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 Шановні члени вченої ради!

Вищий навчальний заклад «Університет 
імені Альфреда Нобеля», як Вам відомо,  
заснований у 1993 р., має усі необхідні 
(передбачені законодавством) дозвільні 
документи Кабінету Міністрів України, 
Міністерства освіти і науки України на право 
здійснення освітньої діяльності. Університет 
уже протягом 10 років акредитований в цілому за 
найвищим IV рівнем. Сьогодні в Університеті 
навчається майже 4 тисячі студентів за 13 
с п е ц і а л ь н о с тя м и  р і в н я  б а ка л а в р  і  1 6 
спеціальностями рівня магістр. Працює 
аспірантура, докторантура (на сьогодні 57 
здобувачів) за 5 спеціальностями. Успішно 
працюють дві спеціалізовані вчені ради із захисту докторських та кандидатських 
дисертацій.

Університет займає площу 37 тис. м2, актові і спортивні зали, два гуртожитки, 
їдальню і буфети. Тобто у нашому виші є необхідна матеріальна база для здобуття 
освіти у вищому навчальному закладі за стандартами України, а також стандартами 
закордонних університетів. 

Університет – самостійний суб'єкт освітньої, наукової, підприємницької, 
видавничої та іншої, не забороненої чинними законами України, діяльності. 
Він є автономною установою, яка створює, вивчає, оцінює і передає 
цивілізаційні надбання через наукові дослідження та освіту.

Автономія Університету та академічні свободи – фундаментальні принципи 
університетського життя. Самоврядність, колегіальність і належне академічне 
керівництво Університетом є найважливішими складовими справжньої автономії.

Автономія нашого Університету – самостійність, незалежність і відповідальність 
у прийнятті рішень стосовно розвитку академічних свобод, організації освітнього 
процесу, наукових досліджень, внутрішнього управління, економічної та іншої 
діяльності, самостійного добору і розстановки кадрів у межах, встановлених 
чинним законодавством.

В Університеті імені Альфреда Нобеля академічна свобода полягає у 
самостійності і незалежності учасників освітнього процесу під час провадження 
педагогічної, науково-педагогічної, наукової та/або інноваційної діяльності, що 
здійснюється на принципах свободи слова і творчості, поширенні знань та 
інформації, проведенні наукових досліджень і використанні їх результатів та 
реалізується в рамках чинного законодавства.
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Університет у своїй діяльності керується принципами Великої Хартії 
Європейських Університетів та визнає, що:

· дослідницька і викладацька діяльність мають бути морально й інтелектуально 
незалежними від будь-якої політичної й економічної влади;

· навчання має відповідати вимогам суспільства і досягненням у науковому 
знанні;

· для забезпечення свободи у дослідженнях і викладанні всім членам 
університетської спільноти мають бути надані необхідні засоби для її реалізації;

· набір викладачів і визначення їхнього статусу повинні відбуватися відповідно 
до принципу невід'ємності дослідницької діяльності від викладацької;

· Університет повинен гарантувати своїм здобувачам дотримання свобод і умов, 
за яких вони могли б досягти своїх цілей у культурі й освіті.

На всіх етапах свого розвитку Університет додержується концепції класичного 
університету стосовно реалізації економічної та соціально-гуманітарної освіти з 
метою підготовки висококваліфікованих фахівців для потреб України, 
проголошуючи ідеали свободи, демократії та професіоналізму. 

Університет розвивається як багатопрофільний академічний комплекс, який 
поєднує традиції та новації в освіті, наукових дослідженнях, у формуванні єдиного 
простору культури особистості і соціуму. За цей час Університет сформував 
творчий кадровий та науково-методичний потенціал, достатній для виконання ролі 
одного з провідних національних центрів освіти і науки. Основні завдання 
Університету відображені в Стратегії розвитку на 2016–2030 рр. (далі – Стратегія) 
та прийняті ухвалою вченої ради Університету у 2016 році. 
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Місія і стратегічні цілі Університету

Місія Університету: створення реальних освітніх та наукових цінностей, що 
відповідають новітнім вимогам та потребам ХХІ сторіччя й орієнтовані на 
динамічний розвиток економіки та суспільства, європейську й світову інтеграцію 
держави; надання всім, хто обрав навчання в  Університеті імені Альфреда Нобеля, 
таких знань та вмінь, які забезпечать їм мобільність та конкурентоспроможність на 
ринку праці в Україні та за її межами. 

Основна ідея місії відображається у слогані Університету 
«Освіта для життя, освіта протягом життя». 

Базовими принципами, якими керується в своїй діяльності Університет,  є:

џ академічна фундаментальність та безперервність освіти;

џ забезпечення якості освіти і наукових досліджень, їх інноваційна 
спрямованість;

џ єдність науки, освіти і виховання;

џ відкритість новим потребам суспільства, інтернаціоналізація освіти та 
інтеграція у світовий науково-освітній простір;

џ збереження високого духу академічного партнерства, гуманістичної 
спрямованості, корпоративної етики;

џ сприяння створенню умов для розвитку особистості майбутнього 
спеціаліста, якому притаманні високий професіоналізм, відповідальність, 
моральність, культура, інтелігентність, соціальна активність.

3

Стратегічними цілями університету є:

 Надання освітніх послуг найвищої якості, що забезпечить підготовку 
фахівців усіх ступенів освіти, які здатні як успішно конкурувати на ринку праці 
України та світу, так і створювати власний успішний бізнес, шляхом:

џ забезпечення якості університетської освіти, що дозволяє випускнику 
Університету бути конкурентоспроможним на сучасному ринку праці;

џ забезпечення міжнародної мобільності здобувачів вищої освіти, науково-
педагогічних працівників, співробітників;

џ забезпечення високого професійного рівня науково-педагогічних 
працівників з метою якісного супроводження освітнього процесу;

џ формування компетентністно-орієнтованої внутрішньої системи 
забезпечення якості вищої освіти в Університеті, яка відповідає сучасним 
європейським вимогам та вимогам основних груп стейкхолдерів;

џ перетворення Університету у провідний центр формування в Україні 
системи зовнішнього забезпечення якості вищої освіти; 

џ розвитку існуючих в Університеті наукових шкіл та напрямів наукових 
досліджень;

џ формування європейського рівня вимог до наукової та освітньої діяльності 
Університету з боку споживачів;

џ формування умов для якісного і кількісного відтворення кадрового 
забезпечення наукової діяльності;

џ інтернаціоналізації наукових досліджень в Університеті;

џ посилення конкурентоздатності випускників програм Міжнародної Школи 
Бізнесу Університету на українському ринку праці;

џ задоволення потреб менеджерів вищого та середнього рівнів управління, 
власників малого та середнього бізнесу в якісній післядипломній освіті;

џ укріплення партнерських зв'язків із провідними українськими та 
міжнародними установами з метою реалізації спільних програм в сфері 
бізнес-освіти; 

џ надання якісних консалтингових послуг, орієнтованих на потреби 
регіонального ринку праці, запитів роботодавців та освітніх потреб 
слухачів; 

џ формування духовно розвинутої особистості, яка характеризується 
високими моральними якостями, креативністю, відповідальністю і є 
активною складової сучасного демократичного суспільства, на підґрунті 
соціально-культурної інтеграції, включення в громадське життя та 
особистої самореалізації.
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Áîðèñà  Õîëîäà ÇÂ²Ò 

Реалізація стратегічних цілей передбачає вирішення 

наступних взаємопов'язаних завдань

В сфері освітнього процесу:

Удосконалення системи внутрішнього забезпечення якості 
У 2016 р. значна увага в Університеті приділялася подальшому формуванню 

внутрішньої системи забезпечення якості освітнього процесу, яка базується на 
вітчизняних та європейських підходах до забезпечення якості та орієнтується на 

вимоги відомих міжнародних акредитаційних інституцій.

Відповідно до  європейських стандартів  і 
рекомендацій система внутрішнього забезпечення якості 
Університету включає:

1. Політику щодо забезпечення якості.

2. Розробку і затвердження програм.

