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РОЗДІЛ 1 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ 

 
 

 

1.1. Загальна характеристика закладу вищої освіти 
 

Керівник закладу вищої освіти: Президент Університету імені Альфреда 
Нобеля – Холод Борис Іванович. Закінчив Дніпропетровський державний 
університет за спеціальністю «Історія», а потім Академію суспільних наук. 
Доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, 
дійсний член Клубу ректорів Європи, лауреат Міжнародної премії Сократа. 

ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля» (далі Університет) 
заснований у 1993 році, має всі необхідні дозвільні документи Міністерства 
освіти і науки України на право здійснення освітньої діяльності. Засновниками 
Університету є юридичні та фізичні особи. 

Університет має ліцензію Міністерства освіти і науки України (Відомості 
щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти) на підготовку 
бакалаврів, магістрів, докторів філософії, підвищення кваліфікації фахівців, 
підготовку іноземних громадян за акредитованими напрямами 
(спеціальностями), підготовку до вступу у ВНЗ громадян України та іноземців. 

Університет розвивається як багатопрофільний академічний комплекс, 
який поєднує в собі традиції та новації в освіті, наукових дослідженнях, у 
формуванні єдиного простору культури особистості та соціуму. За час існування 
Університет сформував творчий кадровий та науково-методичний потенціал. 
Основні завдання Університету відображені в Стратегії розвитку 
Університету імені Альфреда Нобеля на 2016-2030 роки. 

Сьогодні Університет – заклад освіти з розвиненою інфраструктурою, який 
здійснює освітню діяльність із 9 галузей знань за освітньо- кваліфікаційними 
рівнями бакалавра, магістра та доктора філософії за 32 спеціальностями та 
напрямами підготовки; здійснює підготовку науково- педагогічних кадрів 
вищої кваліфікації, зокрема в докторантурі й аспірантурі. 

У складі Університету діють: 13 випускових кафедр (кафедра англійської 
філології та перекладу; кафедра економіки та моделювання бізнес-процесів; 
кафедра інноваційного менеджменту та міжнародної логістики; кафера 
міжнародних фінансів, обліку та оподаткування; кафедра міжнародного 
маркетингу; кафедра міжнародного туризму, готельно- ресторанного бізнесу та 
мовної підготовки; кафера міжнародних економічних відносин та економічної 
теорії; кафедра педагогіки та психології; кафедра права; кафедра прикладної 
лінгвістики та методики навчання іноземних мов; кафедра політології та 
міжнародних відносин; кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності; 
кафедра інформаційних технологій) та 1 загальноуніверситетська (кафедра 
фізичного виховання та баскетболу); науково-дослідний інститут розвитку 
економіки та суспільства; аспірантура та докторантура; видавництво; центри 
(Українсько-польський центр сприяння розвитку менеджменту, підприємництва 
та інвестицій; Центр управління якістю; Центр міжнародної освіти; Центр 
консалтингу; Центр програмно-інформаційних технологій; Центр 
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маркетингових та соціологічних досліджень; Центр європейських проектів; 
Лікувально-діагностичний центр; Медіа-центр); юридична клініка; Міжнародна 
школа бізнесу; департаменти (департамент дидактики; департамент 
маркетингу; департамент міжнародного співробітництва; департамент 
адміністративно-господарської діяльності). 

Навчальний процес Університету забезпечують 14 кафедр, 123 науково-
педагогічних працівники, з них штатних – 117 осіб. У штаті Університету 25 
докторів наук, професорів та 4 заслужених професори, 65 кандидатів наук, 
доцентів.  
 

Контингент штатних науково-педагогічних працівників Університету імені 
Альфреда Нобеля 

Таблиця 1.1 

№ 
з/п 

Назва кафедри 

Кількість науково-педагогічних 

працівників 

докторів 
наук, 

професорів 

кандидатів 
наук, 

доцентів 

старших 
викладачів, 

викладачів 

1 
Кафедра англійської філології та 

перекладу 
2 9 12 

 

2 

Кафедра міжнародного туризму, 

готельно-ресторанного бізнесу та 

мовної підготовки 

2 5 6 

3 
Кафедра прикладної лінгвістики та 

методики навчання іноземних мов 
1 2 3 

4 
Кафедра міжнародних фінансів, 

обліку та оподаткування 
2 5 - 

5 
Кафедра політології та міжнародних 

відносин 
1 5 - 

6 Кафедра педагогіки та психології 4 5 1 

7 
Кафедра економіки та моделювання 

бізнес-процесів 
3 5 2 

8 Кафедра інформаційних технологій 1 4 - 

9 Кафедра міжнародного маркетингу 1 6 - 

10 
Кафедра міжнародних економічних 

відносин та економічної теорії 
2 4 - 

11 Кафедра права 3 6 1 

12 
Кафедра інноваційного менеджменту 

та міжнародної логістики 
2 4 1 

13 
Кафедра підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності 
1 4 - 

14 
Кафедра фізичного виховання та 

баскетболу 
- 1 1 

 
Усього по Університету 25 65 27 

 
Разом працівників  117  
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З 1998 р. в Університеті працює аспірантура, а з 2002 р. – 

докторантура. 
За 2003–2019 рр. викладачами Університету захищено 23 докторських (16 

– з економічних наук, 2 – з юридичних, 2 – з філологічних, 1 – з технічних, 4 – з 

педагогічних наук) та 79 кандидатських дисертацій. В спецрадах інших закладів 
захищено 46 кандидатських дисертацій. Сьогодні над кандидатськими 
дисертаціями в Університеті працюють близько 50 осіб, над докторськими – 9 
осіб. 

