РІШЕННЯ
Наукової ради від 23 лютого 2017 р. з питання
«Стан та основні завдання з розвитку наукової діяльності
в Навчально-науковому інституті бізнес-технологій «УАБС»
Розглянувши питання «Стан та основні завдання з розвитку наукової
діяльності в Навчально-науковому інституті бізнес-технологій «УАБС» (ННІБТ
«УАБС»)», наукова рада зазначає, що інститут почав у своїй діяльності
користуватись нормативною базою та застосовувати підходи з організації
наукової діяльності, які використовують у СумДУ. Авторський колектив з
ННІБТ «УАБС» вперше взяв участь у конкурсі держбюджетних НДР, що
дозволило отримати фінансування на проект з загальним обсягом 600 тис. грн.
на 2017-2020 рр. НДР виконується співробітниками, аспірантами та студентами
кафедри економічної кібернетики та кафедри фінансів, банківської справи та
страхування.
У 2016 р. господарські договори виконували три (кафедра економічної
кібернетики; кафедра фінансів, банківської справи та страхування; кафедра
бухгалтерського обліку та оподаткування) з семи кафедр інституту, а їх
загальний обсяг становить лише 9,6 тис. грн.
У 2015-2016 рр. на міжнародні грантові проекти наукового спрямування
було подано 8 заявок, підготовленими кафедрами економічної кібернетики;
фінансів, банківської справи та страхування; бухгалтерського обліку та
оподаткування; іноземних мов.
У 2015 і 2016 рр. представниками кафедр інституту опубліковано близько
6 монографій та 150 наукових статей. Проте ситуація з оприлюднення
результатів наукових досліджень у виданнях, які індексуються БД Scopus
з афіляцією СумДУ є незадовільною: 2015 р. – 2 статті; 2016 р. – 16 статей. Для
порівняння з афіляцією УАБС у 2015 р. було опубліковано 28 статей, з яких
більша половина у журналі «Актуальні проблеми економіки», який має низькі
науково-метричні показники та вже виключений з БД Scopus.
У 2016 році на базі ННІБТ «УАБС» створено три англомовні журнали
(Business Ethics and Leadership; Journal of SocioEconomic Challenges; Financial
Markets, Institutions, and Risks.), які будуть видаватись відповідно до вимог
журналів, що індексуються БД Scopus та Web of Science Core Collection.
У 2016 році пройшла переатестацію терміном на три роки спеціалізована
вчена рада Д 55.051.06 із захисту докторських і кандидатських дисертацій за
спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. У спеціалізованій вченій раді
було захищено дві кандидатські дисертації, у т. ч. одна зовнішнього здобувача
та подано документи до захисту кандидатської дисертації ще двома
здобувачами.
У 2016 році контингент аспірантів кафедр ННІБТ «УАБС» склав
32 особи. У докторантурі проходять підготовку 2 особи. У 2016 р. було
зараховано до аспірантури 6 осіб, з яких за рахунок коштів фізичних і
юридичних осіб – 2 особи. Для порівняння у 2015 р. до аспірантури було
зараховано 21 особу, з яких за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб –

13 осіб. Таким чином контингент вступників до аспірантури значно знизився
у 2016 році.
За два роки у ННІБТ «УАБС» кількість захищених дисертацій склала:
2015 р. – 17 кандидатських і 1 докторська дисертація; 2016 р. –
12 кандидатських і 7 докторських дисертацій.
У 2016 році було започатковано роботу наукового товариства студентів
(слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених ННІБТ «УАБС».
Проведено декілька масштабних наукових заходів за участю студентів,
викладачів та представників інших установ, зокрема Сумський обласний турнір
юних економістів та роботи секції «Суспільство. Економіка. Управління»
в рамках VIІІ студентської конференції «Перший крок у науку».
Враховуючи вищенаведене та з метою системного розвитку наукової
діяльності у ННІБТ «УАБС», виконання держбюджетної, господарчої
договірної і грантової тематик, підвищення показників оприлюднення
результатів наукових досліджень у виданнях, які індексуються БД Scopus
і Web of Science Core Collection, зростання кількості здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії.
Наукова рада постановляє:
1. Здійснити організаційні заходи щодо участі наукових колективів
ННІБТ «УАБС» в підготовці проектних пропозицій для участі в конкурсах
Horizont 2020, отримання інших міжнародних та державних грантів. При цьому
всім кафедрам забезпечити системну роботу з науковцями інших кафедр
інституту та університету із формування заявок в рамках оголошених конкурсів
на наукові грантові проекти шляхом, зокрема:
− здійснювати інформаційний пошук грантових проектів за тематичними
розділами, у тому числі міждисциплінарних;
− організовувати роботу із закріплення за кафедрами тематичних розділів
у рамках напрямів оголошених конкурсів на наукові грантові проекти;
− готувати пропозиції директорату ННІ БТ «УАБС» щодо створення
робочих груп з формування запитів на грантові проекти з урахуванням
наукових напрямів підрозділу;
− проводити системну роботу з формування заявок у рамках оголошених
конкурсів;
− здійснювати пошук партнерів для подання спільних заявок для участі в
оголошених конкурсах, розміщення інформації про напрями наукової
діяльності кафедр та пропозицій для проведення спільних досліджень в рамках
конкурсів у межах інформаційних джерел для пошуку партнерів.
Відповідальні: директор ННІБТ «УАБС», завідувачі кафедр.
Термін – постійно.
2. Сформувати робочу групу, у т. ч. із залученням представників інших
інститутів, факультетів, для підготовки проектів, для участі у конкурсі
держбюджетних НДР у 2017 році.
Відповідальні: директор ННІ БТ «УАБС», заст. директора ННІБТ «УАБС»
з НР, завідувачі кафедр.
Термін – 1-2 квартал 2017 р.