3. Навчання, викладання та оцінювання якості вищої 
освіти.

4. Зарахування, досягнення, визнання та атестацію 
здобувачів вищої освіти.

5. Забезпечення якості кваліфікації науково-
педагогічного складу.

6. Навчальні ресурси і підтримку здобувачів.

7. Інформаційний менеджмент.

8. Публічну інформацію.

9. Поточний моніторинг і періодичний перегляд програм.

10. Регулярність зовнішнього оцінювання якості.

Для функціонування внутрішньої системи забезпечення якості в Університеті 
створені та діють такі структури, як групи зі змісту та якості освіти, студентське 
об'єднання із забезпечення якості вищої освіти, Громадська рада з оцінювання 
професійних компетентностей випускників Університету імені Альфреда Нобеля, 
започатковано систему тьюторства.

Групи зі змісту та якості освіти при кафедрах діють з метою забезпечення і 
підвищення якості вищої освіти та освітньої діяльності в рамках кафедри згідно зі 
стратегічними цілями Університету, а також формування культури якості із 
залученням усієї освітянської спільноти.

Створено студентське об'єднання 
із забезпечення якості вищої освіти з 
метою мотивування студентів до 
участі у прийнятті рішень як в 
управлінні, так і в забезпеченні якості. 
Н а  з а с і д а н н я х  с т уд е н т с ь ко г о 
об'єднання обговорюються такі 
питання: удосконалення системи 
о ц і н ю в а н н я  ко м п е т е н т н о с т е й 

студентів в Університеті імені Альфреда Нобеля; процедури та механізми 
організації зворотного зв'язку «студент – Університет»; обговорення анкети 
«Викладач очима студентів». У діяльності об'єднання беруть участь активні, 
небайдужі студенти, зацікавлені у покращанні освітнього процесу і підвищенні 
якості освіти.

Громадська рада з оцінювання професійних компетентностей випускників 
Університету імені Альфреда Нобеля діє з 2008 р. Громадська рада є дорадчим 
органом, який на підставі аналізу результатів незалежного експертного оцінювання 
якості освітніх послуг систематично надає рекомендації керівництву Університету. 
Ці рекомендації обговорюються на засіданнях вченої ради та ректорату і стають 
підґрунтям для прийняття відповідних рішень.

Для забезпечення високого рівня якості в усіх сферах діяльності 
Університету вченою радою було ухвалено Стратегію розвитку на 
2016 – 2030 рр. 

Реалізація визначених стратегічних цілей передбачає вирішення 
взаємопов'язаних завдань у сфері освітнього процесу, внутрішньої системи 
забезпечення якості вищої освіти, наукової та міжнародної діяльності, розвитку 
бізнес-освіти, розвитку консалтингових послуг, а також у сфері студентського 
самоврядування.

До реалізації Стратегії залучено всі структурні підрозділи Університету: 
кафедри, приймальна комісія, бібліотека, міжнародна школа бізнесу, центр 
консалтингу, департамент дидактики, студентський деканат, департамент 
маркетингу, студентська рада, центр програмно-інформаційних технологій, 
центр європейських проектів, міжнародний відділ, центр міжнародної освіти, 
науково-дослідний інститут розвитку економіки та суспільства, телекомпанія 
27 телеканалу «NOBEL» ТВ, лікувально-діагностичний центр, департамент 
адміністративно-господарської діяльності та ін. 

Прийнятий у липні 2014 р. новий Закон України «Про вищу освіту» надав 
вищим навчальним закладам автономію, яка передбачає самостійність, 
незалежність і відповідальність вищого навчального закладу у прийнятті рішень 
стосовно розвитку академічних свобод, організації освітнього процесу, наукових 
досліджень, внутрішнього управління, економічної та іншої діяльності.
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Науково-педагогічний колектив Університету імені Альфреда Нобеля плідно 
працював над розробкою Положення про організацію освітнього процесу, в 
якому закладено основні принципи університетської автономії й самоврядування в 
поєднанні з відповідальністю. Автономія Університету та академічні свободи 
визнані фундаментальними принципами університетського життя. Самоврядність, 
колегіальність і належне академічне керування Університетом є найважливішими 
складовими справжньої автономії.

Університет імені Альфреда 
Нобеля визначає  власну політику, а 
також пов'язані з нею процедури, які 
б забезпечували якість і стандарти 
освітніх програм та дипломів. 
Університет відкрито заявляє про 
свої наміри створити таку атмосферу 
і практичні засади, які б визнавали 
важливість якості  освіти та ї ї 
забезпечення не тільки в Україні, а за 
її межами. 

Внутрішньо-університетська стратегія забезпечення якості освіти, крім 
моніторингу кількісних показників, спрямована на підтримку системи цінностей, 
традицій, норм (як загально-університетського, так і усіх інших рівнів), які, власне, 
й визначають ефективність функціонування Університету.

Положення про організацію освітнього процесу містить основні 
принципи та процедури забезпечення якості вищої освіти, такі як:

‒ забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої 
освіти та кваліфікації;

‒ здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;

‒ забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного 
плагіату в наукових працях працівників вищих навчальних закладів і здобувачів 
вищої освіти;

‒ забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління 
освітнім процесом;

‒ оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних 
працівників та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань;

‒ інституційне забезпечення системи якості освітньої діяльності та якості 
вищої освіти тощо.

 З метою приведення Положення про організацію освітнього процесу у 
відповідність до міжнародних правових актів та рекомендацій Центральної агенції 
з акредитації й оцінки якості освітнього процесу (ZEvA) у жовтні та листопаді 2016 
року до Положення були внесені такі зміни і доповнення:

‒ удосконалено форму освітньої програми, в якій передбачено всі види 
практик;

‒ розроблено і затверджено процедуру моніторингу і перегляду освітньої 
програми;

‒  розроблено процедури визнання освітніх компонентів та періодів навчання.

У 2016/2017 н.р. розроблено механізм створення освітніх програм з усіх 
спеціальностей з урахуванням компетентністного підходу та узгодження їх з 
інтересами всіх стейкхолдерів. Як результат цього розроблені і реалізуються 
освітні програми з усіх спеціальностей, орієнтовані на інноваційну діяльність 
з урахуванням потреб регіонального ринку праці, запитів роботодавців та 
освітніх потреб здобувачів вищої освіти.

Впроваджуються елементи європейської системи оцінювання в освітню 
діяльність Університету імені Альфреда Нобеля. Для науково-педагогічних 
працівників був проведений цикл семінарів за темами: «Підходи до формулювання 
конкретних результатів навчання (ILO) з урахуванням року навчання», «Оцінка 
рівня досягнення результатів навчання за освітньою програмою та з навчальної 
дисципліни».

Основними елементами європейської системи оцінювання, на яких 
зосереджено увагу науково-педагогічних працівників Університету, є 
результати навчання та система оцінювання. Підходи до удосконалення 
вищезазначених елементів полягають в такому:

- по-перше, врахування рівня навчання здобувачів вищої освіти при 
плануванні результатів з навчальної дисципліни;

- по-друге, відповідність обраних методів викладання і навчання та форм 
оцінювання бажаним результатам навчання;

- по-третє, прозорість і доступність для здобувачів вищої освіти критеріїв 
оцінки  кожного виду роботи з навчальної дисципліни та системи підсумкового 
оцінювання.

Наші здобутки у сфері забезпечення якості були 
гідним чином оцінені міжнародними акреди-
таційними агентствами, зокрема Центральним 
агентством з акредитації й оцінювання освітнього 
процесу ZEvА (Німеччина). За результатами 
міжнародної акредитації Університет імені 
Альфреда Нобеля став першим з українських 
у н і в е р с и т е т і в ,  я к и й  п р о й ш ов  п р о ц ед у ру 
міжнародної акредитації 11 чинних бакалаврських і 
1 4  м а г і с т е р с ь к и х  п р о г р а м  т а  о т р и м а в 
підтвердження того, що якість підготовки фахівців 
відповідає європейським стандартам. 
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Програма МВА Міжнародної школи 
бізнесу Університету імені Альфреда 
Нобеля у 2016 р. вже вдруге акредитована 
Європейською Радою з бізнес-освіти 
(ЕСВЕ), що підтверджує її відповідність 
європейським стандартам бізнес-освіти. 
Міжнародні акредитації підтверджують 
стандарт якості вищої освіти, отриманої в 
Університеті імені Альфреда Нобеля, 
позитивно сприймаються закордонними 
ВНЗ при продовженні навчання нашими 
студентами в інших країнах та є свідоцтвом про міжнародне визнання диплому 
Університету імені Альфреда Нобеля для роботодавців.

