
РЕЙТИНГУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ
ОСВІТИ: ВИКЛИКИЧАСУ



ЧОМУ ВАЖЛИВО ГОВОРИТИ ПРО РЕЙТИНГИ? 

 Стратегію розвитку ЗВО, інтеграцію у міжнародний освітньо-науковий
простір 

 Мотивацію ЗВО бути успішними та конкурентноспроможними на ринку 
освітніх послуг, вдосконалювати свою освітню та наукову діяльність на 
основі незалежної оцінки своїх сильних й слабких сторін

 Імідж ЗВО, позиціонування на національному та міжнародному рівнях

 Збільшення фінансових надходжень залежно від результатів своєї роботи

Рейтингування впливає на:
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ВПЛИВ РЕЙТИНГІВ НА СТРАТЕГІЮ ЗВО

Мета будь-якої стратегії ЗВО –

досягти зрівноваженого, гармонійного, сталого розвитку у сфері: 

 навчання студентів

 наукових досліджень

 міжднародної співпраці зі стейкхолдерами 

Більшість існуючих глобальних рейтингів спрямовані на досягнення стратегії
ЗВО як міжнародно-орієнтованого дослідницького університету

Участь в рейтингу – це ефективний стимул для 

застосування пріорітетного підходу у реалізації стратегії розвитку ЗВО



ВПЛИВ РЕЙТИНГІВ НА КОРИГУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЗВО



РЕЙТИНГУВАННЯ ЗВО ПРОПОНУЄ

незалежну, об’єктивну, безкоштовну, відкриту наукову перевірку 
інформації про результати діяльності унівеситетів з усього світу.



РЕЙТИНГИ
МІЖНАРОДНІ НАЦІОНАЛЬНІ

 Times Higher Education (THE) 

 QS World University Rankings

 Academic Rankingof World Universities

(Шанхайський рейтинг)

 U-Multirank Ranking

 Webometrics Ranking of World Universities 

 Консолідований рейтинг вишів України

 ТОП-200 Україна

 Рейтинг університетів за показниками Scopus

 Рейтинг вишів за показником «Бал ЗНО на контракт»

 ТОП-10: Найкращі класичні університети України;

 ТОП-10: Найкращі технічні заклади вищої освіти;

 ТОП-10: Найкращі аграрні заклади вищої освіти;

 ТОП-10: Найкращі педагогічні заклади вищої освіти;

 ТОП-10: Найкращі медичні заклади вищої освіти;

 ТОП-10: Найкращі мистецькі заклади вищої освіти;

 ТОП-10: Найкращі приватні заклади вищої освіти;

 ТОП-10: Найкращі київські заклади вищої освіти;

 ТОП-10: Найкращі заклади вищої освіти регіонів України;
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TIMES HIGHER EDUCATION (THE)

СВІТОВІ ЗВО УКРАЇНСЬКІ ЗВО



МЕТОДИКА РЕЙТИНГУВАННЯ 
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QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS

СВІТОВІ ЗВО                                                         УКРАЇНСЬКІ ЗВО

 Массачусетський технологічний інститут (США).

 Стенфордський університет (США).

 Гарвардський університет (США).

 Оксфордський університет (Велика Британія).

 Каліфорнійський технологічний інститут (США).

 Швейцарська федеральна вища технічна школа 
Цюріха (Швейцарія).

 Кембриджський університет (Велика Британія).

 Університетський коледж Лондона (Велика Британія).

 Імперський коледж Лондона (Велика Британія)

 Чиказький університет (США).

 Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (541-550 
позиція).

 Національний технічний університет «Харківський політехнічний 
інститут» (651-700);

 Київський національний університет імені Тараса Шевченка (651-700);

 Національний технічний університет України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (701-750);

 Національний університет «Львівська політехніка» (801-1000);

 Сумський державний університет (801-1000);

 Львівський національний університет імені Івана Франка (1001-1200);

 Харківський національний університет радіоелектроніки (1001-1200);

 Національний університет «Києво-Могилянська академія» (1001-1200);

 Одеський національний університет імені І. І. Мечникова (1001-1200);
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МЕТОДИКА РЕЙТИНГУВАННЯ 
ACADEMIC RANKINGOF WORLD UNIVERSITIES 

(ШАНХАЙСЬКИЙ РЕЙТИНГ)



УКРАЇНСЬКІ УНІВЕРСИТЕТИ
ACADEMIC RANKINGOF WORLD UNIVERSITIES (2022)

 Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (541-550 
позиція).

