Міжнародна діяльність
Основними завданнями відділу міжнародних зв’язків у 2017-2018 н.р., над
виконаннями яких працювали його працівники, були:
- поглиблення співпраці з вищими навчальними закладами-партнерами в освітній,
науковій і виховній діяльності;
- Розвиток програм міжнародної академічної мобільності для студентів та працівників
Університету;
- продовження роботи із залучення іноземних студентів на підготовче відділення і
навчання за бакалаврськими і магістерськими програмами;
- упровадження в освітній процес англомовних програм підготовки магістрів і
бакалаврів;
- організація підвищення кваліфікації викладачів, у першу чергу тих, що викладають
англійською мовою, за кордоном, у партнерських ВНЗ та у практичних установах;
- сприяння ефективній проектній, колективній та індивідуальній міжнародній грантовій
діяльності Університету;
- збільшення кількості наукових публікацій науково-педагогічних працівників,
аспірантів, докторантів та студентів за кордоном.
У 2017-18 н.р. Університет входив до складу семи міжнародних організацій,
ураховуючи їхні особливості та досвід (Європейська асоціація університетів
(м. Брюссель, Бельгія); Міжнародна асоціація університетів (м. Париж, ЮНЕСКО, Франція);
Велика Хартія університетів (м. Болонья, Італія); Міжнародна асоціація з фінансової освіти
дітей та молоді (м. Амстердам, Нідерланди); Міжнародна програма соціальної і фінансової
освіти дітей «Афлатун»; Мережа університетів Чорноморського регіону (м. Констанца,
Румунія); Міжнародна організація університетів (м. Барселона, Іспанія). Така співпраця
давала змогу отримувати найновішу інформацію про основні тренди розвитку європейської
вищої освіти і науки, розширювала коло основних партнерів Університету. На даний час
Університет підтримує активні контакти із 56-ма вищими навчальними закладами і пятьма
банківськими та іншими фінансово-кредитними установами із понад 20-ти країн світу.
Пріоритетом розвитку співпраці із закордонними партнерами для Університету було
підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та академічна мобільність
студентів. Для цього було налагоджено співпрацю з Національним Еразмус+ офісом в
Україні: представники Університету відвідідували семінари і тренінги з метою підвищення
ефективності реалізації проектів з кредитної мобільності КА1.
У 2017/2018 н.р. році було укладено нові міжінституційні угоди щодо реалізації
академічної мобільності та стажування студентів, аспірантів і викладачів із чотирма
європейськими університетами: Познанським університетом економіки та бізнесу,
Познанським технічним університетом (Республіка Польща), Західним Македонським
Університеом прикладних наук (Греція) та Університетом Гейльбронна (Німеччина), що у
перспективі означатиме розширення можливостей для навчання студентів, а також
підвищення кваліфікації та викладання наших викладачів у провідних ВНЗ Європи.
Загалом Університет має 14 чинних угод програми академічних обмінів Еразмус+.
Завдячуючи цим угодам, четверо студентів Університету мали змогу вчитися у ВНЗ Польщі
та Литви за кошти Європейського Союзу, а 12 науково-педагогічних працівників викладати і
проходити стажування у п’ятьох європейських університетах (рис. 1).
Цьогоріч, уперше таку угоду було реалізовано з Познанським технічним
Університетом. Набутий ними досвід уже зараз упроваджується при організації наукової та
освітньої діяльності, викладанні дисциплін англійською мовою. Окрім цього в рамках
співпраці з Університетом прикладних наук Німецького федерального банку (м. Гахенбург,
ФРН), викладачі щорічно проходять тренінг «Англійська для лекторів», де поглиблюють свої
навики викладання іноземною мовою.
Відповідно до поставлених на 2017/2018 н. р. завдань значну увагу було приділено
залученню до викладання в Університеті провідних європейських лекторів, науковців і
практиків. До вже звичних візитів з лекціями представників Краківського економічного

університету, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Республіки Польщі, професорів
Вроцлавського економічного університету вперше в рамках програми академічної
мобільності Університету додались представники Познанської політехніки і Вільнюської
колегії/Університету прикладних наук.
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Рис. 1. Академічна мобільність викладачів в рамках програми Ерасмус+ у 2016/17 та
2017/18 н.р.
У вересні 2017 року в Університеті перебували фахівці Німецької служби старших
експертів (SES). У рамках підписаної з ними угоди експерти SES відвідали Львівський,
Харківський і Черкаський інститути, проводили зустрічі зі студентами і викладачами
Університету з метою підвищення їхньої фаховості, рівня знань про особливості
функціонування європейської фінансової системи.
