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Philip G. Altbach “Ranking Season is 

Here”(2011)

“ Якби рейтингів не існувало, хтось, 

рано чи пізно, вигадав би їх, адже 

поява рейтингів – це закономірний 

результат масового характеру 

вищої освіти, а також 

комерціалізації та конкуренції 

університетів в усьому світі ”



Simon Marginson University Rankings and 

Social Science (2014)

“У часи, коли нації сприймають себе у 

контексті глобальної конкуренції, а 

глобальні порівняння стають важливим 

елементом в багатьох сферах, 

університетські рейтинги займають 

відповідну нішу. Вони роблять таємний і 

складний світ університетів простим, 

прозорим та зрозумілим ”



ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ 

УНІВЕРСИТЕТСЬКИХ РЕЙТИНГІВ

• Диференціація між елітарним та 
масовим університетом, яка з’являється 
на межі ХІХ та ХХ сторіччя;

• Створення системи класифікації 
університетів (класифікація Карнегі, 
1973 р., подальші редакції 1976, 1987, 
1994, 2000, 2005 рр.) 

• Становлення систем оцінювання якості 
освіти



Університетські рейтинги: історія 

становлення (1)

• 1910 р. – James McKeen Cattel оприлюднює власну версію 
кращих американських наукових центрів;

• 1983 р. – перший популярний рейтинг університетів (рейтинг 
американських університетів в журналі “US News & World 
Report”)

• 2000 р. – перший рейтинг українських вищих навчальних 
закладів  (“Софія Київська”)

• 2003 р. – перший міжнародний рейтинг університетів 
(Шанхайський рейтинг світових університетів (Academic Ranking 
of World-Class Universities)-Китай)



Університетські рейтинги: історія 

становлення (2) – міжнародні рейтинги

• 2003 р. – Шанхайських рейтинг світових університетів (Academic 
Ranking of World-Class Universities)-Китай

• 2004 р. – рейтинг Таймс (THES-QS World University Rankings 2004-
2009 р.) – Велика Британія (з 2010 QS видає рейтинг самостійно)

• 2004 р. – рейтинг Вебометрикс (Ranking Web of World Universities)-
Іспанія

• 2007 р. - Рейтинг продуктивності дослідницьких університетів 
щодо наукових статей (Performance Ranking of Scientific Papers for 
Research Universities ) – Тайвань

• 2008 р. - Лейденський рейтинг (The Leiden Ranking) - Нідерланди

• 2009 р. - Рейтинг університетів та наукових установ за 
показниками наукової продуктивності (SCImago Institutions 
Rankings)

• 2010 р. – Новий рейтинг Таймс THE (робиться сумісно з компанією 
Thomson Reuters)

• 2014 р. – Рейтинг університетів U-Multirank



Міжнародна координація процесу 

розробки університетських рейтингів

• 2002 рік – UNESCO-CEPES European Centre for 
Higher Education та провідні експерти в галузі 
університетської освіти створюють International 
Ranking Expert Group (IREG);

• 2006 рік – розроблено Berlin Principles of Ranking of 
Higher Educational Institutions;

• 2009 рік – на основі IREG створено IREG Observatory 
on Academic Ranking and Excellence;

• 2011 рік – IREG Observatory на добровільній основі 
починає проводити аудит національних, 
регіональних та міжнародних університетських 
рейтингів.



Напрямки університетської діяльності, які оцінюють 

університетські рейтинги 

(Елен Хезелкорн, 2013)

Рейтинги оцінюють: 

• дослідження в   науках;

• публікації в провідних 
міжнародних журналах;

• характеристики студентів та 
співробітників (наукову 
продуктивність, критерії 
вступу, співвідношення 
викладачів та студентів);

• інтернаціоналізацію;

• репутацію серед колег, 
роботодавців, студентів

Рейтинги не оцінюють

• викладання та навчання, 
вплив дослідження на 
навчання;

• дослідження в галузі 
мистецтв, соціальних та 
гуманітарних науках;

• трансфер знань та 
технологій або вплив та 
здобутки від досліджень;

• включення в регіональні та 
громадянські проекти;

• студентський досвід



?                                                                   ?

?                                                                   ?

Як “ виміряти ” результати навчання?



Joakim Caspersen, , Jens-Christian Smeby & 

Per Olaf Aamodt (2017)

• традиційна оцінка за підсумками 

засвоєного курсу, результатами якої, 

однак, важко оперувати при проведенні 

компаративних досліджень;

• стандартизовані тести, які в наш час 

стають все більш популярними;

• самооцінювання результатів навчання 

його здобувачами



Matthew David (2016)

!!!

