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КНЕУ В СВІТОВОМУ РЕЙТИНГУ УНІВЕРСИТЕТІВ 

“ROUND UNIVERSITY RANKING”  
ТА В МІЖНАРОДНОМУ РЕПУТАЦІЙНОМУ  

РЕЙТИНГУ УНІВЕРСИТЕТІВ RUR  

 
В оприлюдненому у вересні Рейтин-

говим агентством Round University 
Ranking (RUR) Міжнародному ре-
путаційному рейтингу універси-
тетів 2018 року (RUR Reputation 
World University Ranking) Київський 
національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана зайняв 350 по-
зицію (проти 744 позиції в 2017 ро-
ці), що забезпечило йому приналеж-
ність до Бронзової ліги (позиції 301-
400). Лідерами рейтингу, в якому 
представлено 761 університет з різних 
країн світу, є Гарвардський універси-
тет, Массачусетський технологічний ін-
ститут (МІТ), Кембриджський універ-

ситет, Стенфордський університет, 
Оксфордський університет. Основою 
міжнародного репутаційного рейтингу 
RUR є глобальне опитування 20 тис. 
представників академічної спільноти. 
Респонденти мають обрати до 15 уні-
верситетів, які вони вважають кращи-
ми за якістю викладання (репутація в 
сфері викладання) та рівнем дослі-
джень (репутація в науковій сфері). 
У квітні цього року вийшов Світо-

вий рейтинг університетів “Round 
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University Ranking 2018” (RUR-2018), 
в якому Київський національний еко-
номічний університет імені Вадима Ге-
тьмана також покращив свої позиції, 
зайнявши 689 місце серед 783 універси-
тетів з 74 країн світу. За результатами 
оцінювання КНЕУ отримав 30,75 бали з 
максимальних 100, що забезпечило йо-
му місце в “Глобальній лізі” (World 
League) рейтингу (позиції 501+), яка 
об’єднує заклади вищої освіти, що праг-
нуть до досконалості й докладають зу-
силь, щоб потрапити до топ-500.  
Глобальними лідерами рейтингу 

стали такі американські й британські 
вищі навчальні заклади як Гарвардсь-
кий університет, Чиказький універси-
тет, Каліфорнійський технологічний 
інститут (Caltech), Імперський ко-
ледж в Лондоні, Стенфордський уні-
верситет, Массачусетський технологіч-
ний інститут (MIT), Колумбійський 
університет, Північно-Західний універ-
ситет, Прінстонський університет, Ке-
мбриджський університет. До п’ятірки 
кращих європейський закладів вищої 
освіти увійшли три британські та два 
швейцарських — вже названі Імперсь-
кий коледж в Лондоні, Кембриджський 
університет, а також Оксфордський уні-
верситет, Федеральна політехнічна шко-
ла Лозанни та Швейцарська вища техні-
чна школа Цюріха. За сумарним балом 
в рейтингу кращими серед українських 
ВНЗ стали Київський національний уні-
верситет імені Тараса Шевченка, Сум-
ський державний університет, Харківсь-
кий національний університет імені В. 
Н. Каразіна. 
Світовий рейтинг університетів скла-

дається за результатами оцінювання уні-
верситетів за 20 індикаторами, що ви-

мірюють чотири напрями діяльності 
вищих навчальних закладів: якість ви-
кладання (40% від оцінки ВНЗ), якість 
досліджень (40%), рівень інтернаціона-
лізації (10%) та рівень фінансової стій-
кості (10%). У кожній з цих груп по 5 
індикаторів з однаковою вагою в межах 
групи, що відрізняє даний рейтинг від 
більшості інших і пояснює його назву 
«Round», тобто круговий, симетричний. 

Напрями діяльності вищих навчальних закладів 
та індикатори, за якими складається RUR-рейтинг 

Група індикаторів "Викладання" 

40	%

Співвідношення кількості викладачів і контин-
генту студентів 

8 % 

Співвідношення кількості викладачів і кількості 
випускників рівня бакалаврату 

8 % 

Співвідношення кількості присуджених вчених 
ступенів і кількості викладачів  

8 % 

Співвідношення кількості присуджених вчених 
ступенів і кількості випускників рівня бакалаврату 

8 % 

Міжнародна репутація ВНЗ у сфері викладання 8 % 

Група індикаторів "Дослідження" 

40	%

Співвідношення кількості наукових цитувань і 
кількості викладачів 

8 % 

Співвідношення кількості присуджених вчених 
ступенів і кількості аспірантів, що вступили на 
1-й курс програм рівня PhD 