Викладачі та здобувачі Університету беруть участь у програмах 
міжнародної мобільності, викладання та навчання за кордоном. Науково-
педагогічними працівниками Університету розширено взаємодію з 
іноземними навчальними закладами, а саме:

‒ за результатами візиту делегації Університету імені Альфреда Нобеля у складі 
Президента Університету Б.І. Холода, завідувача кафедри міжнародного 
маркетингу, професора І.В. Тараненко і завідувача кафедри міжнародного туризму 
та мовної підготовки, професора С.П. Кожушко до Університету прикладних наук 
Людвігсхафена-на-Рейні (Німеччина) підписано Меморандум про порозуміння та 
співпрацю;

‒кафедрою міжнародних фінансів обліку та оподаткування укладено Рамкову 
угоду про співробітництво з Лодзьким університетом  (Республіка Польща).

Набуття досвіду міжнародної освіти і співробітництва є доступним і для 
студентів: вони беруть участь в програмах академічної мобільності з метою 
частково реалізувати свій навчальний план:

‒студенти освітнього рівня бакалавр спеціальності «Політологія» стали 
учасниками програми двосторонніх обмінів (С. Лях, Я. Ярошенко, Сілезький 
університет, Катовіце, Республіка Польща);

‒кафедрою права організовано практику студентів у Вищій школі HUMANITAS 
м. Сосновець (Республіка Польща).

З 2016 р. для здобувачів вищої освіти розширилися можливості щодо участі у 
програмах подвійних дипломів:

‒ відновлено співробітництво з Університетом Уельсу щодо програми 
подвійних дипломів за валідованою програмою підготовки бакалаврів з 
міжнародної економіки та міжнародного менеджменту;

‒ продовжується реалізація програми подвійних дипломів щодо здобуття 
кваліфікації бакалавра філології, спеціальність «Англійська філологія», 

спеціалізація  «Ділова англійська мова», що реалізується кафедрою англійської 
філології та перекладу;

‒ кафедрою права у 2016/17 н.р. 
започатковано програму подвійних 
дипломів на рівні магістр;

‒ к а ф е д р а  і н н о в а ц і й н о г о 
менеджменту та міжнародної логістики 
розпочала набір на програму подвійних 
д и п л о м і в  з  В и щ о ю  ш к о л о ю 
менеджменту та охорони праці на 
2017/2018 н.р. (магістратура);

‒ кафедра міжнародного маркетингу 
започаткувала програму подвійних дипломів з Кіпрським інститутом маркетингу;

‒ започатковано магістерську програму подвійних дипломів за напрямом  
“Менеджмент” (за різними спеціалізаціями) з Вищою школою бізнесу- 
Національним університетом Льюїса (м. Новий Сонч, Республіка Польща), де зараз 
навчаються слухачі Міжнародної школи бізнесу.

Науково-педагогічні працівники Університету брали участь у програмах 
академічної мобільності з метою провадження професійної діяльності:

‒ доцент І.С. Шкура взяла участь у реалізації двох грантових програм, які 
фінансували участь у науково-методичних заходах у Польщі;

‒ протягом 2016/2017 н.р. доцент кафедри економіки та моделювання бізнес-
процесів Н.О. Різун проходить стажування у Гданському політехнічному 
університеті (Польща) на кафедрі прикладної інформатики (Katedra Zastosowań 
Informatyki w Zarządzaniu) департаменту інформаційних технологій;

‒ викладачі кафедри міжнародних фінансів, обліку та оподаткування взяли 
участь у Міжнародному тижні "New Frontiers in Finance and Accounting" в рамках 
програми Erasmus + Teaching Staff Mobility (м. Катовіце, Республіка Польща) в 
програмі читання лекцій для студентів Лодзького університету (Республіка 
Польща);

‒ доцент кафедри політології, соціології та гуманітарних наук Д.В. Прошин  взяв 
участь у Міжнародному тижні, що відбувся в Університеті Кадіса (Іспанія).

Також науково-педагогічні працівники Університету ведуть викладацьку 
діяльність за кордоном:

‒ професор А.О. Задоя продовжив викладацьку діяльність у Вищій школі бізнесу 
(м. Новий Сонч), де за магістерською програмою навчається 15 студентів 
Університету імені Альфреда Нобеля (програма МВА);

‒ професор В.Є. Момот викладає у Вищій школі менеджменту та охорони праці 
(м. Катовіце, Республіка Польща).
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 ³ìåí³ Àëüôðåäà Íîáåëÿ

Áîðèñà  Õîëîäà ÇÂ²Ò 

Програма МВА Міжнародної школи 
бізнесу Університету імені Альфреда 
Нобеля у 2016 р. вже вдруге акредитована 
Європейською Радою з бізнес-освіти 
(ЕСВЕ), що підтверджує її відповідність 
європейським стандартам бізнес-освіти. 
Міжнародні акредитації підтверджують 
стандарт якості вищої освіти, отриманої в 
Університеті імені Альфреда Нобеля, 
позитивно сприймаються закордонними 
ВНЗ при продовженні навчання нашими 
студентами в інших країнах та є свідоцтвом про міжнародне визнання диплому 
Університету імені Альфреда Нобеля для роботодавців.

Викладачі та здобувачі Університету беруть участь у програмах 
міжнародної мобільності, викладання та навчання за кордоном. Науково-
педагогічними працівниками Університету розширено взаємодію з 
іноземними навчальними закладами, а саме:

‒ за результатами візиту делегації Університету імені Альфреда Нобеля у складі 
Президента Університету Б.І. Холода, завідувача кафедри міжнародного 
маркетингу, професора І.В. Тараненко і завідувача кафедри міжнародного туризму 
та мовної підготовки, професора С.П. Кожушко до Університету прикладних наук 
Людвігсхафена-на-Рейні (Німеччина) підписано Меморандум про порозуміння та 
співпрацю;

‒кафедрою міжнародних фінансів обліку та оподаткування укладено Рамкову 
угоду про співробітництво з Лодзьким університетом  (Республіка Польща).

Набуття досвіду міжнародної освіти і співробітництва є доступним і для 
студентів: вони беруть участь в програмах академічної мобільності з метою 
частково реалізувати свій навчальний план:

‒студенти освітнього рівня бакалавр спеціальності «Політологія» стали 
учасниками програми двосторонніх обмінів (С. Лях, Я. Ярошенко, Сілезький 
університет, Катовіце, Республіка Польща);

‒кафедрою права організовано практику студентів у Вищій школі HUMANITAS 
м. Сосновець (Республіка Польща).

З 2016 р. для здобувачів вищої освіти розширилися можливості щодо участі у 
програмах подвійних дипломів:

‒ відновлено співробітництво з Університетом Уельсу щодо програми 
подвійних дипломів за валідованою програмою підготовки бакалаврів з 
міжнародної економіки та міжнародного менеджменту;

‒ продовжується реалізація програми подвійних дипломів щодо здобуття 
кваліфікації бакалавра філології, спеціальність «Англійська філологія», 

спеціалізація  «Ділова англійська мова», що реалізується кафедрою англійської 
філології та перекладу;

‒ кафедрою права у 2016/17 н.р. 
започатковано програму подвійних 
дипломів на рівні магістр;

‒ к а ф е д р а  і н н о в а ц і й н о г о 
менеджменту та міжнародної логістики 
розпочала набір на програму подвійних 
д и п л о м і в  з  В и щ о ю  ш к о л о ю 
менеджменту та охорони праці на 
2017/2018 н.р. (магістратура);

‒ кафедра міжнародного маркетингу 
започаткувала програму подвійних дипломів з Кіпрським інститутом маркетингу;

‒ започатковано магістерську програму подвійних дипломів за напрямом  
“Менеджмент” (за різними спеціалізаціями) з Вищою школою бізнесу- 
Національним університетом Льюїса (м. Новий Сонч, Республіка Польща), де зараз 
навчаються слухачі Міжнародної школи бізнесу.

