
 

Міжнародне визнання КНУТД 
Київський національний університет технологій та дизайну (КНУТД) ‒ це багатопрофільний 
навчально-науково-інноваційний комплекс із широко розвинутою інфраструктурою і сучасною 
матеріально-технічною базою, який здійснює багаторівневу підготовку кваліфікованих фахівців 
різних спеціальностей. Університет є флагманом у підготовці фахівців для галузей легкої і хімічної 
промисловості, індустрії моди, бізнесу, художньо-технічного моделювання і дизайну промислових 
виробів, мистецтва, економіки і побутового сервісу, юриспруденції та ін. Це один із найстаріших у 
країні закладів вищої освіти технологічного профілю. Університет має низку унікальних наукових 
шкіл, що здійснюють науково-інноваційну діяльність і визнані в Україні, та за кордоном. 

Мета університету – навчати й виховувати молодь, реалізовувати необхідні суспільству якісні 
освітні послуги незалежно від місця проживання / перебування споживачів; розвивати 
особистісний потенціал учасників освітнього процесу, їх творчі здібності, активну соціальну 
позицію. 

Ціль – становлення КНУТД як першокласного та впливового на міжнародному рівні університету 
прикладних досліджень із високоякісною освітньою і науковою репутацією. 

Завдання університету – забезпечення якісної освітньої діяльності здобувачів вищої освіти; 
розвиток наукових досліджень і трансфер технологій та інновацій у реальний сектор економіки; 
інтеграція у світовий ринок науки і освіти. 

 Національне та міжнародне визнання 

Університет має високе професійне та освітнє визнання, підтверджуючи свою 
конкурентоспроможність позиціями в національних та міжнародних рейтингах. 

 

https://knutd.edu.ua/


Найвищим досягненням 2020 р. є введення КНУТД до одного з найбільш впливових міжнародних 
рейтингів університетів QS World University Rankings: EECA – регіонального рейтингу університетів 
Східної Європи й Центральної Азії. Рейтинг QS оцінює освітню і наукову діяльність університетів 
на основі результатів опитувань понад 140 тисяч експертів, академіків, роботодавців, а також 
показників наукової, міжнародної та освітньої діяльності. З-понад 3,3 тисячі університетів регіону 
до рейтингу 2022 року введено 400 найкращих ЗВО. 

 

Американський журнал «CEOWORLD Magazine», який є провідним у світі бізнесу і технологій, 
оприлюднив результати щорічного Рейтингу Кращих дизайнерських шкіл світу у 2022 році. 
Заклади освіти були ранжовані за такими чинниками: знання і практичний досвід, вплив і 
значення. Під час збору інформації було проведено опитування понад 40 000 студентів, 50 000 
фахівців галузі, а також 30 000 рекрутерів та аналітиків журналу «CEOWORLD». 

Київський національний університет технологій та дизайну в Рейтингу-2022 зайняв 58 місце з-
поміж кращих світових шкіл моди та дизайну. Для університетської спільноти – це честь бути 
єдиним представником від України та Східної Європи на освітянському ринку. КНУТД з кожним 
роком підвищує свою значущість та позиції як на національному, так і на світовому рівні. 

У 2016 році КНУТД займав 88 місце, а вже через п’ять років наша позиція піднялася на 30 сходинок. 
Це досягнення є результатом підвищення якості освіти в університеті, ефективної роботи науково-
педагогічного колективу, підвищення наукового потенціалу вчених, дизайнерів, високих досягнень 
студентів, випускників та діяльності ректорату і Вченої ради. 

https://ceoworld.biz/2022/03/26/best-fashion-schools-in-the-world-for-2022/


 

Також утретє цей журнал вніс КНУТД до світового рейтингу ТОП-100 найкращих наукових шкіл та 
університетів, які забезпечують випуск висококваліфікованих спеціалістів у галузі медицини та 
фармації. У рейтингу 2022 року наш університет посів 61 місце, покращивши на чотири позиції 
попереднє досягнення. 

 

7 грудня 2020 року, за результатами експертного оцінювання, Київський національний університет 
технологій та дизайну вперше внесено до світового рейтингу «Green Metric World University 
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Rankings».  Це дало можливість університету одержати право членства в глобальній мережі 
закладів вищої освіти, що впроваджують парадигму сталого розвитку, ключовим змістом якої є 
взаємодія й інтеграція економічних, соціальних та екологічних вимірів. 

За рейтингом «WEBOMETRICS» від Cybermetrics Lab (Іспанія)  оприлюдненим у січні 2021 р. 
університет  посідав 29 місце з-поміж закладів вищої освіти України, а вже у липні піднявся на 19 
місце. Ця компанія також складає Transparent Ranking – рейтиг університетів за кількістю 
посилань найкращих профілів науковців за базою Google Scholar. У липні 2021 р. КНУТД посів 26 
місце з-поміж ЗВО України. 

