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"Спілка Автоматизаторів Бізнесу" – громадська 

організація, яка об’єднує професіоналів в області 

автоматизації бізнесу, зацікавлених у розвитку сучасних 

інформаційних технологій, їх популяризації та ефективного 

використання в різних галузях економіки.

Головна мета діяльності – створення нових інформаційних 

систем для автоматизації підприємств, забезпечення якісного 

супроводу та впровадження таких систем, розширення 

мережі професійних компаній з автоматизації бізнесу, 

навчальна та просвітницька робота.
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Компанії, що входять до САБ:

o висококваліфіковані команди з багаторічним

досвідом роботи на ринку автоматизації та

сотнями успішно реалізованих проектів.

o допомагають користувачам у підборі програм для

вирішення будь-яких бізнес-задач, надають

послуги з впровадження та супроводу

інформаційних систем для управління та обліку, в

тому числі програмних продуктів "BAS",

"1С:Підприємство 8", "UA-Бюджет".

Партнерська мережа

(близко 500 компаній по всій Україні)
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Для організації навчального процесу пропонуємо 
вищим і середнім навчальним закладам співпрацю:

▪ Меморандум про співпрацю з вищими та 
середніми освітніми закладами

▪ Проект про сертифіковане навчання учнів та 
студентів середніх і вищих освітніх закладів 
(Проект ЦСН)

▪ Проект про сертифікацію учнів та студентів вищих 
і середніх освітніх закладів за програмою 
"Професіонал" (Проект АЦС)

▪ Освітній супровід

Співпраця Спілки з навчальними

закладами 
osvita@unionba.com.ua



▪ Навчальний заклад, який підписав з Спілкою 

Меморандум, отримує статус Центр Освітніх 

Ініціатив САБ, та відповідне Свідоцтво. 

▪ Крім того, НЗ в якого є підписаний Меморандум 

отримує право на придбання "Комплекту 

методичних матеріалів для освітнього процесу по 

системах автоматизації бізнесу"
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▪ З травня 2019 року ведеться активна робота з навчальними 

закладами. За цей період підписано більше 60 

Меморандумів!!!.

Ми проводимо роботу не лише з НЗ, а й з компаніями 

автоматизаторами - членами САБ. Тому що проблема кадрів для 

ІТ галузі (та й для економіки в цілому) стоїть дуже гостро (далі –

діаграми оцінки проблем з кадрами). 

Меморандум про співпрацю з 

освітянами
Всі питання по співпраці на osvita@unionba.com.ua



Березень 

2018

Анкет – 45

Березень 2019

Анкет – !!
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Що заважає Вашій фірмі розвивати свій 
бізнес, в чому Ви бачите «вузькі місця “ для 
росту обсягів: 2018-2019
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16
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13
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26

38

28

Нехватка спеціалістів

Піратство

Неплатоспроможність

клієнтів

Політична складова

бізнесу

Конкуренція

Демпінг

Слабкий менеджмент

Недостатність

реклами

Недостатність

грошових коштів

Складності

законодавства

15

11

7

7

6

4

4

24

32

24

Нехватка спеціалістів

Неплатоспроможність

клієнтів

Піратство

Політична складова

бізнесу

Демпінг

Складності

законодавства

Слабкий менеджмент

Конкуренція

Недостатність

реклами

Недостатність

грошових коштів

Березень 2018 рокуБерезень 2019 року
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GFK Украіна;
слайд з виступу на Стратегічній сесії,

Львів, грудень 2018 року
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▪ Включає всі конфігурації:
▪ лінійки BAS (вже й BAS Бухгалтерія);
▪ лінійки 1С:Підприємство;
▪ лінійки UA Бюджет;
▪ можливість організації класу на 50 робочих місць.  

▪ Заявки – на osvita@unionba.com.ua.
▪ Методичний комплект – виключно для навчальних цілей. Для 

ведення обліку – НЗ повинно придбавати комерційні версії 
відповідних продуктів.

▪ Ті освітяни, які вже користуються «Комплектом для навчання в 
вищих та середніх навчальних закладах України» (а таких –
понад 300 НЗ) можуть і далі продовжувати користуватися, але 
для можливості навчанню новим лінійкам сучасних продуктів 
краще отримати безплатний апгрейд на новий Комплект.

▪ Нові учасники після підписання Меморандуму зможуть 
придбати Методичний комплект за 4200 грн. 

▪ На сьогодні виконано 33 придбання чи апгрейду на Комплект.
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Комплект методичних матеріалів із 

використання систем автоматизації 

бізнесу для освітнього процесу

mailto:osvita@unionba.com.ua


Сертифіковані курси та пільгова 

сертифікація студентів
osvita@unionba.com.ua
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o Проект ЦСН - навчання студентів з використанням 

методики та літератури сертифікованих курсів, 

розроблених досвідченими викладачами з багаторічним 

досвідом впроваджувальної та викладацької діяльності:

• підготовка викладача за обраним сертифікованим 

курсом

• придбання за пільговими цінами не менше 10 

методичок для слухачів по обраному курсу

o Проект АЦС - навчальний заклад організовує пільгове 

тестування тільки своїх студентів за програмою 

"Професіонал" на базі свого комп'ютерного класу. 

Сертифікат "Професіонал" показує високий рівень 

викладання для викладача та підвищує статус учнів та 

студентів на ринку праці.



Освітній супровід
osvita@unionba.com.ua
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➢ Безкоштовна підписка на 12 місяців включає:

• оновлення програм, конфігурацій, форм звітності;

• практичні та методичні рекомендації щодо роботи з

програмами;

• типові господарські операції з інструкціями по оформленню в

облікових програмах автоматизації бізнесу;

• консультації з бухобліку та оподаткування;

• аналітичні моніторинги законодавства;

• актуальна нормативно-правова інформація

• сервіси Лекторій, Лінія консультацій (техпідтримка) ;

➢ Заклад освіти може використовувати інформацію матеріалів

освітнього супроводу для підготовки навчальних курсів, завдань

для самостійної роботи та поточного/семестрового контролю

знань.



Запрошуємо на III Всеукраїнська науково НПК

"Нові інформаційні технології 

управління бізнесом"

12 лютого 2020 року, м. Київ

❑ Конференція направлена на сприяння у підвищені престижу 

викладацької діяльності, всебічне інформування щодо нових 

тенденцій у сфері використання систем автоматизації бізнесу та їх 

інтеграції в освітній процес, розширення знань та поглиблення 

навичок у роботі з такими системами.

❑ Конференція надає можливість представникам закладів освіти 

ознайомитися з новими інформаційними технологіями, обмінятися 

практичним досвідом їх викладання та застосування в підготовці 

фахівців, розширити напрями співпраці з членами Спілки для 

реалізації спільних освітніх та дослідницьких проектів. 

❑ Участь у конференції є частиною виконання працівниками освіти 

Постанови КМУ № 800 від 21.08.2019 року «Деякі питання 

підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних 

працівників» ( кожен слухач отримає іменний сертифікат 

учасника з вказанням обсягу конференції у 8 академічних годин).
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Для отримання консультацій,  
додаткової інформації, 

а також для реєстрації на Конференцію,
звертайтесь на електронну пошту

osvita@unionba.com.ua

Раді співпраці!

Дякуємо за увагу!
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