Науково-педагогічні працівники Університету брали участь у програмах 
академічної мобільності з метою провадження професійної діяльності:

‒ доцент І.С. Шкура взяла участь у реалізації двох грантових програм, які 
фінансували участь у науково-методичних заходах у Польщі;

‒ протягом 2016/2017 н.р. доцент кафедри економіки та моделювання бізнес-
процесів Н.О. Різун проходить стажування у Гданському політехнічному 
університеті (Польща) на кафедрі прикладної інформатики (Katedra Zastosowań 
Informatyki w Zarządzaniu) департаменту інформаційних технологій;

‒ викладачі кафедри міжнародних фінансів, обліку та оподаткування взяли 
участь у Міжнародному тижні "New Frontiers in Finance and Accounting" в рамках 
програми Erasmus + Teaching Staff Mobility (м. Катовіце, Республіка Польща) в 
програмі читання лекцій для студентів Лодзького університету (Республіка 
Польща);

‒ доцент кафедри політології, соціології та гуманітарних наук Д.В. Прошин  взяв 
участь у Міжнародному тижні, що відбувся в Університеті Кадіса (Іспанія).

Також науково-педагогічні працівники Університету ведуть викладацьку 
діяльність за кордоном:

‒ професор А.О. Задоя продовжив викладацьку діяльність у Вищій школі бізнесу 
(м. Новий Сонч), де за магістерською програмою навчається 15 студентів 
Університету імені Альфреда Нобеля (програма МВА);

‒ професор В.Є. Момот викладає у Вищій школі менеджменту та охорони праці 
(м. Катовіце, Республіка Польща).
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 ³ìåí³ Àëüôðåäà Íîáåëÿ

Áîðèñà  Õîëîäà ÇÂ²Ò 

Науково-педагогічний колектив Університету постійно підвищує свій 
професійний рівень. 23 науково-педагогічні працівники закінчують навчання за 
спеціальністю «Переклад» за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста. 

Викладачі Університету активно публікують результати наукових досліджень 
у закордонних виданнях та наукових фахових виданнях, які включені до  
міжнародних наукометричних баз.

Департамент дидактики регулярно проводить семінари-тренінги з метою 
підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Університету та якості 
освітнього процесу. У 2016 р. було проведено такі семінари-тренінги:

‒ «Проектні технології навчання у ВНЗ»;

‒ «Сучасні прийоми і методи розробки презентаційних демонстрацій»;

‒ «Застосування автоматизованої системи управління (АСУ) в освітньому 
процесі в Університеті імені Альфреда Нобеля» (спільно з Центром програмно-
інформаційних технологій);

‒ «Підготовка мультимедійних презентацій з урахуванням психологічних 
закономірностей»;

‒ семінар щодо удосконалення навичок написання текстів у мережі Інтернет 
(спільно з Центром програмно-інформаційних технологій).

Діяльність кафедр щодо удосконалення змісту та методів навчання 
Університету спрямована на якісне викладання дисциплін з використанням 
новітніх методів і технологій навчання.

Інноваційною формою організації 
навчання в Університеті у 2016 р. стали 
воркшопи. Запровадження цієї нової 
форми занять в Університеті спрямоване на 
поглиблене розкриття практичного 
контексту окремих тем навчальних курсів. 
Важливою перевагою âîðêøîï³â  º 
ìîæëèâ³ñòü áåçïîñåðåäíüîãî ñï³ëêó-
âàííÿ ó÷àñíèê³â  (çäîáóâà÷³â) ç ïðàêòè-
êóþ÷èìè ôàõ³âöÿìè òà êåð³âíèêàìè 

óñòàíîâ ,ùî óñï³øíî ïðàöþþòü ó ðåàëüíèõ ðèíêîâèõ óìîâàõ ³ îçíàéîìëþþòü 
çäîáóâà÷³â  âèùî¿ îñâ³òè ç³ ñâî¿ìè àâòîðñüêèìè ïðîôåñ³éíèìè ìåòîäèêàìè. 

Â îñâ³òíüîìó ïðîöåñ³ äëÿ ìîòèâàö³¿ òà ñòèìóëþâàííÿ ñòóäåíò³â  äî 
íàóêîâî¿ òâîð÷îñò³ â  Óí³âåðñèòåò³ øèðîêî âèêîðèñòîâóþòüñÿ àêòèâí³ òà 
³íòåðàêòèâí³ ìåòîäè íàâ÷àííÿ. À ñàìå:

²ãðîâ³ ìåòîäè. Â îñâ³òí³é ïðàêòèö³ Óí³âåðñèòåòó âèêîðèñòîâóþòüñÿ ð³çí³ 
òèïè ³ãîð: ä³ëîâ³ ,îðãàí³çàö³éíî-ä³ÿëüí³ñí³ ,³ííîâàö³éí³ ,ðåôëåêñèâí³ ³ãðè ç³ çíÿòòÿ 
ñòðåñ³â  ³ ôîðìóâàííÿ ³ííîâàö³éíîãî ìèñëåííÿ ,ïîøóêîâî-àïðîáàö³éí³ òà ³í.

Ділові ігри в навчальних цілях набули значного поширення в Університеті 
імені Альфреда Нобеля і застосовуються в рамках вивчення дисциплін, пов'язаних з 
е ко н ом і ко ю ,  о р г а н і з а ц і є ю  т а 
управлінням,  бухгал-терським 
обліком, правознавством, з новими 
формами господарювання в ринкових 
умовах, при вивченні іноземних мов і 
освоєння таких компетентностей, як: 
організаційно-комунікативні та 
особистісні, лідерські якості, навички 
роботи в команді, комунікативні 
навички тощо.

Н а у к о в о - п е д а г о г і ч н и м и 
працівниками Університету імені 
Альфреда Нобеля також розроблено курс для навчання англійської мови студентів 
спеціальності «Психологія», який повністю орієнтований на комунікацію у 
професійних цілях. Студенти в ігровій формі, виконують професійні кейси  
англійською мовою, що сприяє оволодінню професійною лексикою.

Проектно-організоване навчання. Метод проектів завжди орієнтований на 
самостійну діяльність студентів – індивідуальну, парну, групову, яку студенти 
виконують протягом певного відрізку часу. Цей підхід органічно поєднується з 
методом навчання у співпраці. Проектний метод організації освітнього процесу 
формує у студента бажання і запит на отримання і вивчення нового.

В Університеті набули поширення міжкафедральні, міждисциплінарні 
проекти. Так, студенти спеціальності «Туризм» готують індивідуальні чи групові 
проекти іноземною мовою, застосовуючи знання з маркетингу, реклами, економіки.

Метод case study (кейсів). Метод кейсів запроваджено в освітній процес в 
Університеті імені Альфреда Нобеля з 2001 р. Наразі майже всі викладачі 
Університету самостійно розробляють кейси, а також залучають до створення 
практико-орієнтованих кейсів партнерів-роботодавців.

Метод case study (кейсів) дозволяє студентам проявити ініціативу, 
самостійність мислення, застосувати теоретичні знання на практиці і в процесі 
вирішення реальних практичних завдань розвивати навички аналітичного і 
критичного мислення, структурування часу, активного слухання, делегування 
повноважень, донесення інформації, відстоювати свою позицію, підвищувати 
власну креативність і стресостійкість.

