
Топ кращіх вузів-лідерів України за версією 

 QS World University Rankings-2020 
https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2019 

 

QS World University Rankings - вважається одним з найбільш впливових глобальних рейтингів 

університетів. Розроблено в 2004 році Quacquarelli Symonds спільно з британським виданням Times 

Higher Education. 

Оцінюють університети за наступними показниками:  

• репутація в академічному середовищі (40%), 

• цитованість наукових публікацій представників університету (20%),  

• співвідношення кількості викладачів і студентів (20%), 

• ставлення роботодавців до випускників (10%), 

• відносна чисельність іноземних викладачів і студентів (по 5%). 

 

Та  за версією "Топ-200 Україна" 
https://osvita.ua/vnz/rating/74898/ 

Експерти, складаючи рейтинги, звертають увагу на базову, загальноосвітню та фахову підготовку 

студентів, використання інформаційних технологій та затребуваність їхніх випускників на ринку праці. 

 

1.  Харківський університет ім.В. Н Каразіна https://www.univer.kharkov.ua/ 

 
В QS World University Rankings-2020 університет займає 491 місце. В Українському рейтингу очолює 6 місце. 

Він був заснований в 1805 році і є одним з найстаріших університетів Східної Європи. Включає в себе 21 

факультет і один навчально-науковий інститут. Зараз в університеті навчаються близько 15 тис. студентів. 

Харківський університет — єдиний в Україні, де навчалися та працювали три лауреати Нобелівської премії — 

біолог Ілля Мечников, економіст Семен Кузнець, фізик Лев Ландау. 

В університеті розвинена структрура міжнародних відносин, студентська інфраструктура, спортивні комплекси і 

клуби, є гуртожиток і військова підготовка. 

Вартість денного навчання за рік 12-24 тисяч. 

 

2. Київський національний університет імені Тараса Шевченко  

                                                                                                     http://www.univ.kiev.ua/ 
За даними «Освіта.ua», цей університет займає друге місце. А ось в рейтингу QS World University Rankings-

2020 він потрапив в п'яту сотню (541-550 місце). Університет був заснований в 1834 році. Зараз це 

багатогалузевий освітньо-науковий комплекс. Тут 14 факультетів гуманітарного та природничо-наукового 

напрямку, а також 7 інститутів, де навчається близько 28 тис. студентів. 

Для проживання студентів створено студентське містечко з комфортабельними гуртожитками, комп'ютерними 

клубами, спортивним комплексом, їдальнями, кафе, танцювальними залами. Для оздоровлення університет 

утримує санаторій-профілакторій, оздоровчо-спортивний комплекс на березі річки Дніпро. 

 

Вартість денного навчання за рік 30-75 тисяч. 

 

3.  Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»   
                                                                                                            https://www.kpi.kharkov.ua/rus/ 

 
Цей вуз в QS World University Rankings-2020 року - в шостий сотні (651-700 місце) та на четвертому місці у 

рейтингу Топ-200 Україна 2020. Заснований в 1885 році. Зараз в ХПІ 9 факультетів, на яких навчається близько 

14 тис. студентів. На сайті інституту звертають увагу на 10  додаткових переваг НТУ “ХПІ” : палац студентів, 

спорт, гурожитки, студентські организації, військова підготівка, відпочинок в літку, міжнародне співробитництво, 

коворкінги, сучасна бібліотека,студентський стартап-рух. 

Вартість денного навчання за рік 17-30 тисяч. 

 

https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2019
https://osvita.ua/vnz/rating/74898/
https://www.univer.kharkov.ua/
https://www.univer.kharkov.ua/docs/work/dodat-3.pdf
http://www.univ.kiev.ua/
https://vstup.knu.ua/vartist-navchannia-za-kontraktom
https://www.kpi.kharkov.ua/rus/
http://vstup.kpi.kharkov.ua/korisni-posilannya-dlya-abituriientiv/litsenziinyi-obsiag-ta-vartist-navchannia/


 

4. Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського https://kpi.ua/ru 

Перше місце у 2020 році в українському рейтингу «Топ-200». А у рейтингу QS World University Rankings-

2020 він розташований в сьомій сотні (701-750 місце). Історія КПІ почалася в 1898 році. Зараз це один з 

найбільших українських вузів: тут 9 інститутів, 19 факультетів і ряд інших підрозділів. Навчається близько 30 тис. 

Студентів. Є військова кафедра, діють більше 100 студентських гуртків наукового, інженерного та 

соціогуманітарного спрямування, налагоджено  міжнародне співробитництво, має гуртожитки, центр культури та 

мистецтв, бази відпочинку, спорткомплекс, можливість отримувати стипендію. 

Вартість річного навчання 16-30 тисяч. 

 

 

5.   Сумський державний університет   https://www.sumdu.edu.ua/uk/ 

 
У рейтингу QS World University Rankings-2020 він потрапив в сьому сотню (701-750 місце) та на третьому 

місці у Топ-200 Україна2020. Займає много високих позіцій в других міжнародно та українських рейтингах. На 

третьємо місці у «Топ - 200 Україна 2020» кращів вузів. Серед випускників багато успішних, відомих людей. Це 

можно переглянути на сайті закладу.Университет основан в 1948 году. Тут функціонують три інститути і три 

факультети з безліччю спеціальностей. У цьому вузі близько 16 тис. студентів. 

