголодерів:
➢ Представників компаній-роботодавців
➢ Експертів
➢ Випускників закладів, що беруть участь у рейтингу



Рейтинг «Компас»
72

❖В останньому ренкінгу «Компас-2013»:
➢було представлено 239 українських ЗВО
➢опитано 843 компанії-роботодавців
➢опитано експертів з 331 компанії
➢опитано 1202 випускники з 237 ЗВО
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ДЕЯКІ ПОКАЗНИКИ



Ключові показники: репутація 
(ч/з опитування) — загалом
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Ключові показники: репутація 
(ч/з опитування) — серед працедавців
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Ключові показники: цитування
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Ключові показники: публікації
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Ключові показники: частка іноземних 
викладачів
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Ключові показники: частка іноземних 
студентів
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Ключові показники: міжнародна 
співпраця
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Дякую за увагу !
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