«Самі по собі, числа не можуть ні 

про що говорити. Вони лише 

можуть бути інтерпретованими…»

!!!



Основні моделі сприйняття розробки 

механізмів оцінки результатів навчання

(Per Olaf Aamodt et al, 2016)

• оцінка результатів навчання тлумачиться як щось 
подібне до традиційних моделей оцінки якості;

• оцінка результатів навчання розглядається як 
специфічний підхід до забезпечення якості, який 
значно ближчий до процесів викладання та 
навчання, аніж традиційні методи оцінювання

• оцінка результатів навчання не є 
універсальною категорією та залежить від 
предмету навчання, організаційних та 
індивідуальних характеристик як закладів 
вищої освіти, так і їх співробітників



Основні дослідницькі питання в рамках 

оцінки результатів навчання
(Joakim Caspersen et al, 2017)

1. як оцінюються результати навчання;

2. які різновиди результатів навчання 

можна оцінювати;

3. чому варто оцінювати результати 

навчання 



Деякі назви наукових статей, присвячених 

рейтингам, які з’явилися в 2016 році

“Another Year, Another Methodology: Are Rankings Telling Us 
Anything New?”

Ellen Hazelcorn & Andrew Gibson, 2016

“Fabricated world class: global university league tables, status 
differentiation and myth of global competition”

Matthew David, 2016

“Is measuring the knowledge creation of universities possible?: A 
review of university rankings”

Gokcen Arkali Olkay & Melih Bulu, 2016

“Citius, Altius, Fortius: Global University Ranking as the “Olympic 
Games” of Higher Education?”

Maria Yudkevich, Philip G. Altbach & Laura E. Rumbley, 2016



Maria Yudkevich, Philip G. Altbach & Laura 

E. Rumbley, 2016

“Both the Olympics and the global university 

rankings pull together actors who share 

both an appreciation for the highest level 

of performance on a worldwide stage, and 

a drive to compete to win… The rankings, 

like the Olympics, are the preserve of a 

small number of highly competitive 

contenders”



Основні індикатори першої хвилі 

міжнародних університетських рейтингів

ARWU (since 2003)
1. Якість освіти (10%), 

випускники університету, які 
здобули Нобелівську 
премію ;

2. Рівень викладачів (40%) –
лауреати Нобелівської 
премії (20%) та частота 
цитувань (20%);

3. Результативність 
наукових досліджень (40%);

4. Своєрідна «академічна 
щільність» університету 
(10%)

THE-QS (2004-2009), 
QS (since 2010)

1. Імідж в академічному 
середовищі (40%);

2. Оцінка якості освіти 
роботодавцями – 10%; 

3. Індекс цитування наукових 
праць співробітників – 20%;

4. Частка іноземних студентів та 
викладачів – по 5%;

5. Співвідношення кількості 
студентів до кількості 
викладачів – 20%



Основні індикатори другої хвилі 

міжнародних університетських рейтингів

THE (since 2010):
1. Оцінка науково-

дослідницької діяльності
університету (55 %);

2. Оцінка інституційних 
характеристик 
університету (25 %);

3. Економічна та 
інноваційна активність 
університету (10 %);

4. Рівень 
інтернаціоналізації 
університету (10 %)

U-Multirank (since 2014)

1. Загальні індикатори;

2. Викладання та 
навчання;

3. Дослідницька 
діяльність;

4. Інтернаціоналізація;

