
 

 

РЕЙТИНГУВАННЯ 

 

Національний гірничий університет посідає високі позиції у 

рейтингу «ТОП-200 Україна» увійшовши до першої десятки кращих 

ВНЗ за профілями підготовки. За даними рейтингування «ТОП-200 

Україна», у 2015 році НГУ посів сьоме місце серед університетів 

України, трете – серед ВНЗ центрального регіону України, 

четверте – серед технічних університетів України. Дев’яте місце 

згідно з рейтингом Webometrics свідчить про значне укріплення 

позицій університету в інформаційному просторі.  
 

Аналіз позицій Державного ВНЗ «НГУ» у вебометричному 

рейтингу університетів світу (англ. Webometrics ranking of world’s 

universities) дозволяє зробити висновок, що представлення 

діяльності університету та оцінка рівня впливу його публікацій 

на світовий науковий прогрес і цікавість веб-ресурсів університету 

має тенденцію до сталого зростання.  
 

Порівняно з 2014 роком місце, що займає університет серед ВНЗ 

України, покращилось на 4 позиції (9 місце), а серед університетів 

світу, на фоні значної втрати позицій українськими університетами, 

своє положення вдалося зберегти (2 735 – погіршилось на 142 

позиції).  
 

Індикатори, що характеризують ступінь представлення 

університету в глобальній мережі та його привабливість для 

користувачів, у порівнянні з січнем 2014 року змінилися наступним 

чином:  

 присутність (кількість проіндексованих пошуковою 

системою Goodle  web-сторінок) покращилась на 97 позицій (264 

місце серед університетів світу);  
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 вплив (комбінація зовнішніх гіперпосилань на домен 

університету та доменів, з яких ці посилання надходять  за даними 

Majestic SEO та ahrefs) покращився на 2 079 позицій (2 257 місце 

серед університетів світу);  

 відкритість (кількість наявних в домені університету файлів 

у форматах pdf, doc, docx, ppt) покращилась на 60 позицій (427 місце 

серед університетів світу);  

 якість (характеризує вплив наукових статей, що опубліковані 

співробітниками університету в журналах, проіндексованих 

бібліометричною базою SCOPUS та входять до складу 10 % статей, 

найбільш цитованих у своїх наукових галузях за версією Scimago 

Group) покращилась на 545 позицій (4 897 місце серед університетів 

світу). 
 

Таким чином, копітка робота колективу університету в галузі 

забезпечення широкого висвітлення його діяльності в мережі 

Internet дозволяє системно покращувати позиції у вебо-

метричному рейтингу. Однак в умовах досить жорсткої конкуренції 

між вищими навчальними закладами потрібно приділити більш 

серйозну увагу покращенню індикатора «якість».  
 

Університет є одним з двох вишів Дніпропетровської області, які 

увійшли до переліку 30 провідних ВНЗ України (посів 29 місце). 

НГУ займає 21 місце у загальному рейтингу, що враховує інтегральні 

показники рейтингів ТОП-200 Україна, Webometrics, Scopus. Високі 

рейтингові показники свідчать про ефективну системну роботу, що 

проводиться вченими та викладачами університету. 
 

Рейтинг на основі середнього балу зарахованих на відповідний 

напрям надає змогу оцінити конкурентну позицію на ринку освітніх 

послуг. Водночас, слід враховувати, що різниця між щаблями 

рейтингу є мінімальною. 
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У цілому рейтингова картина напрямів НГУ свідчить про 

провідні позиції університету. Так, напрям «менеджмент » у 

найбільш жорсткому конкурентному середовищі посів 5 місце з 113, 

«маркетинг » 3 з 48, «машинобудування» 3 з 52, «філологія» 10 

з 67, «економіка підприємства» 12 з 74, «електромеханіка » 4 з 28 

та ін.  
 

Взагалі 24 напрями університету з 31 посідають місця вище 50 

за 100-бальною шкалою, знаходячись у першій половині конкурсного 

переліку серед ВНЗ України. Це свідчить про високу якість освітніх 

послуг та системну професійно-орієнтовану роботу. 
 

Дещо нижчими є рейтингові показники класичних для нашого 

університету напрямів: «г ірництво», «геологія», «переробка  

корисних копалин », «бу дівництво», що знаходяться після 25 

позиції у рейтингу в межах НГУ та займають понад 50 позиції з 100 у 

межах України. Напрям «гірництво» посідає 5 місце з 9 ВНЗ (4 місце 

займає НТУУ «КПІ» з 158,74 балами, в НГУ середній бал 

зарахованих – 158,00). Перше місце займає Івано-Франківський 

університет нафти і газу з середнім балом 168,66. Різниця між 

щаблями рейтингу є незначною, тому віднесення цих напрямів до 

зони ризику є  умовним.  
 

Водночас, аналіз структури показників рейтингових систем 

свідчить про неповну реалізацію наукового та освітнього потенціалів 

університету.  
 

Позиціювання університету в загальних рейтингах може бути 

покращене шляхом реалізації цілеспрямованих проектів, 

впровадження яких забезпечує кращу пізнаваність Національного 

гірничого університету як технічного вищого навчального закладу не 

тільки в освітньому просторі України, але й в європейському 

англомовному сегменті. 



 

 

Відповідно до завдань, визначених у Стратегії розвитку 

Національного гірничого університету, здійснено значну роботу з 

просування університету на міжнародному ринку освіти та науки, а 

також міжнародному позиціюванні нашого вищого навчального 

закладу.  