У 2015/2016 н.р. студенти Університету брали участь у різних олімпіадах і 
конкурсах, а саме: у міжнародних – 32 студенти, 2 з них стали призерами; у 
національних – 66 осіб, з них стали призерами 11 студентів; у регіональних, міських 
– 26 студентів, призерами стали 10 студентів. В олімпіадах та конкурсах, які 
проводились в Університеті, взяли участь  108 студентів, призерами стали – 24. 
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‒ «Сучасні прийоми і методи розробки презентаційних демонстрацій»;

‒ «Застосування автоматизованої системи управління (АСУ) в освітньому 
процесі в Університеті імені Альфреда Нобеля» (спільно з Центром програмно-
інформаційних технологій);

‒ «Підготовка мультимедійних презентацій з урахуванням психологічних 
закономірностей»;

‒ семінар щодо удосконалення навичок написання текстів у мережі Інтернет 
(спільно з Центром програмно-інформаційних технологій).

Діяльність кафедр щодо удосконалення змісту та методів навчання 
Університету спрямована на якісне викладання дисциплін з використанням 
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У 2015/2016 н.р. студенти Університету брали участь у різних олімпіадах і 
конкурсах, а саме: у міжнародних – 32 студенти, 2 з них стали призерами; у 
національних – 66 осіб, з них стали призерами 11 студентів; у регіональних, міських 
– 26 студентів, призерами стали 10 студентів. В олімпіадах та конкурсах, які 
проводились в Університеті, взяли участь  108 студентів, призерами стали – 24. 
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Відзначаємо високий рівень наукової активності здобувачів вищої освіти, що 
відображається в оприлюдненні результатів їхніх наукових пошуків – 904 статті і 
тези було опубліковано у виданнях різних рівнів (міжнародні, всеукраїнські, 
університетські).

В Університеті регулярно проводиться робота щодо забезпечення ефективної 
системи запобігання та виявлення академічного плагіату 
у наукових працях викладачів і здобувачів вищої освіти за 
допомогою програми "Anti-Plagiarism".

З метою комплексної оцінки освітньої діяльності 
Університету щорічно проводиться оцінювання 
студентами науково-педагогічних працівників 
Університету. Для цього розроблено анкети «Університет 
очима студентів», «Анкета викладача» (з 2016 р. 
запроваджено опитування в електронній формі). 
Результати оцінювання регулярно оприлюднюються на 
офіційному веб-сайті Університету.

Для забезпечення публічності інформації про 
освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації 
науково-педагогічними працівниками Університету 
розроблено каталоги навчальних дисциплін (українською 

та англійською мовами),  що також розміщені на сайті Університету.

В університеті діє діє програмний комплекс «Автоматизована система 
управління навчальним закладом», який являє собою безліч взаємопов'язаних 
програм, що забезпечують управління освітнім процесом в єдиному 
інформаційному просторі. Він включає в себе модулі, що працюють у середовищі 
Windows та Web-портал.

Портал надає студентам цілий ряд сервісів для отримання інформації 
стосовно розкладу та освітнього процесу. Викладачі також можуть користуватися 
сервісом розкладу та сервісом успішність для виставлення оцінок з дисциплін.

В Університеті діє Центр професійного розвитку та кар'єри, який пропонує 
студентам бази практик і стажування, сприяє працевлаштуванню, організовує 
тренінги-практикуми, майстер-класи, бізнес-ігри, круглі столи, зустрічі із 
представниками бізне су і  членами 
Громадської ради.

В Університеті імені Альфреда Нобеля 
мотивація та стимулювання творчості 
студентів відбувається і у позанавчальний 
час.

Усі заходи, які проводяться в Університеті вже традиційно мають на меті 
створення умов для розвитку і реалізації лідерського, громадянського, 
професійного потенціалу студентської молоді, формування потреби і готовності 
вдосконалювати свою особистість, збагачувати духовний світ, розвивати 
самостійне мислення. Це такі заходи:

 День Знань 1 вересня.

Нобелівський бал.

Посвята в студенти.

Олімпіади та спартакіади.

Концерти.

Конкурси «Міс Університет імені 
Альфреда Нобеля» і «Містер Університет 
імені Альфреда Нобеля».

Квартирник (на зустрічах студенти для 
присутніх виконують свої пісні, читають свої 
вірші).

Новорічні свята.

Заходи, приурочені до закінчення 
Університету.

Фестивалі народів світу (за участі 
іноземних студентів Університету).

Кухня народів світу.

КВК-УАН.

Заходи, що проводяться з ініціативи 
партнерів, органів влади, роботодавців.

Заходи для гостей Університету – 
екскурсії по Університету та меморіально-
парковій зоні; для школярів регіону – «Стань 
студентом на один день», «Професійні 
канікули з Університетом», тощо.

Багато інших заходів з різної тематики 
організуються і проводяться за ініціативи та 
за участі студентського самоврядування.

В Університеті імені Альфреда Нобеля 
ведеться індивідуальна робота зі студентами 
щодо надання можливостей для подальшої 
їхньої самореалізації .  З цією метою 
розроблено програми з різною тематикою. 
Мета цих програм – виявити молодих людей, 
чітко орієнтованих на особистісне зростання 
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і самостійне досягнення успіху в обраній сфері. В 
Університеті діють такі програми: «Школи 
профе с іона л ів»  для  студент ів  I‒V  курс ів 
спеціально стей  «Психолог ія» ,  «Соціальна 
педагогіка», «Соціальна робота»; серії воркшопів на 
тему: «Де будувати успішну кар'єру?»; «Практична 
журналістика завтрашнього дня».

Після набрання чинності новим Законом «Про 
вищу освіту» органи студентського самоврядування 
отримали більше прав і повноважень.

В Університеті імені Альфреда 
Нобеля студенти беруть активну участь у 
забезпеченні якості вищої освіти та 
у п р а в л і н н і  Ун і в е р с и т е т о м ,  я к е 
здійснюється, зокрема, через органи 
студентського самоврядування. Така 
к о л е к т и в н а ,  с о л і д а р н а  у ч а с т ь 
розглядається керівництвом Університету 
н е  п р о с т о  я к  д од ат ко в а  г а р а н т і я 
відповідності освітніх послуг вимогам 
студентів і роботодавців, але й як суттєвий 

чинник соціалізації молоді, зростання її правової культури та суспільної 
активності, що дозволяє студентам на практиці ознайомитися з функціонуванням 
навчального закладу (через участь у підготовці та прийнятті певних рішень у межах 
ВНЗ) і системою представницької демократії (на прикладі виборчих органів 
студентського самоврядування).

Студентське самоврядування є невід'ємною частиною громадського 
самоврядування Університету імені Альфреда Нобеля. Усі студенти, які навчаються 
в Університеті, мають рівні права та можуть обиратися та бути обраними в робочі, 
дорадчі, виборчі та інші органи студентського самоврядування. Студентське 
самоврядування здійснюється безпосередньо через органи студентського 
самоврядування, які обираються студентами шляхом прямого таємного 
голосування.

Таким чином, колектив Університету імені Альфреда Нобеля весь час  працює 
над удосконаленням системи внутрішнього забезпечення якості та покращання 
якості освітніх послуг.

Міжнародна діяльність 
Університету імені Альфреда Нобеля у 2016 р.

Місія Університету, як її сформульовано у Стратегії розвитку на 2016‒2030 
рр., полягає у «створенні реальних освітніх та наукових цінностей, що 
відповідають новітнім вимогам та потребам ХХІ ст.. й орієнтовані на динамічний 

розвиток економіки та  суспільства , 
європейську і світову інтеграцію держави; 
надання всім,  хто обрав навчання в 
Університеті імені Альфреда Нобеля, таких 
знань та вмінь, які забезпечать їм мобільність 
та конкурентоспроможність на ринку праці в 
Україні та за її межами». Це робить 
міжнародну освітню та наукову діяльність 
одним з пріоритетних напрямів роботи 
Університету імені Альфреда Нобеля.

