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Рішення вченої ради Сумського державного університету з питання: 

«Стан забезпечення якості підготовки фахівців та розвитку наукової діяльності 

навчально-наукового інституту бізнес-технологій «УАБС» » 

  

Розглянувши питання про стан забезпечення якості підготовки фахівців та розвитку 

наукової діяльності ННІ БТ «УАБС», вчена рада відзначає, що в інституті проведена суттєва 

робота зі створення та вдосконалення системи якості підготовки фахівців та розвитку 

наукової діяльності:  

–здійснюється підготовка студентів за ОС «бакалавр» за освітніми програмами: «Банківська 

справа», «Бізнес аналітика», «Фінанси», «Економічна кібернетика», «Міжнародний бізнес», 

«Зовнішньоекономічні відносини», «Облік і аудит», а також за ОС «магістр»: «Банківська 

справа», «Економічна кібернетика», «Міжнародний бізнес», «Міжнародна торгівля і 

логістичні послуги», «Облік і оподаткування», «Фінанси»; 

–започатковано у 2018 р. освітні програми: «Державні та місцеві фінанси» (ОС «бакалавр»),  

«Облік, аудит і оподаткування в міжнародному бізнесі» (міждисциплінарна англомовна 

освітньо-наукова програма ОС «магістр»); 

-започатковано PhD програми: «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в 

економіці», «Міжнародне бізнес-адміністрування та бізнес-аналітика» (міжінститутська), 

«Облік і оподаткування»; 

–акредитовано у 2017-2018 н.р. магістерські освітні програми «Банківська справа», «Облік і 

оподаткування», бакалаврську програму «Облік та аудит»;  

– якість підготовки фахівців забезпечують 7 кафедр, з яких чотири випускові;  

– кількість ПВС із вченими ступенями становить 97%;  

– на 1 січня 2018 року кількість студентів, які навчаються на умовах державного замовлення, 

становить 250 осіб; 98 студентів - на місцях НБУ; 

– в аспірантурі та докторантурі кафедр  інституту навчається 34 особи;  

– у 2017-2018 н.р. студенти ННІ БТ «УАБС» вибороли 10 призових місць у Всеукраїнських 

конкурсах студентських наукових робіт та 6 – у Всеукраїнських студентських олімпіадах;  

– до 8-ми зросла кількість держбюджетних НДР, що виконуються представниками інституту, 

загальний обсяг фінансування склав майже 2,8 млн грн.;  

– збільшилася кількість наукових господарчих договорів, обсяг укладання яких за 5 міс. 

2018р. становить  588 тис. грн., що в 8 разів перевищує показник 2017 р.;  

– функціонує спецрада Д 55.051.06;  

– представниками інституту у 2018р. захищено 2 докторських та 4 кандидатських дисертації; 

– активно запроваджуються та використовуються технології digital-навчання; 

– за останній рік збільшилася з 27 до 35 осіб кількість студентів, які брали участь у 

програмах академічної мобільності, у міжнародних стипендіальних програмах ERASMUS+, 

Youth Exchange, Internship Programme of German Business, стипендіальній програмі уряду 

Словаччини, тощо, а також проходили практичну підготовку на зарубіжних підприємствах. 

Налагоджено міжнародну співпрацю з навчальними закладами Польщі, Німеччини, Чехії, 

Італії, Словаччини та іншими; 

–реалізується 6 міжнародних освітницьких грантових проектів (ERASMUS+ та інші); 

–реалізується ряд проектів для школярів та для жителів міста (школа юного економіста, 

обласний турнір юних економістів, постійні тренінги з фінансової грамотності); 

– започаткована практика проведення спільних зустрічей із роботодавцями, випускниками, 

студентами та ПВС з метою удосконалення освітніх програм; 

– у рамках участі у проекті QUAERE «Система забезпечення якості вищої освіти в Україні: 

розвиток на основі європейських стандартів та рекомендацій» ERASMUS+ міжнародними 

