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Рейтинг університетів за показниками Scopus 2018 року 

Видавничою службою «УРАН», на замовлення Освіта.ua, здійснено 

наукометричний моніторинг суб’єктів науково-видавничої діяльності України 

за показниками бази даних SciVerse Scopus, на підставі якого складено рейтинг 

українських закладів вищої освіти  (Освіта.ua).  

Результати рейтингу вищих навчальних закладів базуються на показниках 

бази даних Scopus, що є інструментом для відстеження цитованості наукових 

статей, які публікуються навчальним закладом або його співробітниками. База 

даних Scopus постійно індексує понад 20 тис. наукових журналів та сотні 

книжкових серій. 

Станом на квітень 2018 р. до бази даних Scopus включено 162 заклади 

вищої освіти України, що на 26 навчальних закладів більше ніж у квітні 2017 

року. 

У рейтинговій таблиці вищі навчальні заклади України ранжовані за 

індексом Гірша – кількісним показником, що базується на кількості наукових 

публікацій і кількості їх цитувань. 

Згідно з даними рейтингу, найвищий індекс Гірша серед університетів 

України мають Київський національний університет ім. Шевченка – 84 (79 у 

рейтингу 2017 р.), Харківський національний університет ім. Каразіна – 65 (60) 

та Львівський національний університет ім. Франка – 55 (50), що посунув з 

третьої сходинки Чернівецький національний університет ім. Федьковича – 54 

(51). 

Як і у минулому році, п’яту сходинку посів Одеський національний 

університет ім. Мечникова 53 (50). 

Також не змінили свої позиції у порівнянні з минулим роком НТУУ 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» із показником 49 

(43), Донецький національний медичний університет (43) та Дніпропетровський 

національний університет ім. Гончара (40), що посіли відповідно шосте, сьоме 

та восьме місце. 

На дев’яту сходинку піднявся Національний університет «Львівська 

політехніка», що має у своєму активі 38 пунктів за індексом Гірша. 

Замикає першу десятку НТУ «Харківський політехнічний інститут» (38), 

що поступився місцем Львівській політехніці за рахунок меншої кількості 

публікацій. 
Рейтинг складено Видавничою службою «УРАН» на замовлення Освіта.ua 

(дані актуальні станом на 6 квітня 2018 р.). 

Індекс Гірша дорівнює N якщо науковець чи наукова установа опублікувала N 

наукових статей, кожна з яких була процитована щонайменше N разів, а решта 

ж статей були процитовані менше, ніж N разів. Наприклад, Київський 

національний університет ім. Шевченка має індекс, що дорівнює 84, це означає, 

що цим навчальним закладом було опубліковано 84 наукові статті, кожна з яких 

процитована щонайменше 84 рази. Інші ж статті Університету Шевченка були 

процитовані менш ніж 84 рази. 

«Scopus» – бібліографічна і реферативна база даних, а також інструмент 

для відстеження цитованості статей, опублікованих в наукових виданнях. База 

даних індексує більше 20 000 наукових видань з технічних, медичних та 
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гуманітарних наук. Також, до бази даних потрапляють публікації наукових 

журналів, матеріали конференцій та книжкових видань. Розробником та 

власником «Scopus» є видавнича корпорація «Elsevier». Дані «Scopus» окрім 

іншого, використовуються при складанні деяких рейтингів провідних 

університетів світу. Наприклад, Times Higher Education або QS World University 

Rankings. 

 