3. Забезпечити у 2017 році суттєве збільшення обсягів фінансування
господарчих договорів, державних та міжнародних грантів, зокрема за рахунок:
− діяльності наукових центрів кафедр;
− подання заявок на грантові програми державного та міжнародного рівня;
− надання науково-інформаційних, консультаційних та інших видів
наукових послуг зовнішнім замовникам.
Відповідальні: директор ННІБТ «УАБС», завідувачі кафедр.
Термін – протягом 2017 р.
4. Вдосконалити існуючі рекламні матеріали про наукові розробки
і послуги кафедр інституту для їх оприлюднення на сайті університету,
національній і міжнародній мережах трансферу технологій, інших зовнішніх
інформаційних ресурсах та їх поширення на підприємствах.
Відповідальні: директор ННІБТ «УАБС», завідувачі кафедр.
Термін – протягом 2017 р.
5. За напрямами наукових досліджень кафедр створити інформаційну
базу журналів, які індексуються БД Scopus та Web of Science Core Collection,
зокрема, які публікують статті на безоплатній основі.
Відповідальні: завідувачі кафедр, заст. директора ННІБТ «УАБС» з НР.
Термін – 15.06.2017 р.
6. Провести за погодженням із завідувачами кафедр цикл семінарів щодо
навігації в БД Scopus та інших баз наукової періодики з метою пошуку
наукових журналів і статей за обраною тематикою та потенційних напрямів
і партнерів для проведення спільних наукових досліджень.
Відповідальні: начальник ЦНТЕІ, заст. директора ННІБТ «УАБС» з НР,
завідувачі кафедр.
Термін – 15.06.2017 р.
7. Поставити за мету досягти до кінця 2017 року для кожної кафедри:
− публікації щонайменше чотирьох статей від імені СумДУ у виданнях,
що індексуються БД Scopus;
− забезпечити протягом 2017 року укладання наукових господарських
договорів;
− публікації п’яти статей у рік у співавторстві зі студентами.
Відповідальні: завідувачі кафедр.
Термін – 31.12.2017 р.
8. З метою входження наукових журналів з економічного напряму,
засновником яких є СумДУ та діяльність з організації яких здійснюється на базі
ННІБТ «УАБС», до БД Scopus та Web of Science Core Collection, забезпечити
виконання таких вимог:
− публікування статей виключно англійською мовою;
− публікування у кожному номері наукових журналів не менше 50 %
статей іноземних вчених (або вітчизняних вчених у співавторстві з іноземними
вченими);

− залучення до складу редакційних колегій видань вчених з різних країн
світу з високим індексом Гірша.
Відповідальні: директор ННІБТ «УАБС», заст. директора ННІБТ «УАБС»
з НР.
Термін – 15.06.2017 р.
9. З метою збільшення контингенту аспірантів, які проходять підготовку
на умовах повного відшкодування витрат провести цикл профорієнтаційних
заходів серед випускників магістратури, а також іноземних громадян,
державних службовців та представників банків і комерційних структур.
Відповідальні: завідувачі кафедр.
Термін – 01.10.2017 р.
10. Забезпечити виконання цільової комплексної програми «Організація
наукової роботи студентів в органічному поєднанні навчальних процесів». При
цьому:
− на системному рівні проводити серед студентів інформаційнопрофорієнтаційні заходи з популяризації навчання в аспірантурі;
− систематично залучати студентів до наукової роботи, зокрема студентів
молодших курсів, які до вступу в університет займались в МАН України, були
призерами предметних олімпіад тощо;
− переглянути діяльність наукових гуртків.
Відповідальні: завідувачі кафедр, голова НТСА ННІБТ «УАБС».
Термін – постійно.
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