
Протягом шести останніх років міжнародна група експертів у 

співпраці з Європейським центром з вищої освіти (ЮНЕСКО СЕПЕС)              

і центром «Євроосвіта» складає академічний рейтинг вузів «Топ-200 

Україна».  

Мета цього проекту – надання достовірної, об’єктивної, порівнянної 

інформації про якість освітніх послуг, пропонованих вищими навчальними 

закладами України на національному рівні. Система за своїми принципами 

близька до міжнародних аналогів (зокрема, до так званого шанхайського 

рейтингу, який щорічно замовляє університет Цзяотун, або національного 

рейтингу американських університетів, що його публікує журнал US News & 

World Report) і дає можливість, з одного боку, порівнювати між собою вузи 

різних профілів, а з іншого – проводити порівняння з вузами інших країн. 

Зовнішню експертизу проекту «Топ-200 Україна» здійснюють спеціалісти 

наглядової ради міжнародної експертної групи з визначення рейтингів 

університетів (IREG Observatory). 

Методика рейтингу відповідає міжнародним принципам ранжирування 

університетів і передбачає проведення порівняльного аналізу досягнень вузів 

різних типів на основі використання групи універсальних критеріїв                    

(див. «Дзеркало тижня». – № 22. – 2010 р.). Результати проекту «Топ-200 

Україна» щорічно презентуються на міжнародних форумах і конференціях 

IREG Observatory з академічного ранжирування та досягнень. Можна 

сказати, що цей проект певною мірою відображає перетворення у сфері 

вищої освіти і дає змогу сформувати досить повне уявлення про 

конкурентоспроможність вузу, його освітній та науково-дослідний 

потенціали. 

Академічний рейтинг «Топ-200 Україна» формується на основі 

агрегованого показника діяльності вузу за чотирма комплексними 

критеріями: експертне оцінювання представниками ринку праці діяльності 

навчального закладу і його академічної репутації, якість науково-

педагогічного потенціалу, якість навчання, міжнародне визнання, 

присутність у глобальному інформаційному просторі (у т. ч. на основі 

врахування рейтингу Webometrics). 

За результатами шестилітнього дослідження флагманами у сфері вищої 

освіти в Україні залишаються Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут» та Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка, що демонструють стабільно високі показники на всіх 

напрямах своєї діяльності.  

<…> Аналіз результатів рейтингового оцінювання університетів за 

останні шість років показав основні напрями, за якими лідери української 



вищої освіти поліпшують свої позиції на ринку освітніх послуг, а відповідно,  

і в рейтингах. Це насамперед посилення науково-дослідного потенціалу вузу, 

інтернаціоналізація освіти, активна взаємодія з міжнародною науковою 

спільнотою. Так, у 2011 р. понад 50 проектів VII Рамкової програми ЄС із 

досліджень стартували в університетах України; лідерами в цьому секторі є 

КНУ ім. Т. Шевченка, НТУУ «КПІ», НАУ ім. М. Жуковського «Харківський 

авіаційний інститут», Національний університет «Львівська політехніка», 

Національний університет біоресурсів і природокористування України, 

Одеський національний університет ім. І. Мечникова, Харківський 

національний університет ім. В. Каразіна.  

<…> Провідні університети країни підвищили вимоги до управлінської 

культури, до якості людських ресурсів, почали приділяти більше уваги 

науково-дослідній роботі та інноваційній діяльності, стали більше 

орієнтуватися на високі академічні стандарти, прагнути бути в авангарді 

вищої освіти. 

Повну інформацію про рейтинг «Топ-200 Україна» представлено на 

сайті www.euroosvita.net (Леновицька О., Садлак Я. Академічний рейтинг 

університетів «Топ-200 Україна»// Дзеркало тижня. Україна 

(http://dt.ua/EDUCATION/akademichniy_reyting_universitetiv_top-

00_ukrayina-103116.html). – 2012. – 1–8.06). 


