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ПОВІДОМЛЕННЯ 

Місце е-журналу "Проблеми телекомунікацій" у рейтингу за 2012 рік 
eLIBRARY.RU за імпакт-фактором РІНЦ 

Шановні читачі! За результатами нещодавно 

оприлюдненого Науковою електронною бібліотекою 

eLIBRARY.RU рейтингу 2012 року за імпакт-

фактором РІНЦ (Російським індексом наукового 

цитування) е-журнал "Проблеми телекомунікацій" посів п'яте місце серед кращих 

наукових періодичних видань м. Харкова*. 

 

 

 
 

В цілому, поміж більш ніж 600 українських часописів, включених до рейтингу, за цим 

же імпакт-фактором е-журнал "Проблеми телекомунікацій" посів високе 25 місце*. 
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І головне, посеред українських часописів, що спеціалізуються з телекомунікаційної 

тематики (Тематика: зв'язок), е-журнал "Проблеми телекомунікацій" виборов почесне 

друге місце*, поступившись лише більш досвідченому часопису "Известия высших 

учебных заведений. Радиоэлектроника" (НТУУ "КПІ"). 

 

 

 
 

 

В рейтингу SCIENCE INDEX з тематики "Зв'язок" (Связь) е-журнал посів 19-те місце*, 

що також є досить високим результатом, зважаючи на трирічний вік журналу. 
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За показником "Дворічний імпакт-фактор РІНЦ з врахуванням перекладної версії" 

наш журнал займає четверте місце* за тематикою "Зв'язок" (Связь). 
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За показником "П'ятирічний імпакт-фактор РІНЦ з врахуванням перекладної версії" е-

журнал "Проблеми телекомунікацій" зайняв перше місце* за тематикою "Зв'язок" 

(Связь). 

 

http://pt.journal.kh.ua/2013/3/1/
http://pt.journal.kh.ua/


Електронне  наукове  фахове  видання   –   

журнал  «Проблеми телекомунікацій» 
• № 3 (12) • 2013 • http://pt.journal.kh.ua 

 

 

Місце е-журналу "Проблеми телекомунікацій" у рейтингу eLIBRARY.RU  

за 2012 рік за імпакт-фактором РІНЦ 
<  97  > 

 

 

Поздоровляємо членів редколегії, авторів публікацій та постійних читачів е-журналу 

"Проблеми телекомунікацій" з цими високими результатами в престижному 

рейтингу. Чекаємо на оприлюднення результатів рейтингу за 2013 рік. 

 

* Для перевірки наведених даних достатньо на сторінці http://elibrary.ru зайти в 

закладку "Каталог журналов" панелі "Навигатор", заповнивши відповідні поля для 

пошуку. 
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