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ОСНОВНІ ЗДОБУТКИ 

СУМСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЗА 2021 Р. 

 

1. Вдалося утримати або покращити позиції у більшості міжнародних та 

національних університетських рейтингах. Сумський державний університет (СумДУ) 

став одноосібним лідером  серед ЗВО України у міжнародному рейтингу Times Higher 

Education (позиція 501-600 у світі). Покращились також позиції університету за 

окремими галузями цього рейтингу («Інженерія» - 1 місце серед ЗВО України). 

Університет посів друге місце серед ЗВО України у міжнародному рейтингу UI 

Greenmetric. Зведена інформація про здобутки СумДУ в міжнародних та національних 

університетських рейтингах приведена у таблиці. 

 

Назва рейтингу 

Рейтингова позиція 

в Україні у світі 

2021 р. 2020 р. 2019 р. 2021 р. 2020 р. 2019 р. 

Міжнародні рейтинги 

Times Higher Education  

World University Rankings 1 1-2 4 501-600 501-600 1001+ 

Young University Rankings 1 1 - 144 351-400 - 

Impact Rankings  3-5 1 1 601-800 201-300 201-300 

Times Higher Education by 

subject 
 

business and economics 2 2 - 401-500 401-500 - 

physical sciences 2 1-8 - 801-1000 1001+ - 

engineering 1 2 2-5 601-800 501-600 801+ 

 

QS       

QS World University 

Rankings 
4-5 4-5 4-5 701-750 701-750 701-750 

QS EECA 6 6 5 122 118 117 

QS Top 50 Under 50 1 1 - 101-150 101-150 - 

 

Webometrics  

Ranking Web of University 

(Webometrics) 3 3 3 1756 1929 2016 

Рейтинг інституційних 

репозитаріїв за внеском до 

відкритого доступу від 

Webometrics 1 1 1 35 37 31 

Transparent ranking: top 

universities by citations in top 

Google Scholar profiles від 

Webometrics 4 5 2 1243 1326 1695 

 

U-Multirank щорічне наповнення баз даних та отримання результатів, що 

відповідають середньосвітовому рівню та вище; попадання в 

2021 році в U-Multirank Top 25 Performers за використання 

інноваційних підходів у медичній освіті 

Engineering Rankings 

Mathematics & Sciences 

Rankings 



Назва рейтингу 

Рейтингова позиція 

в Україні у світі 

2021 р. 2020 р. 2019 р. 2021 р. 2020 р. 2019 р. 

Social Sciences Rankings 

Health Rankings 

 

UI Greenmetric 2 3 2 385 409 208 

Рейтинг 4ICU (UniRank) 11 4 7 - - - 

SCImago IR  7 9 5 795 795 775 

URAP 6 6 - 2443 2698 - 

Національні рейтинги 

Рейтинг від видання 

“Гроші”       

- юридичні спеціальності 21 20 20 - - - 

- технічні спеціальності 22 24 22 - - - 

Рейтинг від видання “Forbes 

Україна”       

- економіка 10 - - - - - 

Академічний рейтинг ЗВО 

України "Топ-200 Україна 

2020" 5 3 6 - - - 

Рейтинг університетів 

України за показниками БД 

Scopus від Osvita.ua 8 9 12 - - - 

Консолідований рейтинг 

ЗВО України від Osvita.ua  10 11-12 13-14 - - - 

Рейтинг правничих шкіл 32 - - - - - 

 

2. СумДУ пройшов Державну атестацію у частині провадження наукової 

(науково-технічної) діяльності за п’ятьма напрямами та підтвердив високий рівень 

наукової діяльності, увійшовши до кваліфікаційної групи А за чотирма напрямами: 

«Гуманітарні науки та мистецтво», «Суспільні науки», «Математичні науки та 

природничі науки», «Технічні науки» та до групи В – за напрямом «Біологія та охорона 

здоров’я». Такі показники Держаної атестації є найбільш успішними серед усіх ЗВО 

України. 

 

3. Загальний показник фінансування наукових досліджень за загальним та 

спеціальним фондами у 2021 р. зріс у порівнянні з минулим роком на більш ніж 26 % і 

становив 79,307 млн грн (2020 р. – 62,787 млн грн)  і є найбільшим за всі роки існування 

університету. 