експертами проведено оцінку освітньої програми «Економічна кібернетика»; 

– за результатами опитування випускників 2017 р. більше 85% працюють за спеціальністю, 



причому перше місце роботи студенти отримують, як правило, під час навчання; 

–розпочали свою роботу: центр освіти дорослих (з 2016 р.), центр професійного розвитку і 

мовної освіти «Academia» (з 2016 р.), центр облікового супроводження соціальних ініціатив і 

бізнесу (з 2016 р.), «Фінансові перспективи» (з 2017 р.), «Німецький центр СумДУ» (з 2017 

р.). 

Водночас, вчена рада відзначає наступне:  

– необхідність в удосконаленні освітніх програм із урахуванням вимог зовнішніх 

стейкхолдерів  та  забезпечення  їх  відповідності ліцензійним  та акредитаційним вимогам;  

– актуальність залучення в освітній процес іноземних викладачів та фахівців-практиків;  

– потребу активізації англомовної підготовки здобувачів освіти, зокрема через розширення 

переліку дисциплін, що викладаються англійською мовою, та створення англомовного 

середовища;  

–посилення роботи щодо підготовки здобувачів вищої освіти ОС «бакалавр» до вступного 

іспиту з іноземної мови  за технологією ЗНО при вступі у магістратуру; 

–потребу подальшого впровадження сучасних технологій навчання, в т.ч. змішаного;   

–необхідність підвищення  рівня  оприлюднення результатів  наукових  досліджень  у 

виданнях, що індексуються БД Scopus та WoS, оскільки кількість ПВС, які мають 5 і більше 

опублікованих статей у виданнях, що проіндексовані у БД Scopus або WoS, складає 9 осіб; 

водночас 23 вчені мають індекс Гірша за даними БД Scopus або WoS (один вчений має 

значення h-індексу 3); 

– потребу підвищення ефективності практичної підготовки здобувачів вищої освіти на 

підприємствах, в установах та організаціях;  

– необхідність удосконалення інформаційної прозорості та інформативності сайтів ННІ та 

кафедр;  

– низьку активність більшості кафедр у підготовці заявок на гранти як державного, так і 

міжнародного рівнів;  

– потребу активізації  роботи  з розвитку міжнародної діяльності відповідно до потенційних 

можливостей інституту; 

– необхідність залучення більшої кількості кафедр та науково-педагогічних працівників до 

виконання наукових господарчих договорів та грантів, оскільки у 2018р. лише кафедра  

економічної кібернетики має госпдоговірну тематику;  

Враховуючи вищевикладене, та з метою підвищення якості підготовки фахівців та розвитку 

наукової діяльності ННІ БТ «УАБС», вчена рада університету  

 

УХВАЛИЛА:  

1. З метою покращення практичної підготовки посилити роботу щодо залучення зовнішніх 

зацікавлених сторін, насамперед, роботодавців, об’єднань роботодавців та випускників до 

формування програм та баз практик.   

Відповідальні: заступник директора з практикоорієнтовної підготовки та інтеграційних 

зв’язків з роботодавцями, зав. кафедрами інституту.  

Термін виконання: постійно.  

2. Проаналізувати потенційних міжнародних партнерів СумДУ на предмет спільної участі у 

програмах міжнародної академічної мобільності викладачів, аспірантів, здобувачів вищої 

освіти (за технологіями «включений семестр», «паралельне навчання», програмах професій-

ного стажування). Результати аналізу обговорити на засіданні Ради якості інституту. 

Відповідальні: директор, заступник директора з міжнародної діяльності, зав. кафедрами.  

Термін виконання: 30 жовтня 2018 р. 

3. Продовжити роботу, спрямовану на покращення мовної підготовки ПВС, шляхом 

визначення викладачів, які потребують удосконалення навичок володіння іноземною мовою, 

та розробки заходів з отримання сертифікатів, що підтверджують рівень володіння 

англійською мовою згідно з загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти (ЗЄР).  