У 2016 р. в Університеті 
навчалося майже 200  студентів з 
5 3  к р а ї н  с в і т у   і  т р ь о х 
континентів. Багато хто з них, 
разом з українськими студентами, 
здобуває освіту у межах програми 
подвійних дипломів, які Університет 
пропонує вже протягом семи років. 
Зокрема у 2016 р. у цьому напрямі 
було досягнуто таких успіхів:

1 .  У к л а д е н о  у г о д у  з 
Університетом Уельсу (м. Кардіф, 
Велика Британія), до речі единим в 
Україні серед державних, комунальних та приватних ВНЗ, щодо продовження (з 
2010 року) та розширення валідованої університетом Уєльсу англомовної програми 
подвійних дипломів зі спеціальності «Міжнародний менеджмент» на рівні 
бакалавр. Як відомо, це унікальне явище для ВНЗ України, де всі дисципліни цієї 
спеціальності читаються, виключно, англійською мовою викладачами 
університету імені Альфреда Нобеля. На сьогодні вже 45 випускників Університету 
імені Альфреда Нобеля отримали дипломи Університету Уельсу, в тому числі 11 
іноземців. Програма має стабільний попит на ринку освітніх послуг як на 
українському, так і на міжнародному. У поточному навчальному році на навчання за 
цією програмою було прийнято 23 студенти, в тому числі 11 іноземних. Таким 
чином випускники цієї спеціальності отримують два дипломи відомих у Європі 
університетів: державний диплом бакалавра університету імені Альфреда Нобеля 
зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини» та диплом бакалавра 
Університету Уельсу  зі спеціальності «Міжнародний менеджмент».
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2. Продовжено співпрацю з Вищою 
школою менеджменту та охорони праці 
(м. Катовіце, Республіка Польща) за 
програмою подв ійних  дипломів  з і 
спеціальності  «Філологія» на рівні 
бакалавр. На поточний момент кількість 
випускників програми сягнула 39 осіб. 
Вперше впроваджено програму подвійних 
дипломів на рівні магістр за програмами 

підготовки «Менеджмент міжнародних проектів» та «Психологія бізнесу».

3. Започатковано співробітництво з Вищою школою бізнесу / Національним 
університетом Льюїса (м. Новий Сонч, Республіка Польща) щодо програми 
подвійних дипломів на рівні магістр. За програмою з напряму «Менеджмент» (за 
різними спеціалізаціями) навчається 15 слухачів Міжнародної школи бізнесу.

4. Започатковано співробітництво з Вищою школою HUMANITAS 
(м. Сосновець, Республіка Польща) щодо програми подвійних дипломів на рівні 
магістр за напрямами «Філологія» та «Правознавство». За напрямом 
«Правознавство» у рамках програми навчаються 13 студентів та 5 студентів 
навчаються за напрямом «Філологія».

5. Започатковано співробітництво з Університетом прикладних наук 
Людвігсхафена-на-Рейні (LUAS) (Німеччина), підписано Меморандум про 
порозуміння та співробітництво, згідно з яким студенти Університету отримують 
можливість безоплатного навчання у LUAS протягом 1-2 семестрів.

Крім того, за участі  міжнародного відділу Університету та діючого в 
Університеті Українсько-польського центру сприяння розвитку менеджменту, 
підприємництва та інвестицій у межах програми Erasmus+ та двосторонніх угод 20 
студентів Університету імені Альфреда Нобеля пройшли курси навчання у низці 
вишів Польщі та Іспанії (Сілезький університет, Економічний університет в 
Катовіце, Жешувський університет, Університет Кадіса тощо).

Важливим здобутком усього колективу Університету імені Альфреда Нобеля у 
2016 р. стало отримання ‒ вперше в Україні! – сертифіката міжнародної 
акредитаційної агенції ZEvA (Гановер, Німеччина).

Вже будучи членом ряду поважних академічних спільнот та клубів 
(Міжнародна та Европейська асоціації університетів, у 2016 р., Університет 
Альфреда Нобеля долучився до Міжнародного консорціуму університетів 

Знаковою міжнародною подією у 
житті Університету в 2016 р. стало 
проведення П'ятого Міжнародного 
Нобелівського конгресу, присвяченого 
миротворчій та просвітницькій місії 
Нобелівських лауреатів у сучасних 
глобальних умовах. Разом з українськими 
науковцями, політичними та громадськими 
діячами у Конгресі взяли участь видатні 
представники наукових та політичних кіл зі 
Швеції (професор Мікаель Нобель ‒ 
благодійник та багаторічний президент Товариства родини Нобелів), Іспанії (посол 
Іспанії в Україні Херардо Бугайо), Великої Британії (представники 
керівництва Європейської Ради з питань бізнес-освіти (ЕСВЕ) доктори 
Брайан Холден та Роберт Джонсон). Важливою частиною програми Конгресу 
було посвячення професора Нобеля, пана Бугайо та доктора Джонсона у Почесні 
професори Університету.

Окремим, і надзвичайно важливим, напрямом міжнародної діяльності 
Університету імені Альфреда Нобеля є робота Центру європейських проектів, 
який було створено у квітні 2016 р.

Центром створено систему інформування кафедр та підрозділів Університету 
про актуальні міжнародні проекти і програми, а також регулярних консультацій 
щодо можливостей пошуку грантового фінансування проектів кафедр та 
індивідуальних наукових проектів викладачів.

З початку роботи Центру було підготовлено та подано на розгляд 5 соціальних 
проектів на різні конкурси, і наразі закінчується підготовка до участі у програмі 
«Еразмус+ – КА2» з партнерами ‒ 14 європейськими ВНЗ, МСБ та неприбутковими 
організаціями на тему «Альянс “Університет-Підприємство-Молодь”». 
Заплановано участь в проекті співробітництва між меріями міст Люблін та Дніпро на 
тему «Стартапи та міський простір коворкінгу як інноваційні інструменти 
розвитку сучасного мікро- і малого підприємництва в Україні». Налагоджено 
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тему «Стартапи та міський простір коворкінгу як інноваційні інструменти 
розвитку сучасного мікро- і малого підприємництва в Україні». Налагоджено 
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Áîðèñà  Õîëîäà ÇÂ²Ò 

конт акти  з  Цент ром міжнародного 
грантрайтингу в Дніпропетровській 
обласній адміністрації. Також у січні 2017 р. 
за сприяння ЦЕП було підписано контракт 
між Університетом імені Альфреда Нобеля 
та Вишеградським фондом на фінансування 
проекту «Трансформаційні та освітні 
процеси в країнах Вишеградської групи».

Щоб досягти амбітних цілей, які 
визначені в Стратегії, Університет імені 
Альфреда Нобеля, маючи вже значні 
здобутки у міжнародній  діяльності,  впевнено йде окресленим напрямом. При 
цьому важливою передумовою ефективної міжнародної діяльності є постійна 
співпраця університетських структурних підрозділів (міжнародного відділу, 
Центру європейських проектів, Українсько-польського центру) та кафедр. 

Наукова діяльність
Університету імені Альфреда Нобеля у 2016 р.

Науковці Університету у 2016 р. значною мірою наблизилися до цільових 
показників, встановлених Стратегією розвитку Університету на 2016‒2030 рр. Так, 
на період до 2020 р. передбачено, що не менше 10% викладачів мають регулярно 
публікувати наукові доробки у закордонних наукових журналах, а кожний викладач 
в середньому на рік має опублікувати не менш ніж 2 статті у наукових фахових 
виданнях і не менш ніж 2 доповіді у збірниках матеріалів наукових конференцій. У 
2016 р. науковцями Університету:

‒ опубліковано 229 наукових статей у фахових виданнях України;

‒ 59 праць опубліковано у закор-донних виданнях;

‒ за результатами наукових дослід-жень видано 15 монографій; 

‒  у  м ат е р і а л а х  м і ж н а р од н и х 
конференцій, виданих за кордоном, 
опубліковано 90 праць та 204 – у збірниках 
тез, виданих в Україні;

‒  о т р и м а н о  2 5  с в і д о ц т в  п р о 
реєстрацію авторського права; 

‒ науковці Університету взяли участь 
у 376 конференціях, з яких 73 проводилися 
за кордоном, у 184  міжнародних (в 
Україні), у 65 всеукраїнських та 54 
регіональних).