 

4. За результатами конкурсу Національного фонду досліджень «Безпека» чотири 

проєкти вчених СумДУ пройшли конкурсний відбір, що є другим показником серед усіх 

ЗВО та наукових установ України. 

 



5. За підсумком конкурсу молодих вчених СумДУ 6-й раз поспіль виборов 

найбільшу кількість проєктів-переможців серед ЗВО України (у 2021 р. 7 з 34-х 

проєктів). 

 

6.  У порівняні з 2020 р. на 41% зросла кількість публікацій у виданнях, що 

індексуються базою даних Scopus і належать до квартилів Q1–Q2. 

 

7. За рахунок зростання кількості цитувань наукових праць вчених університету у 

2021 р. значення індексу Гірша за даними бази даних Scopus збільшилось на 9 позиції з 

47 до 56. За даними бази даних WoS за рік індекс Гірша університету зріс на 7 позицій з 

45 до 52. 

 

8. Незважаючи на карантинні обмеження, кількість здобувачів освіти, які мають 

іноземне громадянство, у порівнянні з минулим роком збільшилась на 10,5 % і на кінець 

2021 р. складала 2058 осіб. 

 

9. Студенти СумДУ вибороли найбільшу за всі роки кількість призових місць (131 

місце) на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, що вже більше ніж 10 

років є найвищим показником серед ЗВО України. 

 

10. За підсумками ІІІ Всеукраїнської зимової універсіади 2021 р. СумДУ – срібний 

призер, на Літній універсіаді – на другій позиції серед усіх університетів України та є 

лідером у категорії найбільших ЗВО України. 

 

11. У 2021 р. 47 студентів університету стали лауреатами Міжнародних та 168 

Всеукраїнських мистецьких конкурсів та фестивалів. 

 

11. За результатами формульного підходу розподілу видатків державного 

бюджету на вищу освіту між ЗВО (на основі показників їх освітньої, наукової та 

міжнародної діяльності), СумДУ другий рік поспіль отримав максимально можливе 

додаткове фінансування за загальним фондом. 

 

12. Загальний обсяг фінансування СумДУ (за виключенням видатків на 

стипендію) у 2021 р. в цілому збільшився на 19,7 % (за загальним фондом – на 19,6 %, за 

спеціальним – на 18,9 %). 

  



Стан виконання цільових показників діяльності  

Сумського державного університету за 2021 р. 
 

№ 

з/п 

Цільові показники діяльності 

(результативності, 

ефективності та якості) 

закладу вищої освіти 

Терміни 

для 

досягнення 

Механізми 

перевірки 

досягнення 

цільових 

показників, 

включно з 

критеріями їх 

оцінювання 

Значення 

(стан 

виконання) 

цільового 

показника 

станом на 

31.12.2021 р. 

1. Збільшення частки аудиторних 

годин у загальній кількості 

годин, протягом яких викладання 

навчальних дисциплін 

здійснюється англійською та/або 

французькою та/або німецькою 

та/або китайською мовами.  
 

За підсумками навчального року: 

2021/2022 – частка складає не 

менше 16% 

2022/2023 – частка складає не 

менше 18% 

2023/2024 – частка складає не 

менше 20% 

2024/2025 – частка складає не 

менше 22% 

31.12.2022  

 

31.12.2023  

 

31.12.2024  

 
31.12.2025  

Аналіз офіційної 

звітності та 

розпорядчих 

документів  закладу 

вищої освіти. 

 

 

 

Критерій 

оцінювання: 

визначені цільові 

показники 

досягнуто за 

підсумками 

відповідного 

навчального року 

17,04% 

2. Збільшення кількості здобувачів 

вищої освіти, які брали участь у 

програмах міжнародної академічної 

мобільності (тривалістю не менше 1 

місяця, за календарний рік) 

 

Частка здобувачів вищої освіти, що 

брали участь у програмах 

міжнародної академічної 

мобільності, серед загальної 

кількості здобувачів вищої освіти 

складає не менше: 

6% станом на 31 серпня 2022 року 

9% станом на 31 серпня 2023 року 

12% станом на 31 серпня 2024 року 

15% станом на 31 серпня 2025 року 

01.09.2022  

 

01.09.2023  

 

01.09.2024  

 

01.09.2025  

Аналіз офіційної 

звітності закладу 

вищої освіти, 

підтвердження про 

отримані кредити 

ЄКТС під час 

навчання, 

сертифікати 

проходження 

стажування. 

