
Місце Тернопільського національного економічного університету 

в міжнародних та незалежних рейтингах 

 

Тернопільський національний економічний університет за результатами 

його діяльності у 2018 році посів 2292 місце у вебометричному рейтингу 

університетів світу (Webometrics ranking of world’s universities) – 

https://web.archive.org/web/20180803205737/http://webometrics.info/en/Europe/Ukr

aine. Цей рейтинг складають починаючи з  2004 року і публікують двічі на рік 

(у червні-липні та січні). Його складає Лабораторія кіберметрики («Cybermetrics 

Lab») Національної дослідницької ради Іспанії («Spanish National Research 

Council», CSIC), яка діє при Міністерстві науки та інновацій Іспанії. При цьому 

у його національній версії ТНЕУ просів 6 місце з усіх 326 вищих навчальних 

закладів України, включених до рейтингу у його літню сесію 2018 року. 

У національній версії рейтингу UniRank 

(https://web.archive.org/web/20190117132831/https://www.4icu.org/ua/) 

Тернопільський національний економічний університет посідав 6 місце зі 171 

навчального закладу, що включені у цей рейтинг. 

У національному рейтингу університетів, побудованому на основі аналізу 

показників бази даних SciVerse Scopus у звітному періоді ТНЕУ посів 57 місце  

(http://osvita.ua/vnz/rating/60539/) та покращив при цьому свою минулорічну 

позицію на 3 пунктів. Відповідну позицію у рейтингу закладу гарантували 498 

індексованих Scopus публікацій, що забезпечило 785 цитувань та значення 

корпоративного індексу Гірша для цієї наукометричної бази на рівні 12 пунктів, 

тобто на 3 пункти більше аналогічного показника попередньої сесії рейтингу.  

У 2018 році Тернопільський національний економічний університет 

включено до міжнародного рейтингу UI GreenMetric World University Ranking 

(http://greenmetric.ui.ac.id/overall-ranking-2018/). При цьому ТНЕУ в даному 

рейтингу посів одразу 4 місце серед українських вишів та 440 у світовій версії 

рейтингу. В рейтинг включено лише 10 українських навчальних закладів.  

https://web.archive.org/web/20180803205737/http:/webometrics.info/en/Europe/Ukraine
https://web.archive.org/web/20180803205737/http:/webometrics.info/en/Europe/Ukraine
https://web.archive.org/web/20190117132831/https:/www.4icu.org/ua/
https://www.elsevier.com/solutions/scopus
http://osvita.ua/vnz/rating/60539/
http://greenmetric.ui.ac.id/overall-ranking-2018/


Згідно даних ГО міжнародних проектів «Євроосвіта» 

(http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=5647) у 2018 році ТНЕУ 

посідав 39 місце в Україні,  зберігши при цьому минулорічну рейтингову 

позицію.   

У консолідованому рейтингу ОСВІТА.UA за результатами діяльності 

ТНЕУ в 2018 році посів 36 місце (http://osvita.ua/vnz/rating/51741/). 

Згідно даних ГО «Регіональний центр євроінтеграційних проектів» 

Тернопільський національний економічний університет посів 5 місце в Україні 

за показником прозорості «ТОП-10 найпрозоріших університетів України» 

(http://europrojects.org.ua/tiap-2017-raiting/).  
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