8 % 

Нормалізоване цитування наукових публікацій 8 % 

Співвідношення кількості наукових публікацій і 
кількості викладачів 

8 % 

Міжнародна репутація ВНЗ у сфері досліджень 8 % 

Група індикаторів "Международне різноманіття" 

10	%

Частка іноземних викладачів у загальній кілько-
сті викладачів  

2 % 

Частка іноземних студентів у загальній кількості 
студентів 

2 % 

Частка наукових публікацій в міжнародному 
співавторстві 

2 % 

Міжнародна репутація ВНЗ за межами свого 
регіону 

2 % 

Рівень інтернаціоналізації ВНЗ 2 % 

Група індикаторів "Финансова стійкість" 

10	%

Співвідношення бюджету ВНЗ і кількості ви-
кладачів 

2 % 

Співвідношення бюджету ВНЗ і кількості студентів 2 % 

Співвідношення кількості наукових публікацій і 
дослідницького бюджету 

2 % 

Співвідношення дослідницького бюджету ВНЗ і 
кількості викладачів та дослідників 

2 % 

Співвідношення дослідницького бюджету ВНЗ і 
загального бюджету 

2 % 
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 Кращого результату КНЕУ досяг у 
2018 році за напрямом “викладання”, 
отримавши 45,282 бали й посівши 476 
місце в даному суб-рейтингу, яке за-
свідчує приналежність до “Мідної лі-
ги” (Copper League), що замикає пре-
стижні топ-500 (401-500 позиції). 
Такому результату сприяли, насампе-
ред, високі значення показників “спів-
відношення кількості викладачів до кі-
лькості студентів” (73,375 бали й 209 
місце), “співвідношення кількості ви-
кладачів до кількості випускників ба-

калаврського рівня” (56,875 бали й 
338 місце) та “міжнародна репутація 
ВНЗ у сфері викладання” (43,686 бали 
й 442 місце). Серед 5 показників на-
пряму “дослідження” найвищого рівня 
досягнуто за показником “міжнародна 
репутація ВНЗ у сфері досліджень” 
(65,077 бали й 274 місце). В групі ін-
дикаторів оцінювання “рівень інтер-
націоналізації” найвищим є значення 
показника “міжнародна репутація 
ВНЗ за межами свого регіону” 
(64,753 бали й 277 місце), а з-поміж 
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показників напряму “рівень фінансо-
вої стійкості” кращий результат досяг-
нуто за “співвідношенням кількості 
наукових публікацій до дослідницького 
бюджету” (200 місце). 
Міжнародний репутаційний рей-

тинг університетів RUR та Світовий 
рейтинг університетів RUR видаються 
російським рейтинговим агентством 
RUR Agency з 2010 року в партнерст-
ві з Clarivate Analytics1 — світовим лі-
дером у наданні інформаційно-
аналітичних рішень вченим і дослідни-
кам, допомагаючи значно скорочувати 
час, необхідний для створення, впро-
вадження та захисту нових технологій. 
На підставі даних за більш ніж 150 
років компанія створила найбільш ві-
домі продукти для підтримки життє-
вого циклу інновацій: Web of Science, 
Cortellis, Derwent, CompuMark, 
MarkMonitor і Techstreet. Рейтинг фо-
рмується на основі вихідних даних, що 
збираються в межах дослідження Global 
Institutional Profiles Project (GIPP).  

                                                 
1 Clarivate Analytics — незалежна американська 

компанія, заснована в 2016 році, управляє базами 
даних, інформаційними системами і колекціями з ін-
телектуальної власності; до 2016 року була бізнес-
підрозділом IP&Science мадіакомпанії Thomson Reuters. 

Мета проекту RUR — надати про-
зорий, комплексний інструмент для 
порівняння, співставлення й вибору 
вищих навчальних закладів по всьому 
світу для максимально широкої ауди-
торії і, насамперед, ключових 
стейкхолдерів вищої освіти: абітурієн-
тів, студентів, представників академіч-
ної й наукової спільнот, аналітиків, 
осіб, що приймають рішення в сфері 
вищої освіти як на рівні ВНЗ, так і на 
національному рівні. 

  
За матеріалами: http://roundranking.com/  
 
 

Матеріал підготовлено 
кандидатом економічних наук,  
доцентом кафедри маркетингу, 

науковим співробітником Інституту вищої 
освіти  

Н. В. Васильковою 
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