Критерій 

оцінювання: 

визначені цільові 

показники 

досягнуто за 

підсумками 

відповідного року 

7,8% 

3. Збільшення кількості штатних 

науково-педагогічних та наукових 

працівників, які брали участь у 

01.09.2022  

 

01.09.2023  

Аналіз офіційної 

звітності закладу 

вищої освіти, 

24, 4% 



№ 

з/п 

Цільові показники діяльності 

(результативності, 

ефективності та якості) 

закладу вищої освіти 

Терміни 

для 

досягнення 

Механізми 

перевірки 

досягнення 

цільових 

показників, 

включно з 

критеріями їх 

оцінювання 

Значення 

(стан 

виконання) 

цільового 

показника 

станом на 

31.12.2021 р. 

програмах міжнародної академічної 

мобільності (тривалістю не менше 1 

місяця, за календарний рік) 

 

Частка штатних науково-

педагогічних та наукових 

працівників, які брали участь у 

програмах міжнародної академічної 

мобільності (тривалістю не менше 1 

місяця, за календарний рік), серед 

загальної кількості штатних 

науково-педагогічних та наукових 

працівників складає не менше: 

8% станом на 31 серпня 2022 року 

12% станом на 31 серпня 2023 року 

16% станом на 31 серпня 2024 року 

20% станом на 31 серпня 2025 року 

 

01.09.2024  

 

01.09.2025 

 

підтвердження про 

участь у програмах 

міжнародної 

академічної 

мобільності,  

сертифікати 

проходження 

стажування. 

 

 

 

 

Критерій 

оцінювання: 

визначені цільові 

показники 

досягнуто за 

підсумками 

відповідного року 

4. Формування контингенту 

здобувачів вищої освіти, які мають 

іноземне громадянство.  

 

Щорічне збільшення кількості 

здобувачі вищої освіти, які мають 

іноземне громадянство, не менше 

ніж на 7% щорічно. 

01.01.2022 

  

01.01.2023 

  

01.01.2024 

  

01.01.2025  

Аналіз офіційної 

звітності закладу 

вищої освіти  

 

Критерій 

оцінювання: 

визначені цільові 

показники 

досягнуто за 

підсумками 

відповідного року 

Збільшення 

кількості на 

10,5% 

за підсумками 

прийому у  

2021 р. 

5. Запровадження комплексної 

автоматизації управління закладом 

вищої освіти, включаючи систему 

електронного документообігу 

 

Запущено в експлуатацію систему 

автоматизованого управління 

закладом вищої освіти, включаючи 

систему електронного 

документообігу до 01 січня 2023 

року. 

01.01.2023  

 

 

Аналіз офіційної 

звітності та 

розпорядчих 

документів  закладу 

вищої освіти. 

 

Критерій 

оцінювання: 

визначені цільові 

показники 

досягнуто у 

Функціонує 

комплексна 

автоматизована 

система 

«Університет», 

впроваджується 

система 

електронного 

документообігу 

через 

«Електронний 



№ 

з/п 

Цільові показники діяльності 

(результативності, 

ефективності та якості) 

закладу вищої освіти 

Терміни 

для 

досягнення 

Механізми 

перевірки 

досягнення 

цільових 

показників, 

включно з 

критеріями їх 

оцінювання 

Значення 

(стан 

виконання) 

цільового 

показника 

станом на 

31.12.2021 р. 

визначені терміни кабінет» 

6. Запроваджено системи ключових 

показників ефективності в 

контрактах заступників керівника 

ЗВО та керівників структурних 

підрозділів  

 

До 01 жовтня 2022 року видано 

наказ ректора про запровадження 

системи ключових показників 

ефективності в закладі вищої 

освіти. 

