
Місце Державного університету телекомунікацій  

у рейтингу університетів «ТОП-200 Україна» 2020 року 

Центр міжнародних проектів «Євроосвіта», в партнерстві з 

міжнародною групою експертівIREG Observatory on Academic Ranking and 

Excellence, презентував новий академічний рейтинг закладів вищої освіти 

України «Топ-200 Україна 2020». 

Базовим принципом ранжування університетів у рейтингу є 

забезпечення повної відкритості, прозорості і незалежності ранжування 

університетів. Для укладання рейтингу використовувалися лише відкриті 

дані прямих вимірів, виставлені на відкритих веб-ресурсах незалежних 

національних та міжнародних організацій і установ.  

Цьогорічний рейтинг українських університетів розраховувався за 

десятьма показниками, шість з яких є міжнародними, чотири - 

національними. При цьому вагові коефіцієнти міжнародних показників 

діяльності університетів (результати у світових рейтингах, участь 

університетів в програмах Erasmus+ Європейського Союзу) встановлені 

вищими за вагові коефіцієнти національних показників. 

Таблиця 1. Показники оцінювання діяльності університетів 

 

№ Показник 

Вага 

показник

а 

Оцінювання виду діяльності 
Відкрите джерело 

доступу до показника 

1 
QS World University 

Rankings 
0.135 Академічна діяльність 

https://www.topuniversities.

com 

2 Scopus 0.135 Науково-видавнича діяльність http://ru.osvita.ua  

3 Webometrics 0.135 

Оцінка науково-дослідницьких 

досягнень університетів через 

порівняння їх Інтернет-сайтів 

http://webometrics.info  

4 
Участь в програмах 

Erasmus+ ЄС 
0.135 Міжнародна діяльність 

https://erasmusplus.org.ua/er

asmus/novyny-i-baza-

proektiv.html  

5 
Google Scholar 

Citations 
0.135 

Цитованість наукових праць 

вчених університету 

http://www.webometrics.inf

o/en/transparent  

6 UniRank 0.10 

Якість представлення та 

популярність ЗВО у Інтернет-

просторі на основі незалежних 

вебометричних показників 

https://www.4icu.org/ua/  

7 

Результати 

Всеукраїнських 

студентських 

олімпіад і конкурсів 

наукових робіт 

2018/2019 (за сумою 

балів) 

0.065 Якість підготовки 

https://imzo.gov.ua/2019/08/

07/nakaz-mon-vid-5-08-

2019-1060 ,  

 

https://imzo.gov.ua/2019/08/

07/nakaz-mon-vid-05-08-

2019-1059 

8 
Стипендії Президента 

України та КМУ для 
0.065 Навчально-наукова робота http://www.kdpu-nt.gov.ua  

http://euroosvita.net/index.php/?category=11&id=6556
https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2021
https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2021
http://ru.osvita.ua/vnz/rating/72780/
http://webometrics.info/en/Europe/Ukraine
https://erasmusplus.org.ua/erasmus/novyny-i-baza-proektiv.html
https://erasmusplus.org.ua/erasmus/novyny-i-baza-proektiv.html
https://erasmusplus.org.ua/erasmus/novyny-i-baza-proektiv.html
http://www.webometrics.info/en/transparent
http://www.webometrics.info/en/transparent
https://www.4icu.org/ua/
https://imzo.gov.ua/2019/08/07/nakaz-mon-vid-5-08-2019-1060-pro-pidsumky-vseukrains-koi-students-koi-olimpiady-2018-2019-navchal-noho-roku/
https://imzo.gov.ua/2019/08/07/nakaz-mon-vid-5-08-2019-1060-pro-pidsumky-vseukrains-koi-students-koi-olimpiady-2018-2019-navchal-noho-roku/
https://imzo.gov.ua/2019/08/07/nakaz-mon-vid-5-08-2019-1060-pro-pidsumky-vseukrains-koi-students-koi-olimpiady-2018-2019-navchal-noho-roku/
https://imzo.gov.ua/2019/08/07/nakaz-mon-vid-5-08-2019-1060-pro-pidsumky-vseukrains-koi-students-koi-olimpiady-2018-2019-navchal-noho-roku/
https://imzo.gov.ua/2019/08/07/nakaz-mon-vid-5-08-2019-1060-pro-pidsumky-vseukrains-koi-students-koi-olimpiady-2018-2019-navchal-noho-roku/
https://imzo.gov.ua/2019/08/07/nakaz-mon-vid-5-08-2019-1060-pro-pidsumky-vseukrains-koi-students-koi-olimpiady-2018-2019-navchal-noho-roku/
http://kdpu-nt.gov.ua/uk/content/spisok-molodih-vchenih-yakim-priznacheno-stipendiyi-ta-prodovzheno-viplatu-stipendiy


