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Міжнародний рейтинг U-Multirank:

інструмент розвитку інституційної

спроможності та місії сучасного

університету



Кому потрібні рейтинги? 

(1) Студентам

(2) Закладам вищої 

освіти

(3) Дослідникам

(4) Грантодавцям

(5) Розробникам політик

(6) Негромадським 

організаціям
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Питома вага індикатору у сукупному значенні рейтингу, %

Результати досліджень Вплив досліджень Якість освіти

Якість науково-педагогічних працівників Репутація Міжнародна співпраця

Що вимірюють традиційні рейтинги (league tables)? 

Кількість українських 

ЗВО 

(станом на 10.06.2019)
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Якість як трансформація 

(transformation)05
● Двостороння взаємодія з клієнтом

● Додана цінність

Якість як ефективність 

ресурсів 

(value for money)
04

● Підзвітність (accountability)

● Key Performance Indicators

Якість як відповідність меті 

(fit for purpose)03
● Відповідність очікуванням клієнта

● Місія

Якість як досконалість 

(perfection)02
● “Нульова дефектність”

● Getting things done right first time 

Якість як винятковість

(exceptional)01
● Ексклюзивність 

● Репутація

● Перевага ресурсів

Концепції якості вищої освіти

Джерело: Harvey & Green (1993)
Фокус традиційних рейтингів



Чому з’явився U-Multirank?

Засадничі принципи

U-Multirank:

 Багатовимірність

 Персоналізованість

 Прозорість

 Глобальність

 Співмірність

Проблеми традиційних 

рейтингів

Як їх вирішує U-Multirank

Вимірюють переважно 

дослідницьку діяльність ЗВО, але 

претендують на всеохопність

Діяльність ЗВО представлена у 

багатовимірних показниках 

Недостатньо намагань щодо 

перевірки якості інституційних 

даних

Цілісна статистична система 

перевірки якості даних 

Деякі рейтинги використовують 

абсолютні величини

Індикатори проходять 

нормалізацію даних 

Репутаційні опитування, що є 

частиною більшості рейтингів, є 

суб’єктивними

Не проводить репутаційні 

опитування; пропонує 

студентське опитування за 

надійно обрахованою та 

протестованою методологією

Чутливі до зважувань Не агрегує дані до сукупного 

показника, що знімає 

необхідність присвоєння 

зайвих коефіцієнтів даним



Що вимірює U-Multirank?
Навчання і викладання

Співвідношення студентів і науково-педагогічних

працівників

Своєчасний випуск (бакалаври)

Своєчасний випуск (магістри)

Науково-педагогічні працівники зі ступенем PhD

Зв'язок з професійним середовищем (бакалаври)

Рівень випуску (бакалаври)

Рівень випуску (магістри)

Рівень випуску відносно нормативного часу (бакалаври)

Рівень випуску відносно нормативного часу (магістри)

Відносний рівень безробіття випускників (бакалаври)

Відносний рівень безробіття випускників (магістри)

Зв'язок з професійним середовищем

Зв'язок з професійним середовищем (магістри)

Випуск відносно нормативного часу

Відносна частка безробіття випускників

Кількість лікарняних ліжок для потреб викладання

Інноваційні форми викладання і оцінювання

Навчання громадським службам

Гендерна рівність
Дослідження

Дохід від зовнішньої дослідницької діяльності

Кількість присвоєних PhD

Абсолютна кількість наукових публікацій

Рівень цитування

Дослідження з максимальним рівнем цитування

Міждисциплінарні публікації

Дослідницька орієнтація викладання

Кількість позицій пост-док

Кількість наукових публікацій (нормалізоване значення)

Продуктивність публікацій

Продукування культурного надбання

Стратегічні дослідницькі партнерства

Міжнародна орієнтація

Інтернаціональна орієнтація бакалаврських освітніх

програм

Інтернаціональна орієнтація магістерських освітніх

програм

Можливості навчання закордоном

Частка PhD, присвоєних міжнародним студентам

Міжнародні спільні публікації

Міжнародні дослідницькі гранти

Бакалаврські освітні програми з іноземною мовою

викладання

Студентська мобільність

Частка міжнародних науково-педагогічних працівників

Магістерські освітні програми з іноземною мовою

викладання

Міжнародна орієнтація освітніх програм

Наскрізні освітні програми з іноземною мовою

викладання

Регіональна співпраця

Студентські стажування в регіоні

Регіональні спільні публікації

Дохід з регіональних джерел

Частка випускників бакалаврських програм, що

працюють у регіоні

Частка випускників магістерських програм, що

працюють у регіоні

Рівень безробіття випускників по регіону

Стратегічні регіональні дослідницькі партнерства

Публікації з регіональним бізнесом

Трансфер знань

Дохід з приватних джерел

Співпублікації з бізнесом

Кількість патентів

Співпатентування з бізнесом

Частка публікацій, що цитуються у патентах

Бакалавські випускні роботи підготовлені

разом з регіональними організаціями

Магістерські випускні роботи підготовлені 

разом з регіональними організаціями

Спін-офи

Кількість компаній, відкритих випускниками



Динаміка долучення українських ЗВО до U-Multirank
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Які результати демонструє Україна в U-Multirank 2019 ?

 Вперше 2 українські університети ввійшли до 

топ-25 U-Multirank за індикаторами:

• Зв’язок з професійним середовищем - Харківський 

національний економічний університет імені Семена 

Кузнеця

• Інтернаціональна орієнтація ступеневих освітніх програм –

Тернопільський національний технічний університет імені

Івана Пулюя

Індикатори U-Multirank, за якими 

формуються топ-25 ЗВО: 

• Зв’язок з професійним

середовищем Інтернаціональна

орієнтація ступеневих освітніх

програм

• Спільні публікації з бізнесом

• Дохід від професійного розвитку

• Міждисциплінарні публікації

• Міжнародні спільні публікації

• Патенти

• Наукові публікації

• Студентська мобільність

• Публікації з найвищим рівнем

цитування



Які результати демонструє Україна в U-Multirank 2019 ?

 4 національні лідери (ЗВО, які набрали 

найбільшу кількість оцінок «A» по всім 5-ти 

сферам):   



Які результати демонструє в U-Multirank Україна?

 Найпотужніші сфері діяльності українських вишів: 

(1) навчання і викладання та (2) регіональна

співпраця
А як же 

Гарвард?



Які переваги мають ЗВО, представлені в U-Multirank?

 Міжнародна видимість для рекрутингу студентів

 Надійне посилання для грантових заявок 

 Підґрунтя для стратегій розвитку (1771 університетів з 96 країн)

 Краще розуміння внутрішніх процесів менеджменту



Як взяти участь у U-Multirank?

1. Заповнити коротку форму зворотнього 

зв’язку на офіційному сайті (лише для тих 

університетів, що братимуть участь вперше).

2. Отримати підтвердження реєстрації та

інформацію для входу на Participant Portal від 

команди проекту.

3. Надати інституційні дані за встановленою

формою. 

Участь повністю безкоштовна



Дякую за увагу!