 Національний технічний університет «Харківський політехнічний 
інститут» (651-700);

 Київський національний університет імені Тараса Шевченка (651-
700);

 Національний технічний університет України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (701-750);

 Національний університет «Львівська політехніка» (801-1000);

 Сумський державний університет (801-1000);

 Львівський національний університет імені Івана Франка (1001-1200);

 Харківський національний університет радіоелектроніки (1001-1200);

 Національний університет «Києво-Могилянська академія» (1001-
1200);

 Одеський національний університет імені І. І. Мечникова (1001-1200);



МЕТОДИКА 
РЕЙТИНГУВАННЯ

U-MULTIRANK

RANKING

In 2022, U-Multirank covers 93 higher education institutions 

from Ukraine



МЕТОДИКА РЕЙТИНГУВАННЯ 
WEBOMETRICS RANKINGOF WORLD UNIVERSITIES

(ВЕБ-РЕЙТИНГ )

«Ми маємо намір мотивувати як установи, так і науковців мати веб-присутність, яка 

точно відображає їх наукову та іншу діяльність. Якщо веб-продуктивність закладу є нижчою 

за очікувану позицію відповідно до його академічних досягнень, керівництво університету 

має переглянути свою веб-політику, сприяючи значному збільшенню обсягу та якості своїх 

електронних публікацій» .

ПОКАЗНИКИ:

 Кількість зовнішніх мереж, які посилаються на веб-сторінки ЗВО 

 Кількість 50% цитувань авторів 10% (джерело - Профілі  Google Scholar)

 Кількість цитованих робіт 40%



WEBOMETRICS RANKINGOF WORLD UNIVERSITIES
(ВЕБ-РЕЙТИНГ )



МЕТОДИКА РЕЙТИНГУВАННЯ 
SCIMAGO INSTITUTIONS RANKINGS 

Рейтингова позиція ЗВО на 
основі публікацій у виданнях, 

що індексуються у базі даних
наукового контенту Scopus

Основний показник:

Джерелом інформації, яка використовується для 
індикаторів інновацій, є база даних PATSTAT.

Джерелами інформації, які використовуються для 
індикаторів веб-видимості, є Google і Ahrefs.

ФАКТОР ІНДИКАТОР ВАГА

Дослідження (50%) Нормативний середній бал цитування (NI) 13%

Кількість праць у найкращих журналах 
(EwL)

8%

Кількість опублікованих праць (O) 8%

Наукове лідерство (L) 5%

Не власні журнали (NotOJ) 3%

Власні журнали (OJ) 3%

Відмінність (відмінно) 2%

Високоякісні публікації (Q1) 2%

Міжнародна співпраця (IC) 2%

Відкритий доступ (OA) 2%

Науковий фонд талантів (STP) 2%

Інновації (30%) Інноваційні знання (IK) 10%

Патенти (PT) 10%

Технологічний вплив (TI) 10%

Соціальний (20%) Альтметрика (AM) 10%

Вхідні посилання (BN) 5%

Розмір веб-сайту (WS) 5%



SCIMAGO INSTITUTIONS RANKINGS 

СВІТОВІ ЗВО                                                         УКРАЇНСЬКІ ЗВО

 1 (4) Harvard University * USA University

 2 (8) Harvard Medical School USA University

 3 (9) Tsinghua University * CHNUniversity

 4 (14) Stanford University * USA University

 5 (15) University of Chinese Academy of Sciences CHN

University

 6 (18) Massachusetts Institute of Technology * USA

University

 7 (19) Zhejiang University * CHNUniversity

 8 (21) University of Oxford GBR University

 9 (22) Shanghai Jiao Tong University * CHNUniversity 1

 10 (23) Johns Hopkins University

 1 (606) Kryvyi Rih National University

 2 (659) Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

 3 (663) Lviv Polytechnic National University

 4 (672) Ukrainian State University of Railway Transport

 5 (675) Ukrainian State Chemical Technology University, 

Dnipropetrovsk

 6 (677) National University of Life and Environmental Sciences of 

Ukraine

 7 (679) Kyiv National University of Construction and Architecture

 8 (685) Kyiv National University of Trade and Economics

 9 (690) Taras Shevchenko National University of Kyiv

 10 (693) Lviv National Medical University Danylo Halycky



ЗНАЧЕННЯ
НАЦІОНАЛЬНИХ
РЕЙТИНГІВ ТА ЇХ

КРИТЕРІЇ

 Консолідований рейтинг вишів України

 ТОП-200 Україна

 Рейтинг університетів за показниками Scopus

 Рейтинг вишів за показником «Бал ЗНО на контракт»

 Рейтинг «БІБЛІОМЕТРИКА УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ»

 ТОП-10: Найкращі класичні університети України;

 ТОП-10: Найкращі технічні заклади вищої освіти;