Відповідальні: голова Ради якості інституту, зав. кафедрами інституту.  

Термін виконання: 30 червня 2019 р. 



4. Розробити концепт англомовного викладання окремих дисциплін у межах україномовних 

програм як важливу складову розвитку академічної мобільності здобувачів вищої освіти та 

інтернаціоналізації освітньої діяльності СумДУ.  

Відповідальні: директор, зав. кафедрами. 

Термін виконання: 30 червня 2019 р. 

5. Активізувати співпрацю із партнерськими організаціями Чехії, Польщі, Німеччини та ін. 

щодо спільної участі у міжнародних проектах (ERASMUS+ та інші) шляхом збільшення 

кількості поданих заяв на отримання фінансування до 6 грантових пропозицій протягом 

року.  

Відповідальні: директор, заступник директора з міжнародної діяльності, зав. кафедрами.  

Термін виконання: 1 червня 2019 р. 

6. Започаткувати проведення занять із залученням іноземних викладачів, у тому числі тих, з 

якими укладені договори про співпрацю, за допомогою сучасних інформаційних технологій.  

Відповідальні: директор, заступник директора з міжнародної діяльності, зав. кафедрами.  

Термін виконання: 30 червня 2019 р.  

7. З метою впровадження інноваційних технологій навчання та забезпечення конкурентних 

переваг на ринку освітніх послуг забезпечити подальше наповнення контенту електронної 

форми навчання на базі технологій OCW-СумДУ та активізувати його застосування в 

освітньому процесі. Забезпечити подальше використання системи змішаного навчання 

(переважно з використанням системи Umix) шляхом доведення кількості дисциплін, що 

викладаються за даними технологіями, до 20 протягом року.  

Відповідальні: директор, заступник директора з інформаційних та медіа технологій, зав. 

кафедрами інституту. 

Термін виконання: 30 червня 2019 р. 

8. Забезпечити постійне підвищення професійного рівня, педагогічної майстерності, наукової 

кваліфікації ПВС шляхом навчання за різними програмами (курсами), стажування (у т.ч. в 

іноземних установах), участі у тематичних заходах (тренінгах, семінарах, відкритих лекціях), 

у т. ч. з використанням електронних засобів та дистанційних технологій навчання.  

Відповідальні: декан факультету підвищення кваліфікації викладачів, директор 

ННІ БТ «УАБС», зав. кафедрами інституту.  

Термін виконання: постійно.  

9. Забезпечити постійну актуалізацію інформації про освітню діяльність інституту в 

контексті її корисності для майбутніх, теперішніх студентів, випускників, інших 

стейкхолдерів відповідно до вимог законодавства України, принципів Стандартів та 

рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG 2015).  

Відповідальні: директор, голова Ради якості інституту, зав. кафедрами інституту.  

Термін виконання: постійно. 

10. Організувати роботу з підготовки освітньо-професійної програми «Економічна 

кібернетика» (магістр) до проходження міжнародної акредитації із врахуванням експертних 

висновків, що отримані в межах проекту  QUAERE «Система забезпечення якості вищої 

освіти в Україні: розвиток на основі європейських стандартів та рекомендацій» ERASMUS+.  

Відповідальні: директор інституту, завідувач кафедри економічної кібернетики. 

Термін виконання: 30 червня 2019 р. 

11. Забезпечити щорічно публікацію представниками інституту не менше 40 статей у 

виданнях, що індексуються БД Scopus та/або Web of Science Core Collection. Провести цикл 

інформаційних семінарів та тренінгів щодо підготовки статей для відповідних виданнь.  

Відповідальні: директор, заст. директора з наукової роботи, зав. кафедрами інституту, 

начальник ЦНТЕІ.  

Термін виконання: постійно.  

12. З метою збільшення обсягів фінансування наукових досліджень і розробок за державною 

тематикою, за державними та міжнародними грантами наукового спрямування підвищити 

ефективність участі в конкурсах (в т.ч. молодих вчених) шляхом створення міжкафедральних 

робочих груп із залученням представників інших кафедр університету.  