За 2017/2018 н.р. 29 аспірантів і студентів Університету проходили практику в
регіональних відділеннях банку PKO BP SA в м. Люблін та м. Познань (Польща) та брали
участь у Міжнародному тижні, що пройшов у Вищій школі – Університеті прикладних наук
Німецького федерального банку (м. Гахенбург, ФРН). За результатами проведених заходів
опубліковано матеріали і статті в міжнародних наукових виданнях, упроваджено зарубіжний
досвід у практичну викладацьку діяльність.
У 2017 році науково-педагогічним складом Університету було опубліковано
55 наукових статей за кордоном, що на 2 одиниці більше, ніж у 2016-17 навчальному році, а
також 9 закордонних монографій, що на 6 більше, ніж у минулому навчальному році.
У рамках угод про підготовку фахівців за програмою «подвійного» диплому у звітний
період продовжувалась співпраця Університету з Вищою школою менеджменту
(м. Барселона, Іспанія), Балтійською міжнародною академією (м. Рига, Латвія), Краківським
економічним університетом (Польща), Університетом ім. Міколаса Ромеріса (м. Вільнюс,
Литва) і Швейцарською школою бізнесу (м. Монтре, Швейцарія). Упродовж 2017/2018 н.р. за
програмами «подвійних» дипломів навчалось 12 студентів. У 2016/2017 н.р. було розроблено
спільно з Краківським економічним університетом (Польща) бакалаврську програму
«подвійного диплому» за спеціальностями «Фінанси, банківська справа та страхування» і
«Менеджмент», яка почала діяти з 2017/2018 н.р. Також розпочалася робота з оновлення
програм «подвійного диплому» з Університетом ім. Міколаса Ромеріса (Литва) і Латвійським
університетом (Латвія).
Важливим напрямом академічної мобільності для студентів є семестрове навчання за
кордоном. У звітному періоді в ЄС за такими програмами було направлено 13 студентів, які
протягом півроку мали змогу безплатно навчатись у провідних європейських ВНЗ, а саме:
3 – у Краківському економічному університеті, 2 – у Вроцлавському економічному
університеті (Польща), 2 – у Латвійському університеті (Латвія), 2 – у Литовському бізнес
університеті прикладних наук (Литва), при чому вперше 2 – у Познанському університеті
економіки та бізнесу, а також 2 – у Кавказькому університеті (Грузія). Статистику щодо участі
студентів Університету у програмах академічної мобільності, наведено на рис. 2.

Рис. 2. Академічна мобільність студентів в рамках семестрових обмінів та програми
Ерасмус+ у 2016/17 та 2017/18 н.р.
Ще одним важливим напрямом міжнародної роботи є залучення іноземних студентів
на
навчання.
Впродовж
2017/2018
н.р.
Університетом
було
видано
1479 запрошень на навчання іноземних громадян, що на 1406 запрошень більше в порівнянні
з 2015/2016 н.р. (рис. 3). За загальною кількістю виданих запрошень, згідно із статистикою
УДЦМО наш Університет займає шосте місце в Україні (!).
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Рис. 3. Кількість виданих запрошень на навчання іноземним громадянам у 2015/2016,
2016/2017 та 2017/2018 н.р. у розрізі Інститутів Університету
Університет активно здійснював навчання іноземних громадян: 60 студентів-іноземців
навчається на програмах бакалаврської підготовки, 6 – у магістратурі, 308 – на підготовчому
відділенні для іноземців та осіб без громадянства. Один іноземний громадянин навчається в
аспірантурі Університету (рис. 4).
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Рис. 4. Кількість іноземних студентів, що навчались в Університеті
у 2015/2016, 2016/2017 та 2017/2018 н. р. у розрізі рівнів освіти
Привабливість Університету для навчання іноземних громадян зростає з кожним
роком. У цьому році їх кількість зросла з 251 до 375 осіб в порівнянні з минулим роком, які
представляють 27 різних країн світу. Разом у 2017/2018 н.р. в УБС навчалось понад
370 іноземних громадян з Демократичної Республіки Конго, Конго, Нігерії, Пакистану, Гани,
Таїланду, Зімбабве, Мозамбіку, Гвінеї, Шрі-Ланки, Польщі, Сенегалу, Індії, Королівства
Марокко, Азербайджану, Туркменистану, Афганістану, Ємену, Тунісу, Саудівської Аравії,
Кувейту, Бангладешу, США, Кот-д’Івуару, Судану, Камеруну, Іспанії (рис. 5).