 ТОП-10: Найкращі аграрні заклади вищої освіти;

 ТОП-10: Найкращі педагогічні заклади вищої освіти;

 ТОП-10: Найкращі медичні заклади вищої освіти;

 ТОП-10: Найкращі мистецькі заклади вищої освіти;

 ТОП-10: Найкращі приватні заклади вищої освіти;

 ТОП-10: Найкращі київські заклади вищої освіти;

 ТОП-10: Найкращі заклади вищої освіти регіонів України;



ІНІЦІАТИВИ IREG

Присуджують знак визнання рейтингу обсерваторією IREG

Використовують Берлінські принципи ранжування ЗВО

Формують перелік авторитетних міжнародних рейтингів

Формують список міжнародних академічних нагород

Надають рекомендації стейкхолдерам академічних рейтингів



Національні рейтинги базуються на таких принципах:

• забезпечення відкритості, прозорості, об’єктивності та незалежності

ранжування університетів;

• врахування всебічної діяльності університетів;

• пріоритетність євроінтеграційних процесів.



МЕТОДИКА РЕЙТИНГУВАННЯ 
ТОП-200 УКРАЇНА

Діяльність ЗВО визначається по загальному індексу рейтингової оцінки: 

Цей індекс є інтегральним і визначається трьома комплексними критеріями
(індексами): 

 індекс якості науково-педагогічного потенціалу (до 50%); 

 індекс якості навчання (до 30%); 

 індекс міжнародного визнання (до 20%).

Основні показники:
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ТОП-200 УКРАЇНА
УКРАЇНСЬКІ ЗВО                                                         ХДАК



МЕТОДИКА РЕЙТИНГУВАННЯ 
УНІВЕРСИТЕТІВ ЗА ПОКАЗНИКАМИ SCOPUS

База даних Scopus постійно індексує понад 20 тисяч наукових видань з технічних, 
медичних і гуманітарних наук. До цієї бази також потрапляють публікації 
наукових журналів, матеріали конференцій і книжкових видань.

У рейтинговій таблиці українські університети ранжовані за:
• кількістю публікацій
• кількістю цитувань
• за індексом Гірша – кількісним показником, що базується на числі наукових 

публікацій і кількості їх цитувань (у порівнянні з минулим роком)
• порівняння місця ЗВО в рейтингу в минулому році



РЕЙТИНГУВАННЯ ЗА ПОКАЗНИКАМИ SCOPUS
УКРАЇНСЬКІ ЗВО



МЕТОДИКА РЕЙТИНГУВАННЯ 
«НАЙБІЛЬШИЙ БАЛ ЗНО НА КОНТРАКТ»

Середній бал сертифікатів ЗНО 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.

Всі дані отримані інформаційною системою 
«Вступ.ОСВІТА.UA» з Єдиної державної бази з питань 

освіти за договором з ДП «Інфоресурс».

дані вступної кампанії 2021 року
Оцінювалися 200 ЗВО



РЕЙТИНГУВАННЯ «НАЙБІЛЬШИЙ БАЛ ЗНО НА КОНТРАКТ»
УКРАЇНСЬКІ ЗВО                                        ХДАК



МЕТОДИКА РЕЙТИНГУВАННЯ 
КОНСОЛІДОВАНИЙ РЕЙТИНГ ВИШІВ УКРАЇНИ

Сумують 10 показників оцінювання діяльності ЗВО:

• академічна діяльність;
• науково-видавнича діяльність;
• оцінка науково-дослідницьких досягнень університетів через порівняння їхніх сайтів;
• досягнення ЗВО;
• цитованість наукових праць вчених університету у високорейтингових наукових виданнях;
• міжнародна оцінка ЗВО за можливостями працевлаштування випускників;
• якість підготовки;
• навчально-наукова робота;
• винахідницька діяльність;
• привабливість університету для абітурієнтів.

Консолідований рейтинг підсумовує загальні рейтингові місця ЗВО
за версією «Топ-200 Україна», «Scopus» та «Бал ЗНО на контракт».



КОНСОЛІДОВАНИЙ РЕЙТИНГ (СЕРЕД 250 ЗВО УКРАЇНИ)
УКРАЇНСЬКІ ЗВО                                                         ХДАК



«НАЙКРАЩІ МИСТЕЦЬКІ ЗВО УКРАЇНИ»



«НАЙКРАЩІ ЗВО СХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ»



МЕТОДИКА РЕЙТИНГУВАННЯ 
«БІБЛІОМЕТРИКА УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ»

Система «Бібліометрика української науки» - загальнодержавний бібліометричний та наукометричний сервіс, 
призначений для формування в суспільстві цілісного уявлення про стан та динаміку процесів, що мають місце в 
науковому середовищі України.

