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 Якої  би форми власності не був Університет його положення у світових 
рейтингах має велике значення по багатьом причинам, по-перше, це престиж 
Вищого Навчального Закладу (ВНЗ) та підняття конкурсу при вступі, по-друге, 
це порівняння з іншими ВНЗ і, по-третє, це з’ясування напрямків подальшого 
вдосконалення. 

 У світі вважається, що одна з основних функцій ВНЗ це їх наукова діяльність. 
Тому рейтинг ВНЗ з врахуванням наукової діяльності є поважним і популярним 
у світі. Таким рейтингом є Webometrics, який спирається на аналіз Web-сайтів 
ВНЗ і відображує не тільки і не стільки наукову складову, а те наскільки ВНЗ 
відомий у світі, як активно працює ВНЗ з сайтом, використовуючи 
інформаційні та комунікаційні можливості, як забезпечує доступ до 
електронних підручників та інше.. Цікаво і те, що ВНЗ світу, які займають 
перші місця у цьому рейтингу, займають перші місця і в найбільш поважному 
рейтингу Університетів світу THES / QS, (QS TopUniversities).  

Щоб увійти у рейтинг Webometrics  достатньо мати Web-сайт ВНЗ та 
зареєструватися на сайті Webometrics http://www.webometrics.info/ . Цей 
рейтинг найбільш демократичний, бо не тільки тому, що туди просто 
потрапити, але й тому, що надаються правила обчислення рейтингу і 2 рази на 
рік публікується рейтинг понад 20000 університетів світу. Достатню 
інформацію про цей рейтинг надано у роботі  [1]   а також на основному Web-
сайті Webometrics http://www.webometrics.info/ , у Вікіпедії 
http://uk.wikipedia.org/wiki/Вебометричний_рейтинг_університетів_світу# , а 
також на Web-сайті НТУУ»КПІ» http://webometr.kpi.ua. 
Оцінка проводиться по 4 параметрах, які Webometrics отримує з пошукових 
систем в InterNet і самостійно встановлює їх питому вагу. Є ще InterNet 
рейтинги університетів, але зазвичай вони не дають правила обчислення 
рейтингу. Дані по ВНЗ України у рейтингу 4icu буде наведено нижче.  Слід 
відзначити, що і інші популярні рейтинги Університетів використовують 
параметри з InterNet , але в основному це цитованість в SCOPUS .  
Перші 5 місць ВНЗ України у рейтингу Webometrics займають 

1. Національний технічний університет України «Київський 
політехнічний інститут» 712 у світі; 



2.      Київський національний університет імені Тараса Шевченка 972 у світі; 
3.      Донецький національний технічний університет 981 у світі; 
4.      Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна1469 у світі; 
5.      Національний університет «Львівська політехніка» 1704 у світі; 

Місце першої позиції досить низьке, бо перші позиції і з країн Європи, і з Росії 
є більш високими. Важливим є аналіз місць у світі по окремим параметрам. Так, 
наприклад,  НТУУ»КПІ» займаючи 713 місце у світі по сукупності параметрів, 
а по параметру Openness Rank* (Кількість присутніх на сайті університету 
файлів у форматах .pdf,.doc,.docx,.ppt, проіндексованих Google Scholar )   займає 
62 місце у світі (це пов’язано з тим, що з 2010 року всі журнали, що видаються 
в НТУУ»КПІ», по-перше, мають свої сайти і, по-друге, статті надаються у виді, 
шо сприймає Google Scholar ). Крім цього зроблено Вебометричний рейтинг 
підрозділів (окремо інститутів, факультетів, кафедр, журналів та конференцій), 
який  проводиться раз у місяць. На Web-сайті  http://webometr.kpi.ua    можна 
переглянути ці рейтинги.  По параметру  Excellence Rank*(Наукові статті, що 
опубліковані авторами університету в журналах, проіндексованих базою 
SCOPUS, та входять до складу 10% статей, найбільш цитованих у своїх 
наукових галузях за версією Scimago Group   НТУУ»КПІ» займає 2392 місце   і 
це фактично 3 місце серед ВНЗ України. Тому зараз зусилля  засереджені на 
присутності і цитованості робіт з НТУУ»КПІ» у SCOPUS.  

Такий аналіз надасть можливість і іншим ВНЗ України підвищити свої 
рейтинги у Webometrics. Декілька слів про останні місця ВНЗ України у 
рейтингу Webometrics . Перш за все, де ці більше 500 ВНЗ України про які ми 
іноді чуємо? У Webometrics їх 231 і 2 останніх це Chernihiv State Institute of Law 
Social Technologies and Labor 231 місце серед ВНЗ України і 20572 у світі та 
National Technical University of Agriculture Peter Vasilenko   230 місце серед ВНЗ 
України і 20474 у світі. Фактично це останні місця у рейтингу Webometrics. 

Вебометричний рейтинг 4 International Colleges & Universities охоплює 11000 
навчальних закладів і перші 5 місць ВНЗ України займають 

1.National Technical University of Ukraine  
2  National Pedagogical University  
3  Donetsk National Technical University ... 
4  Taras Shevchenko National University of Kyiv  
5  Lviv Polytechnic National University 
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