 

У грудні 2021 року Університет вперше введено до впливового міжнародного рейтингу закладів 
вищої освіти SCImago Institutions Ranking. В основу рейтингу покладено три групи показників. 
Показник наукової-освітньої діяльності враховує обсяг, вплив та якість дослідницького результату 
установи. Показник інновацій розраховується на основі кількості патентних заявок установи та 
цитувань, які отримують його дослідницькі результати від патентів. Соціальний показник базується 
на кількості сторінок вебсайту закладу та кількості зворотних посилань із соціальних мереж. Варто 
зазначити, що за показником інновацій університет увійшов до першого квартилю Q1 (24% 
кращих ЗВО світу). 

Університет є одним із перших українських закладів вищої освіти, який пройшов незалежні 
зовнішні аудити, проведені національним сертифікаційним центром «СТАНДАРТ» та міжнародним 
сертифікаційним центром «QMSCERT» (Італія), за результатами яких отримав сертифікати 
відповідності системи менеджменту якості освітньої діяльності вимогам міжнародного стандарту 
ISO 9001:2015, чим підтвердив, що в Університеті: працює висококваліфікований колектив 
наукових, науково-педагогічних та адміністративних працівників; процеси, які пов’язані з 
наданням освітніх послуг, виконуються на високому професійному рівні; розроблено нормативно-
правовий інструментарій системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності; 
положення й інструкції задокументовано й доведено до відома персоналу, який їх обов’язково 
виконує; використовуються ефективні засоби контролю системи менеджменту якості. 

За даними наукометричної бази «SCOPUS» 2021 року за кількістю цитувань світовою науковою 
спільнотою публікацій науковців університету та індексом Гірша КНУТД займає 40-ве місце з-
поміж ЗВО України з показником h=23. 

Київський національний університет технологій та дизайну також займає високі позиції за 
результатами консолідованого рейтингу українських університетів «Osvita.ua» та входить до десяти 
кращих університетів України за рейтингом «ТОП-200 Україна» у групі технічних університетів. 

Важливим визнанням міжнародної співпраці Київського національного університету технологій та 
дизайну є членство в освітніх і професійних європейських та світових організаціях, з-поміж них: 

http://www.webometrics.info/en/Europe/Ukraine
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• Велика Хартія Університетів (Magna Charta Universitatum) (із 2018 р.) – 891 заклад вищої освіти 
з 90 країн світу; 

• Міжнародна асоціація університетів IAU (International Association of Universities) (із 2021 р.), 
яка об’єднує 640 університетів із 120 країн; 

• Європейська Асоціація Університетів (EUA) (із 2005 р.) – 861 член із 46 країн – це європейські 
університети, задіяні в навчанні й наукових дослідженнях, національних асоціаціях ректорів 
та інших організаціях, що здійснюють діяльність у галузі вищої освіти та науки; 

• Асоціація університетів текстильного профілю (AUTEX) (із 2005 р.) – 32 члени з 24 країн – це 
університети із закріпленою міжнародною репутацією щодо надання вищої освіти та 
проведення наукових досліджень у галузі текстилю; 

• Міжнародна асоціація університетів та коледжів мистецтва, дизайну та медіа (CUMULUS) (із 
2021 р.) – 360 членів із 63 країни; 

• Міжнародна фармацевтична федерація (FIP- International Pharmaceutical Federation) (із 2021 
р.), яка об’єднує 146 національних організацій; 

• Міжнародна федерація технологів трикотажного виробництва (IFKT)  (із 2009 р.) – 286 
індивідуальних членів та організацій із 22 країн – це заклади освіти та промислові організації, 
які працюють у  галузі трикотажного виробництва; 

• Європейська мережа підтримки підприємств «EEN – Enterprise Europe Network» (із 2011 р.) – 
600 організацій, які входять до 250 консорціумів із 40 країн, зокрема 27 країн Європейського 
Союзу (9 членів від України); 

• Німецько-українське товариство економіки та науки. Мета товариства – налагодження і 
зміцнення зв'язків науковців та промисловців, а також між підприємствами й організаціями 
двох країн. Здійснюється це завдяки співпраці з бізнес-асоціаціями, урядовими й 
неурядовими установами науки й промисловості, проведення нарад в обох країнах. Особливу 
увагу приділенао налагодженню контактів між підприємцями малого й середнього бізнесу, а 
також заохоченню здобувачів вищої освіти, науковців та політиків.  

• Всесвітня мережа сприяння дослідженням та освіті в галузі наукового розвитку складних 
цифрових систем. Центр складних цифрових систем (The Complex Systems Digital Campus: CS-
DC) – це міжнародна мережа науково-дослідних та/або освітніх закладів, мета якої – 
розв’язання наукових проблем дослідження складних систем через обмін усіма необхідними 
дослідницькими та освітніми ресурсами. 
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