Найвищих результатів в окремих категоріях досягли:

Кафедра англійської філології та перекладу (завідувач Н.В.Зінукова, доцент) – 
найбільша кількість статей у закордонних виданнях (12).

Кафедра економiки та моделювання бізнес-процесів – (завідувач 
О.А.Паршина, професор).- найбільша кількість тез у матеріалах міжнародних 
конференцій, опублікованих в Україні (30).

Кафедра міжнародного маркетингу (завідувач І.В.Тараненко, професор)  – 
найбільша кількість тез, опублікованих за кордоном (30).

Кафедра міжнародного туризму та мовної підготовки (завідувач 
С.П.Кожушко, професор) – найбільша кількість статей, внесених до Scopus та Web 
of Science (4).

Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (завідувач 
В.А.Павлова, професор)– найбільша кількість охоронних документів про авторські 
права (15).

Кафедра прикладної лiнгвiстики та методики навчання iноземних мов 
(завідувач О.Б.Тарнопольський, професор) – найбільша кількість підготовлених 
підручників та навчальних посібників (5).

Таким чином, на найближчі роки Університет має всі умови для поглиблення 
міжнародної наукової співпраці та розширення кола прикладних досліджень, які 
проводяться науковцями Університету, у тому числі із залученням аспірантів та 
студентів.
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Діяльність Міжнародної Школи Бізнесу IBS 
в Університеті імені Альфреда Нобеля у 2016 р.

Діяльність Міжнародної Школи Бізнесу IBS в 2016 н.р. характеризувалася 
реалізацією таких стратегічних напрямів: 

1. Підвищення міжнародних стандартів 
н а д а н н я  о с в і т н і х  п о с л у г  у  с ф е р і 
післядипломної освіти шляхом акредитації 
М і ж н а р од н о ї  ш ко л и  б і з н е с у  I B S  в 
міжнародних установах з бізнес-освіти.

2. Посилення конкурентних позицій 
Міжнародно ї  школи  б і зне су  IBS  на 
українському ринку бізнес-освіти.

3. Задоволення потреб менеджерів 
вищого та середнього рівнів управління, 
власників малого та середнього бізнесу в якісній післядипломній освіті. 

4. Зміцнення партнерських зв'язків із провідними українськими, російськими 
та міжнародними установами з метою реалізації спільних програм у сфері бізнес-
освіти.

Відповідність програми МВА національним стандартам засвідчена 
державною (Міністерства освіти і науки України), незалежною національною 
(Української асоціації розвитку менеджменту та бізнес-освіти) та міжнародною 
(Європейська Рада з бізнес-освіти) акредитаціями.  Це визнання програми 
Міжнародної Школи Бізнесу IBS з боку українських та міжнародних установ 
бізнес-освіти свідчить про високу якість та відповідність структури та змісту 
програми вимогам ринкового середовища.

За результатами візиту експертної комісії Міністерства освіти і науки України 
з метою проведення акредитаційної експертизи підготовки фахівців зі  
спеціальності 8.18010016  «Бізнес-адміністрування» прийнято рішення про 
продовження акредитації програми до 1 липня 2026 р.

З 2013 р. програма МВА Міжнародної школи бізнесу IBS акредитована за 
міжнародними стандартами в Європейській Раді з бізнес-освіти (ЕСВЕ). На 
початку листопада 2015 р. відбувся черговий офіційний візит експертів ЕСВЕ в 
Університет імені Альфреда Нобеля для підтвердження відповідності програми 
МВА міжнародним стандартам бізнес-освіти.

Члени експертної комісії Р. Рітбрук (Королівство Нідерландів) і П. Зуфан 
(Чеська Республіка) на чолі з професором Б. Джонсоном (Сполучене Королівство 
Великобританії і Північної Ірландії) позитивно відзначили практичну 
спрямованість програми МВА і значну частину курсів, орієнтованих на розвиток 
навичок soft-skills і компетенцій, що є основою для успішного управління та 
розвитку бізнесу в умовах динамічно мінливого бізнес-середовища.

У травні 2016 р. в Амстердамі (Королівство Нідерланди) на урочистій 
церемонії Європейської Ради з бізнес-освіти було отримано сертифікат про 
міжнародну акредитацію програми МВА Міжнародної Школи Бізнесу 
Університету імені Альфреда Нобеля, що підтверджує її відповідність 
європейським стандартам бізнес-освіти.

Міжнародна школа бізнесу IBS Університету імені 
Альфреда Нобеля брала активну участь в заходах з аудиту 
відповідності системи управління якістю DQS-UL Group 
(Німеччина), IQNet (Швейцарія) та відповідності 
системи управління якістю Національної агенції 
акредитації України. 

Програму МВА акредитовано Центральним 
агентством з акредитації та оцінки якості освітнього 
процесу (ZЕvA). Отримані сертифікати провідних 

національних та міжнародних агенцій з оцінки якості позитивно впливають на 
визнання дипломів Міжнародної школи бізнесу IBS не тільки в Україні, а й за її 
межами. Випускники програм працюють в міжнародних та українських 
компаніях, підтверджуючи доцільність власних інвестицій часу та коштів в 
отримання ступеня МВА. Успішність випускників Міжнародної школи бізнесу 
IBS навіть є головним показником якості програм з бізнес-освіти в Університеті 
Альфреда Нобеля.  

У 2016 р. в Міжнародній школі бізнесу IBS стартувала перша в Україні 
програма МВА Sport. Метою реалізації цієї програми є підготовка  нової генерації 
кваліфікованих фахівців у сфері ринкового управління, маркетингу та права для 
роботи в галузі спорту.

Також восени 2016 р. відбувся перший набір на спеціалізовану програму 
МВА in Hospital and Healthcare Management. Цільовою аудиторією програми стали 
випускники медичних вищів України та співробітники медичних установ, які 
зацікавлені у побудові та розвитку власного бізнесу, наданні медичних послуг в 
умовах висококонкурентного середовища. 

У 2016 р. слухачі програм Міжнародної Школи Бізнесу стали учасниками 
програми отримання подвійних дипломів. У вересні 2016 р. 16 слухачів програм 
MВА вступили до магістратури Wyższa Szkoła Biznesu ‒ National Louis University 
(Республіка Польща). 

Слухачами програм Міжнародної школи бізнесу (IBS) є співвласники, 
менеджери, фахівці та співробітники провідних українських та міжнародних 
підприємств, зокрема компанії «Київстар», «Ecolife», ТОВ «Еліт», ТОВ 
«Ваговимірювальні системи», «PolePosition», фармацевтичної компанії «Оптима-
Фарм», юридичної компанії «Koshevoy & Partners», логістичної компанії 
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Діяльність Міжнародної Школи Бізнесу IBS 
в Університеті імені Альфреда Нобеля у 2016 р.

Діяльність Міжнародної Школи Бізнесу IBS в 2016 н.р. характеризувалася 
реалізацією таких стратегічних напрямів: 

1. Підвищення міжнародних стандартів 
н а д а н н я  о с в і т н і х  п о с л у г  у  с ф е р і 
післядипломної освіти шляхом акредитації 
М і ж н а р од н о ї  ш ко л и  б і з н е с у  I B S  в 
міжнародних установах з бізнес-освіти.

2. Посилення конкурентних позицій 
Міжнародно ї  школи  б і зне су  IBS  на 
українському ринку бізнес-освіти.

3. Задоволення потреб менеджерів 
вищого та середнього рівнів управління, 
власників малого та середнього бізнесу в якісній післядипломній освіті. 

4. Зміцнення партнерських зв'язків із провідними українськими, російськими 
та міжнародними установами з метою реалізації спільних програм у сфері бізнес-
освіти.

Відповідність програми МВА національним стандартам засвідчена 
державною (Міністерства освіти і науки України), незалежною національною 
(Української асоціації розвитку менеджменту та бізнес-освіти) та міжнародною 
(Європейська Рада з бізнес-освіти) акредитаціями.  Це визнання програми 
Міжнародної Школи Бізнесу IBS з боку українських та міжнародних установ 
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продовження акредитації програми до 1 липня 2026 р.
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Альфреда Нобеля.  