Є можливість отримувати стипендію, приймати участь в наукових та міжнародних проектах, налагоджено 

міжнародне співробітництво , має різноманітні гуртки, спортивні секції, гуртожиток. 

 

Вартість денної форми навчання на рік 13-30 тисяч. 

 

6.  Національний інститут «Львівська політехніка»     https://lpnu.ua/ 
 

Укладачі світового рейтингу помістили його в сьому сотню (751-800 місце), а українськи експерти дали 

п’яте місце.  Це найстаріше технічний навчальний заклад України - його історія стартує в 1816-м. І на 5 місці в 

2020-2021 в топ 200 українських інститутів. Зараз у «Львівській політехніці» 16 інститутів. Тут навчається понад 

34 тис. студентів,які мають можливість проходити закордонне стажування та проводити спільні наукові 

досліждення. При університеті є студентське містечко з 13 гуртожитками. 

 

Вартість денної форми навчання  на рік 12-24 тисячі. 

 

Інші університети, які не потрапили до світового рейтингу у 2020, але 

мають високі позиції в українському «Топ-200 вузів 2020» 

  

7.  Національний університет "Києво-Могилянська академія"                                                                                                                   
                                                                                                                                  https://www.ukma.edu.ua/ 

 
Цей університет очолює сьоме місто в «Топ-200 Україна2020». НаУКМА співпрацює з 120 університетами 35 

країн світу, є членом Європейської Асоціації університетів.  Є одним з трьох найстаріших вузів України після 

Острозької академії та Львівського університету. 

У середньому 20% студентів-могилянців беруть участь у міжнародних проектах: літніх школах, конференціях, 

стажуванні тощо. Студент має можливість отримувати стипендую. Також при университеті є декілька гуртожитків, 

різноманітні студентські організації, коворкінг.  

 

Вартість денної форми навчання на рік 21-32 тисячі.      

 

 

 

 

https://kpi.ua/ru
https://kpi.ua/contract
https://kpi.ua/contract
https://www.sumdu.edu.ua/uk/
https://vstup.sumdu.edu.ua/vstup-do-bakalavratury/vartist-navchannia.html
https://lpnu.ua/
https://lpnu.ua/vstupnyku/vartist-navchannia
https://www.ukma.edu.ua/
https://eua.eu/
https://vstup.ukma.edu.ua/dlya-vstupnykiv-na-bakalavrat/vartist-navchannya/


8. Львівський національний університет ім. Івана Франка      https://www.lnu.edu.ua/                                                           
 
У рейтингу університетів «Топ-200 Україна 2020» Львовскій університет ім. Івана Франка зайняв восьме 

місце. Цей університет - найстаріший в Україні. Його історія почалася ще в 1661 році. На сьогодні у Львівському 

національному університеті імені Івана Франка функціонують 19 факультетів, 3 фахових коледжі (Правничий, 

Педагогічний та Природничий), Інститут післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки. В Університеті 

навчається понад 21 тисяча студентів.  

За період з січня 2018 року до травня 2019 року в Університеті організовано та проведено 113 наукових 

конференцій, семінарів, форумів, з них 48 – міжнародні. На найефективніші розробки у 2017 р. Університет 

отримав 34 патенти України, з них 3 – на винаходи. Станом на травень 2018 року отримано ще 17 патентів. Для 

студентів є студмістечко з гуртожитками, навчальні центри,комплекси,студії. 

 

Вартість денної форми навчання на рік 19-34 тисячі. 

 

9. Харківський національний університет радіоелектроніки  https://nure.ua/  

 
Експерти з Топ-200 вузів Україна 2020 надала дев’яте місце. Він є одним з найстаріших технічних навчальних 

закладів України. За високі досягнення в галузі освіти і науки у 2001-му році університету було надано статус 

Національного - нині Харківський національний університет радіоелектроніки. 

За високі досягнення в області навчання університет в 2001 році нагороджений Срібною Стелою та Дипломом 

лауреата VIII Міжнародного Академічного Рейтингу «Золота Фортуна» в номінації «Якість освіти третього 

тисячоліття». У 2004 році - нагороджений Стелою «Софія Київська» в номінації «Технічні вузи України». У вузі 

працює Центр Кар'єри, мається культурний центр з численними народними колективами художньої 

самодіяльності, спортивний клуб, студентський клуб, студмістечко і налагоджені міжнародні зв'язки і різні 

програми.  

Вартість річного навчання 14-23 тисячі. 