Найбільше студентів-іноземців навчалось у Харківському інституті – понад 320 осіб
(рис. 6).
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Рис. 6. Кількість іноземних студентів, що навчались у Харківському інституті
ДВНЗ «Університет банківської справи» у розрізі років
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Рис. 7. Кількість іноземних студентів, що навчались у Львівському інституті
ДВНЗ «Університет банківської справи» у розрізі років
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Рис. 8. Кількість іноземних студентів, що навчались у Черкаському інституті
ДВНЗ «Університет банківської справи» у розрізі років
В Університеті розроблено і запроваджено чотири навчальні програми підготовки
іноземних громадян до вступу у ВНЗ (у т.ч. одна англомовна), англомовні програми
підготовки на бакалаврському та магістерському рівнях (зі спеціальності «Фінанси,
банківська справа та страхування). У планах – впровадження англомовної програми
підготовки за спеціальністю «Облік і оподаткування». Також першочерговим завданням
міжнародної діяльності на 2018/2019 н.р. буде збільшення чисельності іноземних громадян,
що навчаються на програмах бакалаврської та магістерської підготовки, та в аспірантурі.
Одним із завдань Університету на 2017/2018 н.р. була підтримка викладачів, що
здійснюють викладання на англомовних програмах. Для цього було здійснення їх стажування
в європейських університетах, за кошти програми Еразмус +, здійснено компенсацію витрат
викладачам (дві особи), що склали іспити на знання англійської мови на рівні, не нижчому
ніж В2 у міжнародних сертифікованих центрах з коштів «Фонду розвитку банківської освіти і
науки».
Була розроблена та запроваджена з вересня 2017 року одна з перших в Україні
бакалаврських програм подвійного диплому з Краківським економічним Університетом
(Республіка Польща) за спеціальностями «Фінанси, банківська справа та страхування» та
«Менеджмент».
Наукова і освітня міжнародна грантова діяльність
Важливим завдання Університету у сфері міжнародної діяльності була активізація
грантової роботи. Для цього було проведено роботу щодо пошуку вітчизняного і
міжнародного грантового фінансування наукової роботи та освітньої діяльності, у т.ч.
забезпечення індивідуальної мобільності науково-педагогічних працівників, аспірантів та
студентів.

Кафедри Університету брали участь у реалізації двох проектів Програми ЄС
«ТЕМПУС», що спрямована на модернізацію системи вищої освіти та створення простору
для співпраці між країнами – членами ЄС і країнами –партнерами, зокрема:
• 543968-2013-TEMPUS-1-2013-1-EE-TEMPUS-JPCP
«Модернізація
курсів
з
інформаційної безпеки та стійкості» (координатор проекту – Талліннський
технічний університет (м. Таллінн, Естонія);
• 544031-TEMPUS-1-2013-1-AT-TEMPUS-JPHES «Модуль трансферу знань: з
прикладного дослідження і технологічно-підприємницького обміну ноу-хау до
розвитку міждисциплінарних навчальних модулів» (координатор проекту – Вища
школа – Університет наук Йоаннеум (м. Грац, Австрія).
Відповідно до умов виконання зазначених вище проектів, Університетом у 2017 році
було отримано обладнання та устаткування для здійснення освітньої та наукової діяльності
на суму 1217, 5 тис.грн.
У рамках виконання міжнародного грантового проекту TEMPUS KTU (Knowledge
Transfer Unit) було створено Центр трансферу знань (KTU), місія якого полягає у забезпечені
взаємодії реального сектору економіки, науки і освіти для реалізації спільних наукових
досліджень і проектів, здатних стимулювати соціально-економічний розвиток в Україні та її
регіонах.
У 2018 році Львівським інститутом було подано аплікаційні документи колективного
проекту на отримання фінансування за напрямом Жан Моне в рамках конкурсу програми
Еразмус+ «Європейські цінності та традиції економічної науки». Сума гранту EUR 22176,00.
Також Університет подав аплікаційну форму проекту «Компетентнісно орієнтований підхід
до викладання у закладах вищої освіти України» в рамках програми Еразмус+ KA2, де
виступив головним бенефіціаром. Сума гранту EUR 742648,00.
Учасниками колективних грантів, що виконуються переважно за рахунок коштів
фондів ЄС, є дев'ять науково-педагогічних працівників.
Створений регіональний контактний пункт Рамкової програми ЄС «Горизонт 2020» за
тематичним напрямом «Інформаційні та комунікаційні технології (Information and
Communication Technologies (ICT) на базі Інституту банківських технологій та бізнесу.