5. Вплив на громаду





№
ARWU 2017
Університет

Країна Бал

1. Harvard University США 100

2. Stanford University США 76,5

3. University of Cambridge Велика Британія 70,9

4. Massachusetts Institute of 

Technology 

США 70,4

5. University of California, Berkeley США 69,1

6. Princeton University США 61,1

7. University of Oxford Велика Британія 60,1

8. Columbia University США 58,8

9. California Institute of Technology США 57,3

10. University of Chicago США 53,9





ARWU 2017
Країна

ТОП 20 ТОП 100 ТОП 200 ТОП 300 ТОП 400 ТОП 500

США 16 48 70 99 119 135

Велика Британія 3 9 20 28 34 38

Швейцарія 1 5 7 7 7 8

Австралія - 6 10 14 21 23

Німеччина - 4 15 22 26 37

Нідерланди - 4 9 10 12 12

Канада - 4 8 11 17 19

Франція - 3 9 14 17 20

Японія - 3 7 9 13 17

Швеція - 3 5 9 10 11





№
QS 2018
Університет

Країна Бал

1. Massachusetts Institute of 

Technology

США 100

2. Stanford University США 98,70

3. Harvard University США 98,40

4. California Institute of 

Technology

США 97,70

5. University of Cambridge Велика Британія 95,60

6. University of Oxford Велика Британія 95,30

7. University College London Велика Британія 94,60

8. Imperial College London Велика Британія 93,70

9. University of Chicago США 93,50

10. Swiss Federal Institute of 

Technology Zurich

Швейцарія 93,30







№
THE 2016-2017
Університет

Країна Бал

1. University of Oxford Велика Британія 95,0

2. California Institute of 

Technology

США 94,5

3. Stanford University США 93,8

4. University of Cambridge Велика Британія 93,6

5. Massachusetts Institute of 

Technology

США 93,4

6. Harvard University США 92,7

7. Princeton University США 90,2

8. Imperial College London Велика Британія 90,0

9. Swiss Federal Institute of 

Technology Zurich 

Швейцарія 89,3

10-

11.

University of Chicago

University of California, Berkeley

США 88,9





Індикатори рейтингу ТОП 200 

Україна

• якість навчально-педагогічного 

потенціалу (10 індикаторів);  

• якість навчання (4 індикатори);

• міжнародне визнання (6 індикаторів).





№ Університет Оцінка якості 
науково-

педагогічного 
потенціалу

Оцінка якості 
навчання

Оцінка 
міжнародного 

визнання

Оцінка інтегрального 
показника діяльності

1. Національний технічний університет 
України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського»

37,1584719 24,2733571 24,38991 85,82217352

2. Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка 

37,69866054 20,8091084 23,19028 81,6980532

3. Харківський національний університет 
імені Василя Каразіна

19,72389684 14,6311752 15,05826 49,4133336

4. Національний технічний університет  
«Харківський політехнічний інститут»

18,19243329 9,44538221 18,11854 45,7563526

5. Національний університет «Львівська 
політехніка»

10,07411838 15,5719037 20,00258 45,6486064

6. Національний гірничий університет  20,23740583 9,55270568 14,88076 44,6708729

7. Національний медичний університет 
імені Олександра Богомольця

28,01541416 7,3430677 9,247945 44,606427

8. Національний університет «Києво-
Могилянська академія»

13,03020291 17,3656142 14,1555 44,551315

9. Львівський національний університет 
імені Івана Франка 

10,47689444 14,6627164 18,25808 43,3976934

10. Національний університет біоресурсів 
та природокористування України

16,31640102 14,8704249 11,00018 42,1870072



Місце Університет ТОП 200 Webo-

metrics

Scopus Загальний 
бал

1. Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка  

2 1 1 4

2. Харківський національний університет імені 
Василя Каразіна  

3 3 2 8

3. Національний технічний університет 
України «Київський політехнічний інститут 
імені Ігоря Сікорського»

1 2 6 9

4. Національний технічний університет  
«Харківський політехнічний інститут»

4 6 9 19

5. Львівський національний університет імені 
Івана Франка  

9 8 3 20

6. Національний університет «Львівська 
політехніка»

5 9 10 24

7. Одеський національний університет імені 
Іллі Мечнікова  

17 10 4 31

8. Сумський державний університет 15 5 15 35

9. Чернівецький національний університет 
імені Юрія Федьковича  

24 12 5 41

10. Дніпропетровський державний університет 
імені Олеся Гончара  

11 24 8 43



Критерії оцінки університетських 

рейтингів (Simon Marginsson, 2014)

1. матеріальність, тобто чіткість та точність параметрів, що 

вимірюються та мінімальну можливість їх довільної інтерпретації; 

2. об’єктивність – мінімізацію суб’єктивного компоненту оцінки 

університетської діяльності

3. зовнішній характер даних, тобто дані повинні бути отриманими не 

від університетів, а із незалежних джерел

4. комплексний характер – університетські рейтинги повинні 

оцінювати максимальну кількість університетських функцій

5. вирівнювання продуктивності – будь-яка система 

рейтингування повинна сприяти виявленню загальної 

продуктивності університету і відповідної динаміки 

покращення

6. прозорість – індикатори , а також система їх обрахування 

повинна бути відкритою для всіх сторін



Можливі сценарії розвитку 

університетських рейтингів 

(Ulrich Teichler, 2011)
1. інерційний сценарій, при якому зберігається нинішня роль та 

відношення до рейтингів;

2. подальше поширення практики складання рейтингів, поглиблення їх 

впливу на освітню політику; 

3. рейтинги змінюють характер вищих навчальних закладів; 

4. рейтинги деформують систему університетської освіти; 

5. рейтинги змінять систему освіти на краще провокуючи внутрішню 

диверсифікацію навчальних закладів, яка постає фактором 

підвищення конкурентоспроможності ;

6. рейтинги стануть адекватним та достовірним інструментом оцінки 

вищих навчальних закладів;

7. рейтинги сприятимуть створенню «прозорих» інформаційних систем 

та зникнуть, оскільки за цих умов в них не буде потреби. 



