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Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» бере участь у 45
світових та національних рейтингах, з них 13 основних; 32 рейтинги за окремими напрямами.
Що дають показники рейтингів НТУ «ХПІ»?
 – Статус дослідницького університету. У Законі України «Про вищу освіту» прописана
необхідність присутності в міжнародних рейтингах закладів вищої освіти для отримання
статусу дослідницького університету.
 – Базове фінансування університету за основною діяльністю. Постанова Кабінету Міністрів
України вiд 24 грудня 2016 року № 1146 «Про розподіл видатків державного бюджету між
закладами вищої освіти на основі показників їх освітньої, наукової та міжнародної
діяльності».
 – Міжнародне та національне визнання, що сприяє збільшенню числа вітчизняних та
іноземних студентів, кількості іноземних грантів наукових колаборацій.
Які показники університету у світових рейтингах?

Згідно з одним із найбільш впливових світових рейтингів QS World University Ranking (QS
WUR) НТУ «ХПІ» третій рік поспіль займає місце 651–700 серед університетів світу та третє
серед ЗВО України. При цьому наш університет є кращим технічним вищим навчальним
закладом України. Слід зазначити, що з початку своєї участі у цьому рейтингу НТУ «ХПІ»
жодного разу не погіршував своїх позицій у порівнянні з минулими роками. Якщо у 2014 році
університет входив тільки до 82% кращих університетів світу, то у минулому році він
потрапив до 55% таких університетів. Наш університет єдиний ЗВО України, який стабільно
покращує свої позиції у Світовому рейтингу QS WUR.

У рейтингу університетів регіону Східної Європи та Центральної Азії QS Eastern Europe and
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Central Asia (EECA) у 2020 році НТУ «ХПІ» єдиний вищий навчальний заклад України, який
покращив свої позиції, піднявшись на 13 місць та посівши 115 рядок. Усього в цьому
рейтингу були ранжовані 400 університетів регіону, серед яких 25 українських.
Якщо у 2017 році університет входив тільки до 49% кращих університетів регіону, то у
минулому році він потрапив до 29% кращих університетів.
В рамках глобального рейтингу дослідницьких університетів THE World University Rankings
університет вже втретє потрапив до числа ранжованих та посів місце 1200+ разом з групою
інших ЗВО України. У цьому році з України до цього рейтингу потрапили ще 9 вищих
навчальних закладів України.

Крім загальної оцінки рейтинг також проводить оцінку університетів за 11 окремими
напрямами: THE World University Ranking by subject. Цього року наш університет за
напрямами «Фізичні науки» та «Інжиніринг» ранжований уже вдруге та втретє відповідно і
зайняв місце 1001+ за кожним.

Рейтинги впливу вищої освіти THE University Impact Rankings – це єдині глобальні таблиці
ефективності, які оцінюють університети на основі цілей сталого розвитку Організації
Об’єднаних Націй. У рейтингу використовуються ретельно відкалібровані показники, щоб
забезпечити всебічне та збалансоване порівняння у чотирьох широких сферах:
дослідження, керівництво, роз’яснення та навчання.
Рейтинг впливу за 2021 рік – це третє видання, а загальний рейтинг включає 1118
університетів із 94 країн/регіонів. Наш університет взяв участь у 8 напрямах із 17 цього
рейтингу. Кращі наші показники наступні:
 – гідна праця і економічне зростання – місце у світі 101–200 та перше серед ЗВО України;
 – промисловість, інновації та інфраструктура – місце у світі 301–400 та перше серед ЗВО
України;
 – стійкі міста і спільноти – місце у світі 301–400 та друге серед ЗВО України.
 – загальне місце НТУ «ХПІ» у цьому рейтингу 601+.



НТУ «ХПІ» в 2021 році вдруге взяв участь у щорічному міжнародному рейтингуRound
University Ranking, що вимірює показники діяльності університетів у сферах викладання,
досліджень, міжнародного різноманіття, фінансової стійкості. У 2021 році, за результатами
оцінювання, ХПІ отримав 616-е місце серед представлених майже 900 університетів світу і
3-є серед українських. Крім того, НТУ «ХПІ» і у цьому рейтингу став найкращим технічним
вишем України.
Університет посів 5 місце серед українських вищих навчальних закладів у міжнародному
рейтингу Webometrics Ranking of World’s Universities. Рейтинг оцінює показники активності
університетів в Інтернеті. Всього оцінювалася понад 31 тисяча вишів різних країн світу, з них
– 316 українських.
Таким чином слід зазначити, що НТУ «ХПІ» досить гідно виглядає у більшості найбільш
впливових рейтингів університетів світу.
Однак спочивати на лаврах буде великою помилкою. Ми знаємо свої недоліки, слабкі
сторони і повинні продовжувати докладати зусиль для їх ліквідації, використовувати всі
резерви для того, щоб наш університет займав провідні позиції серед університетів України.
Для вирішення цього завдання необхідні зусилля всього колективу університету: викладачів,
вчених, інженерів і керівників університету.
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