 

10.  Вінницький національний технічний університет  https://vntu.edu.ua/ 

 
На десятому місці українського рейтингу 2020 знаходиться ВНТУ. Це єдиний представник від України в IFIA — 

Міжнародній організації винахідницьких організацій з центром в Женеві. Університет прийнятий до Міжнародної 

асоціації університетів, навчає студентів за власними навчальними планами і виховує за власною оригінальною 

концепцією виховання. В університеті приділяється увага комп’ютерному забезпеченню навчального процесу, а 

саме: збільшенню щороку сучасної комп’ютерної техніки, впровадженню комп’ютерних мереж та новітніх 

інформаційних технологій, придбанню ліцензійних програмних продуктів. Вiнницький нацiональний технiчний 

унiверситет уклав двостороннi угоди про наукове та науково-технiчне спiвробiтництво з технiчними 

унiверситетами США,Європи,Грузії,Азейбарджан та інші. Студенти мають змогу отримувати стипенді, проживати 

в гуртожитку(студмістечку),мати картку ISIC. В ВНТУ працюють студентські організації, це 4 

департаменти:  Інформаційний, Культурно-масовий, Спортивний департамент,Науковий департаменти. Для 

студентов дневной форми обучения мужского пола,дается отстрочка от военного призыва.   

 

Вартість денної форми навчання на рік 16-22 тисячі.    

 

11. Національний ТУ «Дніпровська політехніка» https://www.nmu.org.ua                                                                     

 
Він зайняв дванадцяте місце у «Топ-200 Україна 2020 . Це головний український вуз гірничого профілю. 

Заснований в 1899 році. Зараз на базі «Дніпровської політехніки» функціонує 11 факультетів; тут навчаються 10 

тис. студентів. На сайті можна дізнатися про видатних випускників вузу. Універсітет співпрацює з багатьма 

видатними компаніями, такими як ДТЕК, ІНТЕРПАЙП, BRITISH COUNСIL і іншими іноземними фірмами. В 

університеті налагоджено міжнародне співробітництво, є військова кафедра, студгордок. 

 
Вартість річного навчання 12-24 тисячі. 

 

https://www.lnu.edu.ua/
https://admission.lnu.edu.ua/guide/the-cost-of-training/
https://nure.ua/
https://nure.ua/abituriyentam/litsenziyni-obsyagi
https://vntu.edu.ua/
https://uk.wikipedia.org/wiki/IFIA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://vntu.edu.ua/ru/information-for-enrollee/topic/yaka-vartist-navchannya-u-vntu-na-2020-21-navchalniy-rik-960.html
https://www.nmu.org.ua/
https://www.nmu.org.ua/ua/content/study/admission/costs_spec_mag.php


 

 

12. Запорізький національний університет   https://www.znu.edu.ua/ 

Найближчий до нашего міста університет ЗНУ очолює 22 місце з Топ-200. Історія цього закладу розпочалась 

майже 90 років тому. До структури університету входить 18 факультетів, Інженерний інститут ,а також 

відокремлені структурні підрозділи – Криворізький факультет та Економіко-гуманітарний факультет у 

м. Мелітополі, 4 коледжі,потужна наукова бібліотека, Школа Конфуція із вивчення китайської мови, Центр 

польської мови і культури ім. Яна ІІІ Собєського, Міжнародний Шекспірівський центр, Центр післядипломної 

освіти, Центр інтенсивного вивчення іноземних мов, Гете-Інститут та інші мовні освітні центри. На сьогодні в 

університеті навчається більше 17 тисяч студентів. Налагоджений міжнародний зв'язок, мають гуртожитки для 

студентів,студентський клуб,Серед випускників такі відомі люди Влад Яма, Сидоренко Володимир,Силантьєв 

Денис, Соболєв Сергій та інші. 

Вартість річного навчання 12-24 тисячі. 

13. Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара                                                                   

                                                                                 http://www.dnu.dp.ua/ 

На двадцять третьому місці серед Топ-200 кращіх вузів. Університет сьогодні – це заклад вищої освіти IV рівня 

акредитації – багатогалузевий навчально-науковий комплекс, де функціонують 14 факультетів, 3 освітні 

центри, аспірантура й докторантура, 3 науково-дослідних інститути, 79 кафедр, на яких працюють 1064 

викладачів. Міжнародна співпраця університету здійснюється також в рамках двосторонніх угод з відомими 

університетами і науковими центрами Європи, Америки й Азії. В останні роки встановлені і розвиваються 

інтенсивні контакти з Бразилією з питань підготовки кадрів для цієї країни в галузі ракетно-космічної техніки. 

Усього укладено і діють 93 угоди про міжнародне співробітництво університету. Університет має сучасну 

спортивну базу – стадіон, спортивні майданчики, Палац спорту, де розміщені 8 спортивних залів, басейн 25х50 м, 

дитячий басейн, зала фехтування, працюють секції із 29 видів спорту.  

Вартість денного навчання за рік 11-24 тісячі. 

 

Одеський державний аграрний університет    

 https://osau.edu.ua/bezkoshtovne-probne-onlajn-testuvannya-zno/ 

https://www.znu.edu.ua/
https://www.znu.edu.ua/ukr/university/departments
https://www.znu.edu.ua/ukr/university/11929
https://www.znu.edu.ua/ukr/university/koledzhi/kryvyjrig
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