Основні сучасні тенденції в галузі в галузі 

вдосконалення університетських 

рейтингів є:
• наближення методології розробки університетських 

рейтингів до існуючої методології соціальних наук;

• подолання темпоральної та просторової асиметрії 
розуміння місії сучасного університету та пошук 
адекватних індикаторів для оцінки освітньої та 
національної (регіональної) складової 
університетської діяльності;

• інтерактивний характер рейтингів, поширення 
практики самостійного відбору індикаторів для оцінки 
та порівняння;

• пошук оптимального балансу між об’єктивними та 
суб’єктивними даними при оцінці університетської 
діяльності, врахування думки основних споживачів 
освітніх послуг, перш за все, студентів.



Стандарт-досконалість (стеля)

Стандарт-сутність (поріг)

Стандарт-досконалість 

(стеля)

Стандарт-сутність (поріг)



Philip Selznick Leadership in Administration: A 

Sociological Interpretation (1957)

Інституція – це організація, «настояна на 

цінностях»(«infused with values»). Саме в 

момент появи спільних цінностей у 

співробітників організації, відбувається 

принципово важливий перехід від 

адміністративного менеджменту до 

інституційного лідерства.



Етапи трансформації від організації до інституції
Arjen Boin та Tom Christensen «The Development of Public Institutions: 

Reconsidering the Role of Leadership»(2008)

1. Розвиток ефективних практик, які обумовлені подоланням 
протиріччя між існуючими легітимними моделями вирішення 
проблеми та пошуком й розробкою нових, інноваційних моделей 
вирішення. 

2. Поява норм, що регламентують нові практики.

3. Прийняття норм всередині організації. Тут слід відзначити три 
умови, за яких подібне прийняття є можливим: по-перше, довіра то 
того, що дані норми походять від конкретної робочої практики; по-
друге, відповідність норм традиціям та базовим цінностям 
організації; по-третє, норми повинні відповідати владним принципам 
всередині організації.

4. Закріплення норм, коли вони перетворюються на щось 

рутинне, самою собою зрозуміле 

й прийнятне в житті організації.

6        Легітимація норм, коли вони приймаються іншими 

організаціями та їх співробітниками



Рейтинги як  механізм 

інтеграції до EHEA

По-перше, рейтинги допомагають певною мірою 

«перезавантажити» ціннісний консенсус у відповідності з сучасними 

та прогресивними тенденціями. Так, оскільки більшість рейтингів 

робить акцент на вимірюванні показників науково-дослідницької 

діяльності університетів та рівня їх інтернаціоналізації, саме ці 

складові університетської місії стають пріоритетними з точки зору 

розуміння його подальшого розвитку. 

По-друге, рейтинги сприяють підвищенню легітимності 

прогресивних вітчизняних університетів не лише на національному, а 

й на регіональному та глобальному рівні. 

По-третє, популярність рейтингів в засобах масової інформації та 

увага до їх показників громадської думки сприяє тому, що фаворити 

університетських рейтингів сприймаються в суспільстві як найбільш 

адекватні та прогресивні вищі навчальні заклади,  що цілком 

відповідає європейським підходам та практикам. 



Модель науково-дослідницького 

лідерства

Академічний рейтинг світових 

університетів

(Шанхайський рейтинг)

ARWU



Статусно-маркетингова модель 

лідерства

Рейтинг Таймс 

THE

Рейтинг QS



Andre Spicer (2017)*

• Число вітчизняних вступників до британських університетів цього року 
скоротилось на 4%;

• Хоча 50% населення мають вищу освіту, лише 20% робочих місць її 
потребує;

• 46% студентів не демонструє покращення власних когнітивних 
здібностей впродовж навчання в університеті;

• Між 1975 та 2008 роками кількість викладачів американських 
університетів зросла на 10%, а управлінців – на 221%;

• Дві третини британських університетів мають більше управлінців, ніж 
викладачів.

*https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/aug/21/universities-broke-cut-pointless-admin-teaching