 01.10.2022  

 

Аналіз офіційної 

звітності та 

розпорядчих 

документів  закладу 

вищої освіти. 

 

Критерій 

оцінювання: 

визначені цільові 

показники 

досягнуто за 

підсумками 

відповідного року 

Виданий наказ 

ректора №0300-

І від 

25.03.2021р. 

«Щодо 

ключових 

показників 

ефективності 

діяльності 

проректорів та 

керівників 

структурних 

підрозділі» 

7. Розвиток матеріальної бази закладу 

вищої освіти, зокрема шляхом 

закупівлі та введення в 

експлуатацію навчального та 

наукового обладнання 

 

Закуплено та введено в  навчальне 

та наукове обладнання на суму не 

менше 15 млн. грн.  

01.01.2024 

 

Аналіз офіційної 

звітності та 

розпорядчих 

документів  закладу 

вищої освіти. 

 

Критерій 

оцінювання: 

визначені цільові 

показники 

досягнуто у 

визначені терміни 

Протягом  

2021 р. 

закуплено 

навчального та 

наукового 

обладнання  

на суму 

13,4 млн. грн. 

8. Збільшення кількості 

проіндексованих публікацій НПП у 

виданнях, які реферуються у 

науково-метричних базах Web of 

Science та Scopus. 

 

Щорічне збільшення публікацій у 

виданнях, які реферуються у 

науково-метричних базах Web of 

Science та/або Scopus та входять до 

квартилів Q1 та Q2, не менше ніж 

на 10% щорічно.  

31.12.2021 

 

31.12.2022 

 

31.12.2023 

 

31.12.2024 

  

 

Офіційні вебсайти 

Web of Science та 

Scopus 

інституційному 

профілі 

університету. 

Критерій 

оцінювання: 

визначені цільові 

показники 

досягнуто за 

підсумками 

відповідного року. 

За підсумками 

2021 р. 

збільшено 

кількість 

публікацій 

(квартилі  

Q1 та Q2)  

на 41,5%  

9. Зростання обсягу доходу закладу 

вищої освіти за рахунок усіх джерел 

01.03.2023 

  

Аналіз офіційної 

звітності закладу 

За підсумками 

2021 р. обсяги 



№ 

з/п 

Цільові показники діяльності 

(результативності, 

ефективності та якості) 

закладу вищої освіти 

Терміни 

для 

досягнення 

Механізми 

перевірки 

досягнення 

цільових 

показників, 

включно з 

критеріями їх 

оцінювання 

Значення 

(стан 

виконання) 

цільового 

показника 

станом на 

31.12.2021 р. 

фінансування в порівнянні з 

відповідним показником 2020 року: 

 

за підсумками 2022 року – на 15 % 

За підсумками 2023 року – на 25 % 

За підсумками 2024 року – на 35 % 

01.03.2024 

  

01.03.2025  

вищої освіти  

 

Критерій 

оцінювання: 

визначені цільові 

показники 

досягнуто за 

підсумками 

відповідного року 

доходу зросли 

на 19,7% 

(з 704,5 до 

843,5 млн  грн.) 

10. Зростання обсягу доходів до 

спеціального фонду від виконання 

наукових та науково-технічних 

робіт (надання наукових послуг, 

включаючи послуги з наукового 

обслуговування) за рахунок усіх 

позабюджетних джерел в 

порівнянні з відповідним 

показником 2020 року: 

 

за підсумками 2022 року – на 20 % 

За підсумками 2023 року – на 30 % 

За підсумками 2024 року – на 40 % 

01.03.2023 

 

 01.03.2024 

 

 01.03.2025  

Аналіз офіційної 

звітності закладу 

вищої освіти  

 

 

 

 

Критерій 

оцінювання: 

визначені цільові 

показники 

досягнуто за 

підсумками 

відповідного року 

За підсумками  

2021 р. 

обсяги доходів 

зросли  

на 43,6%  

(з 38,5 до 55,3 

млн. грн.)  

 
 

 

 

 

Ректор  

Сумського державного університету   Василь КАРПУША  
 