молодих вчених 

9 

Кількість отриманих 

патентів вченими 

університету в 2019р. 

0.065 Винахідницька діяльність 

http://www.euroosvita.net ,  

 

https://ukrpatent.org 

10 

Середнє зважене 

значення для 

рейтингів ЗВО за 

кількістю поданих 

заяв абітурієнтами та 

середнім конкурсним 

балом в 2019 році 

0.03 
Привабливість університету для 

абітурієнтів 

https://vstup2019.edbo.gov.

ua/statistics/  

 

Так, у 2020 році Державний університет телекомунікацій посів 124 

місце (147 у минулому році) 

Рейтингова таблиця 

Рейтинг 

2020 ￬ 
Заклад вищої освіти 

Сума індексів 

університету 

124 
Державний Університет 

Телекомунікацій 
68.65 

 

 Державний університет телекомунікацій у рейтингу ЗВО України по даним 

науко метричної бази даних SciVerse Scopus у 2020році посів 143 місце  (148 

у минулому році)  

 

Місце Заклад освіти 
Кількість 

публікацій 

Кількість 

цитувань 

Індекс 

Гірша  

2020 

Індекс 

Гірша  

2019 

Різниця 

(2020-2019) 

143 

(+5) 

Державний університет 

телекомунікацій 
108 106 6 3 3 

 

За оцінкою науково-дослідницьких досягнень університетів через порівняння 

їх Інтернет-сайтів по даним Webometrics 

ranking 
World 

Rank  

University  

Presence 

Rank*  

Impact 

Rank*  

Openness 

Rank*  

Excellence 

Rank*  

139 12329 

State University 

of Information 

and 

Communication 

Technologies / 

Державний 

Університет 

Телекомунікацій  

2372 11871 7356 6084 

 

http://www.euroosvita.net/index.php/?category=49&id=6344
https://ukrpatent.org/uk/articles/bases2
https://vstup2019.edbo.gov.ua/statistics/
https://vstup2019.edbo.gov.ua/statistics/
https://osvita.ua/vnz/rating/64884/
http://webometrics.info/en/europe/ukraine?page=1&sort=desc&order=World%20Rank
http://webometrics.info/en/europe/ukraine?page=1&sort=desc&order=World%20Rank
http://webometrics.info/en/europe/ukraine?page=1&sort=asc&order=University
http://webometrics.info/en/europe/ukraine?page=1&sort=asc&order=Presence%20Rank%2A
http://webometrics.info/en/europe/ukraine?page=1&sort=asc&order=Presence%20Rank%2A
http://webometrics.info/en/europe/ukraine?page=1&sort=asc&order=Impact%20Rank%2A
http://webometrics.info/en/europe/ukraine?page=1&sort=asc&order=Impact%20Rank%2A
http://webometrics.info/en/europe/ukraine?page=1&sort=asc&order=Openness%20Rank%2A
http://webometrics.info/en/europe/ukraine?page=1&sort=asc&order=Openness%20Rank%2A
http://webometrics.info/en/europe/ukraine?page=1&sort=asc&order=Excellence%20Rank%2A
http://webometrics.info/en/europe/ukraine?page=1&sort=asc&order=Excellence%20Rank%2A
http://www.dut.edu.ua/
http://www.dut.edu.ua/
http://www.dut.edu.ua/
http://www.dut.edu.ua/
http://www.dut.edu.ua/
http://www.dut.edu.ua/
http://www.dut.edu.ua/
http://www.dut.edu.ua/
http://webometrics.info/en/europe/ukraine?page=1&sort=desc&order=World%20Rank