Відповідальні: заступник директора з наукової роботи, зав. кафедрами.  

Термін виконання: 30 червня 2019 р.  

13. Забезпечити виконання кожною кафедрою госпдоговірної та/або грантової наукової 

тематики. 

Відповідальні: заступник директора з наукової роботи, зав. кафедрами інституту.  

Термін виконання: 30 червня 2019 р.  

14. З метою підвищення якості підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру:  

– залучити не менше 10% аспірантів до програм міжнародної академічної мобільності;  

– проводити системну роботу із залучення до вступу в аспірантуру учасників конкурсів 

студентських наукових робіт та олімпіад, членів НТСА; проводити профорієнтаційну роботу 

з випускниками попередніх років, з керівним складом профільних установ; 

– провести ліцензування нової програми для підготовки докторів філософії; 

– організувати роботу із закордонними закладами освіти на предмет укладання договорів 

щодо спільної підготовки докторів філософії. 

Відповідальні: заст. директора з наукової роботи, заст. директора з міжнародної діяльності, 

зав. кафедрами інституту.  

Термін виконання: 30 червня 2019 р.  

15. Активізувати участь ПВС у міжнародних наукових конференціях, матеріали яких 

індексуються у БД Scopus та/або WoS. Вивчити питання про започаткування міжнародної 

конференції, матеріали якої будуть опубліковані у виданні, що індексується у цих БД. 

Відповідальні: заст. директора з наукової роботи, зав. Кафедрами інституту. 

Термін виконання: 30 червня 2019 р.  

16. З метою підвищення наукової складової в освітньому процесі залучати більшу кількість 

студентів до виконання НДР з оплатою праці, посилити роботу з підготовки студентів до 

всеукраїнських предметних олімпіад та конкурсів наукових робіт, збільшувати кількість 

публікацій за участю студентів; забезпечити підтримку НТСА ННІ БТ «УАБС» у проведенні 

наукових заходів.  

Відповідальні: заст. директора з наукової роботи, керівник НТСА інституту, зав. кафедрами 

інституту, керівники НДР.  

Термін виконання: постійно.  

17. В рамках участі СумДУ в проекті Британської ради в Україні «Англійська для 

університетів» реалізувати план дій щодо імплементації концепції інтернаціоналізації 

університету у розрізі англійської мови. 

Відповідальні: директор, завідувач кафедри іноземних мов ННІ БТ «УАБС». 

Термін виконання: до 31 грудня 2018 р. 

18. Реалізувати проект «Відкрита кафедра», в межах якого продовжити спільно з СОІППО та 

Навчально-методичним центром управління освіти і науки Сумської міської ради роботу 

Школи професійного розвитку «Insights into Foreign Language Learning, Teaching & 

Assessment: Streamlining Practices» для вчителів англійської мови м. Суми та Сумської обл. 

Відповідальні: директор, зав. кафедри іноземних мов ННІ БТ «УАБС». 

Термін виконання: протягом 3-х років. 

19. В рамках реалізації проекту «Організація і розвиток курсів німецької мови в Сумах» 

підписати угоду між СумДУ та Гете-Інститутом в Україні про співпрацю та надання 

Німецькому центру СумДУ статусу мовної школи – партнера Goethe-Institut Ukraine з правом  

адміністрування на базі університету міжнародно сертифікованого іспиту на рівень 

володіння німецькою мовою згідно ЗЄР.  

Відповідальні: директор ННІ БТ «УАБС», директор Німецького центру СумДУ. 

Термін виконання:  підписання угоди – до 1 вересня 2018 р., реалізація проекту – постійно. 

 

Схвалено вченою радою СумДУ.  

Протокол № 8 від 21 червня 2018 р.  

 

Голова вченої ради             А.В. Васильєв  



 

Секретар                А.І. Рубан 