Система — це:
• єдиний реєстр наукових декларацій (бібліометричних профілів) вчених у системах Google Scholar, Scopus, Web 

of Science;

• статистична інформація про галузеву, відомчу та регіональну структуру науки України;
• бібліометрична складова джерельної бази для оцінювання результативності наукової діяльності;
• національний сегмент проекту Ranking of Google Scholar Profiles.



«БІБЛІОМЕТРИКА УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ»
УКРАЇНСЬКІ ЗВО                                                         ХДАК



ІНШІ ВИДИ РЕЙТИНГУВАННЯ

Профіль університету в наукометричній базі Scopus 

Профіль університету в наукометричній базі Web of Science 

Профіль університету в Google Scholar



ЯКІ НАШІ ПОДАЛЬШІ КРОКИ?

Індикаторами підвищення рейтингового місця ХДАК є:



ЯКІ НАШІ ПОДАЛЬШІ КРОКИ?

Створення академічного профілю кожного НПП в Інтернеті, яке дозволяє: 
• продемонструвати веб-присутність і авторитетність науковця, 
• визначити його дослідницькі інтереси,
• знайти потенційних співробітників у своїй галузі досліджень.

Авторський профіль – це сукупність інформації в наукометричній базі даних щодо: місця роботи автора, його публікацій та їх цитованості, років публікаційної активності,

галузі досліджень, співавторства, наукометричних показників (індекс цитування, індекс Хірша тощо), списку використаних в роботах літературних джерел тощо. Кожному

авторському профілю присвоюється унікальний ідентифікатор. Авторські профілі в окремих базах даних формуються автоматично при опублікуванні автором навіть однієї

статті (Author ID в Scopus), в інших – створені спеціальні інструменти об'єднання і коригування даних автора (ResearcherID в WoS, авторський профіль в Google Академія) та

ін.

Ідентифікатор автора (ID) – унікальний ідентифікатор, який використовується для того, щоб відрізняти Вас від інших дослідників, які мають однакові або подібні імена та

допомагати пов'язати всі Ваші публікації та дослідження з Вашим профілем у базах даних або в Інтернеті.

Пропонуємо декілька сервісів, за допомогою яких Ви зможете створити особистий профіль.

ORCID (Open Researcher and Contributor ID) – відкритий, міжнародний, мультидисциплінарний реєстр унікальних ідентифікаторів дослідників. Забезпечує вільний доступ

до профілів вчених та прозоро представляє їх науково-дослідну діяльність.

Scopus Author ID – ідентифікатор автора, що автоматично присвоюється досліднику, під час появи його публікацій у виданнях, що індексуються у наукометричній

базі Scopus.

Google Академія (Google Scholar) – некомерційна спеціалізована пошукова система, що індексує наукові публікації та наводить дані про їх цитування.

Publons (Researcher ID) – реєстр унікальних ідентифікаторів вчених від Clarivate Analytics (розробника платформи Web of Science).

ResearchGate – безкоштовна соціальна мережа, інформаційний майданчик для наукової спільноти та інструмент співпраці вчених з різних наукових галузей.

Mendeley це система управління бібліографічною інформацією, має підключення до міжнародної соціальної мережі вчених. Mendeley є продуктом компанії Elsevier. Цей 

системний продукт дозволяє підвищити ефективність наукової праці та публіцистичної діяльності вчених. Програма є доступною для встановлення з можливістю 

безкоштовного користування.

https://orcid.org/signin
http://www.scopus.com/
http://scholar.google.com.ua/citations
http://www.researcherid.com/
https://www.researchgate.net/
https://www.mendeley.com/


ЯКІ НАШІ ПОДАЛЬШІ КРОКИ?

Як підвищити показники? Як вмотивовувати?

 Підвищення публікаційної активності особливо в 
наукометричних виданнях Scopus

 Створення та своєчасне оновлення своїх авторських 
профілів науковця в реєстрах і базах ORCID (Open 
Scopus Author ID, Google Академія (Google Scholar),
Publons (Researcher ID), Researcher and Contributor ID, 
ResearchGate, Mendeley.

 Створення веб-портфоліо на кожного НПП (за 
допомогою технологій та сервісу Веб 2.0) як інструмент
вимірювання науково педагогічної компетентності
працівника, прив’язка його до особистої сторінки 
викладача на офіційному сайті ХДАК.

 Результативність міжнародної науково-дослідницької 
та мистецької діяльності

 Поширення англомовного викладання
 Впровадження інновацій в освітню діяльність
 Виконання ліцензійних умов щодо активності 

викладача



ДЯКУЮ ЗА 
УВАГУ!