У 2016 р. в Міжнародній школі бізнесу IBS стартувала перша в Україні 
програма МВА Sport. Метою реалізації цієї програми є підготовка  нової генерації 
кваліфікованих фахівців у сфері ринкового управління, маркетингу та права для 
роботи в галузі спорту.
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МВА in Hospital and Healthcare Management. Цільовою аудиторією програми стали 
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зацікавлені у побудові та розвитку власного бізнесу, наданні медичних послуг в 
умовах висококонкурентного середовища. 

У 2016 р. слухачі програм Міжнародної Школи Бізнесу стали учасниками 
програми отримання подвійних дипломів. У вересні 2016 р. 16 слухачів програм 
MВА вступили до магістратури Wyższa Szkoła Biznesu ‒ National Louis University 
(Республіка Польща). 

Слухачами програм Міжнародної школи бізнесу (IBS) є співвласники, 
менеджери, фахівці та співробітники провідних українських та міжнародних 
підприємств, зокрема компанії «Київстар», «Ecolife», ТОВ «Еліт», ТОВ 
«Ваговимірювальні системи», «PolePosition», фармацевтичної компанії «Оптима-
Фарм», юридичної компанії «Koshevoy & Partners», логістичної компанії 
«Неоліт», міжнародних компаній «Siemens Ukraine», «HILTI Україна Ltd», ТОВ 
«М'ясна фабрика «Фаворит плюс»,  Торгового дому «Щедро», ТОВ «Tiger Steel», 
«S.Group» ТОВ «Український ритейл», «Ital Dnepr», ТОВ «Інвітро».
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Áîðèñà  Õîëîäà ÇÂ²Ò 

Консалтингова діяльність 
в Університеті імені Альфреда Нобеля у 2016 р.

Майже 20 років в Університеті акумулюється інформація про освітні 
продукти творчої діяльності науковців Університету, а також про  інноваційні 
проекти партнерів, які  апробуються в програмах післядипломної освіти для 
представників бізнесу. Основними формами навчання є семінари-практикуми, 
тренінги, майстер-класи, вебінари.

У  2012 р. в Університеті створено  Центр консалтингу як структурний 
підрозділ, місією якого є розвиток і вдосконалення особистісних та професійних 
навичок представників бізнесу.

Метою діяльності Центру є надання 
освітніх послуг з підвищення кваліфікації в 
рамках ліцензованого обсягу та організації 
н а вч а н н я  в  с и с т е м і  б е з п е р е р в н о ї 
професійної освіти молоді та дорослих.

П р о г р а м и  д о д а т ко в о ї  о с в і т и 
спрямовані на набуття навичок та умінь, 
тобто  на розвиток таких якостей, які 
допоможуть вирішувати прикладні 
завдання, що виникають у підприємництві та інших сферах ділової діяльності.

До викладання на короткострокових формах навчання залучаються 
представники професорсько-викладацького складу Університету, фахівці 
Головного управління юстиції в Дніпропетровській області, досвідчені юристи, 
аудитори, ліцензовані арбітражні керуючі, сертифіковані фахівці фондового 
ринку, успішні бізнес-тренери.

У 2016 р. Центром консалтингу реалізовано такі проекти:

1. У рамках «Програми розвитку малого та середнього підприємництва у 
Дніпропетровській області» проведено 3  майстер-класи  для підприємців 
області, керівників компаній малого та середнього бізнесу

2. Реалізовано проект «Англійська для нотаріусів».

3. Організовано та проведено семінар-практикум  для підприємств  області 
з питань змін в діяльності акціонерних товариств. 

4. Разом з Всеукраїнською громадською організацією "Федерація 
професійних бухгалтерів і аудиторів України" (ФПБАУ) організовано 
кваліфікаційні іспити з бухгалтерського обліку та аудиту («CAP/CIPA - 
Сертифікований міжнародний професійний бухгалтер»).

5. У співпраці з Міністерством юстиції України  та відповідно до Договору з 
НКЦПФР протягом  2016 р. проводилося підвищення кваліфікації арбітражних 
керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) та  фахівців 
фондового ринку за типовими  програмами. 

Адміністративно-господарська діяльність
 Університету імені Альфреда Нобеля у 2016

У 2016 р. адміністрацією Університету було прийнято рішення про 
будівництво власної котельні і відмову від централізованого опалення. У 
2016/2017 н.р. багато університетів Дніпра запровадили для своїх студентів 
вимушені канікули через неможливість забезпечити належний температурний 
режим в аудиторіях, а Університет Альфреда Нобеля завдяки своєчасним 
правильним діям здійснював безперервний навчальний процес.

Для забезпечення комфортних умов праці  викладачів та 
співробітників    Університету відремонтовано 6 приміщень площею 204 м2. 

Проводяться роботи з впровадження енергозберігаючих технологій для 
освітлення приміщень Університету. 

Для створення більш зручних побутових умов у гуртожитку по вулиці 
Б. Хмельницького проведено ремонт в 15 кімнатах

У гуртожитку по вулиці Ю. Словацького на IV і V поверхах відремонтовано 
12 кімнат. 
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Завдання в рамках реалізації Стратегії розвитку 
      Університету у 2017 р.

У 2017 р. Університет імені Альфреда Нобеля спрямовує свою діяльність на 
підвищення якості освіти через моделювання результатів навчання, 
удосконалення змісту освітніх програм, застосування інноваційних методик та 
новітніх інформаційних технологій, впровадження у навчальний процес 
результатів наукових досліджень за галузями знань, що відповідають напрямам 
підготовки майбутніх фахівців, а також зміцнення зв'язків Університету з 
академічною наукою, міжнародними освітніми закладами, роботодавцями, 
представниками ринку праці та бізнес-спільноти.

Отже,  стратегічні завдання Університету у 2017 р. такі: 

l Виконання науково-педагогічними працівниками кадрових вимог 
відповідно до ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 
закладів освіти.

l Підвищення ефективності організації індивідуальної та самостійної 
роботи здобувачів, у т.ч. за рахунок впровадження сучасних ІТ-
технологій в організацію індивідуальної та самостійної роботи.

l Запровадження Університетом сертифікованих навчальних програм і 
курсів. Відкриття нових конкурентоспроможних спеціальностей 
(Computer Sciences («Комп'ютерні науки») та впровадження нових 
англомовних програм.

l На кафедрах, що викладають іноземні мови, щорічно має працювати не 
менш як один носій іноземної мови. У 2017 р. Університету цілком під 
силу досягти цих висот та закласти фундамент подальшої 
інтернаціоналізації навчального процесу на період до 2030 р.

l Поступове поширення практики перевірки на наявність плагіату і 
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дипломних робіт випускників і  будь-яких документів,  що 
оприлюднюються Університетом, причому не тільки наукового, але й 
навчально-методичного характеру.

l Зростання рейтингу Університету в ТОП-200, Webometrics.

l Підвищення популярності університетських наукових розробок до 
світового рівня через видання їх англійською мовою. Тому у 2017 р. 
публікації англійською мовою мають стати пріоритетом. 

l Активізація міжнародної мобільності студентів, викладачів  і 
співробітників Університету, впровадження системи стажування 
студентів Університету в закордонних установах та фірмах.

l Нарощування міжнародної складової видавничої діяльності 
Університету, інтеграція вчених Університету до професійних 
організацій та підвищення на цій базі рівня репрезентації наукових 
праць співробітників Університету в міжнародних виданнях.

l Активізація роботи з відкриття інформаційних центрів, філій 
Університету у ближньому та дальньому зарубіжжі та впровадження 
програм Університету за різними напрямами діяльності в закордонних 
навчальних закладах.

Щиро дякую професорсько-викладацькому складу, співробітникам, 
студентам  за високу підтримку і розвиток іміджу університету імені 
Альфреда Нобеля на міжнародному рівні, визнання його в науковому і 
освітянському просторі як в Україні,  так і за її межами.
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