Університет включено до Державного реєстру наукових установ, яким 
надається підтримка держави. В Українському інституті науково-технічної 
інформації зареєстровано 13 комплексних науково-дослідних тем. 

У вересні 2008 р. з ініціативи Університету імені Альфреда Нобеля і за 

підтримки Нобелівських лауреатів Джозефа Стігліца та Жореса Алфьорова, а 
також Національної академії наук України, провідних наукових закладів інших 
країн відбувся Перший Міжнародний Нобелівський економічний форум 
«Світова економіка ХХІ століття: цикли та кризи»; у березні 2009 р. проведено 

віртуальну сесію цього Форуму у вигляді міжнародної відеоконференції з 
використанням можливостей мережі Інтернет; у вересні 2009 р. стартувала 
Всесвітня Нобелівська студентська Інтернет-олімпіада; у 2010 р. відбувся 

Другий Міжнародний Нобелівський економічний форум, у 2012 р. – третій, а в 
2014 р. – Четвертий Всесвітній  Нобелівській економічний конгрес. 

22–24 вересня 2016 р. відбувся П’ятий Міжнародний Нобелівський 
Конгрес «Миротворча і просвітницька місія Нобелівських лауреатів у сучасних 
глобальних умовах», у якому взяв участь член родини Нобелів – професор 
Мікаель Нобель. 

Важливою особливістю Університету є відкриття у 2002 році 
Телерадіокомпанії «Співдружність», яка створена на основі досягнутих угод між 

президентами України, Республіки Польща та Урядів двох держав. Після 
отримання ліцензії Національної Ради з питань телебачення та радіомовлення і 
початку роботи ТРК позиціонує себе як телекомпанія, що надає телеглядачам 

всебічну науково-освітню, правову, економічну та культурологічну інформацію, 
а також висвітлює найбільш значні події в освітній та науковій сферах. 

Починаючи з 2008 р., телеканал активно висвітлює Міжнародні 
Нобелівські економічні конгреси та започатковані в його рамках Нобелівські 

Інтернет-олімпіади для студентів університетів різних країн. Ці події, що 
відбуваються на базі Університету імені Альфреда Нобеля, спрямовані, 
насамперед, на виховання молодого покоління Дніпропетровщини та інших 
регіонів України. У 2017 р. телеканал набув нової назви «Nobel TV», отримав 

нову ліцензію Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, 
що передбачає мовлення в обсязі 24 години на добу зі значною часткою науково-
просвітницьких програм. Збільшення потужності передавача телекомпанії Nobel 

TV дає можливість розширення аудиторії користувачів. 

Інформацію про Університет розміщено у Каталозі «Вищі навчальні 
заклади України» та в базі ВНЗ World Higher Education Database, що формується 

міжнародною асоціацією університетів (IAU). Університет представлено на 
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славнозвісному у міжнародній інтернет-спільноті довідковому сайті 
www.wikipedia.org українською, російською та англійською мовами. 

Таблиця 1.2 

Загальна характеристика Університету імені Альфреда Нобеля 

 
№ 
з
/
п 

Показники діяльності Кількісні 
параметри 

1 Ліцензований обсяг (осіб) на рік 3330 

у т.ч. за освітніми ступенями  

- бакалавр (осіб) 1880 

- магістр (осіб) 1400 

- доктор філософії (осіб) 50 

2 Кількість студентів, разом 4062 

у т.ч. за формами навчання:  

- очна (денна, вечірня), осіб 2732/474 

- заочна, осіб 811 

- доктор філософії, осіб 45 

3 Кількість навчальних груп (одиниць) 170 

4 Кількість напрямів підготовки та 

спеціальностей, за якими ведеться підготовка 
фахівців (одиниць) 

32 

у т.ч. за освітніми ступенями:  

- бакалавр (одиниць) 15 

- магістр (одиниць) 14 

- доктор філософії (одиниць) 4 

5 
Кількість кафедр (одиниць) 14 

з них випускових (одиниць) 13 

6 Загальні навчальні площі будівель (кв. м.) 25407,1 

 з них:  

 - власні (кв. м.) - 
 - орендовані (кв. м.) 25407,1 

7 Навчальні площі, які здаються в оренду (кв. м.) - 

8 Інше:  

 Кількість наукових спеціальностей, з яких відкрито 
докторантуру (одиниць) 

3 

 Кількість наукових спеціальностей, з яких 
відкрито аспірантуру (одиниць) 

4 

 Кількість спеціалізованих учених рад із 
захисту дисертацій (одиниць) 

2 
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1.2. Програми подвійних дипломів 
 

З 2014 р. в Університеті імені Альфреда Нобеля Борисом Холодом, його 

Президентом, доктором економічних наук, професором ініційовано активну 

реалізацію МІЖНАРОДНОЇ ПРОГРАМИ ПОДВІЙНИХ ДИПЛОМІВ. Перший 

проект був здійснений спільно з провідним приватним вишем Республіки Польща. 
Задля організації та успішного здійснення всіх етапів партнерської програми 

подвійних дипломів підготовки бакалаврів англійської філології 3 роки поспіль йшла 
кропітка робота, було проведено численні зустрічі керівників українського та 
польського вишів та координаторів програми. 

На початку квітня 2014 року відбувся робочий візит до Університету імені 
Альфреда Нобеля польської делегації у складі ректора WSZOP, доктора філософії 
пані Ельжбети Кравчик-Нейфар та директора департаменту з міжнародних зв’язків 

WSZOP, магістра пана Павла Вутке. Саме після підписання під час цієї зустрічі всіх 
необхідних документів перші студенти стали учасниками програми і здобули 
можливість отримати дипломи двох вишів: українського та польського. 

10 червня 2014 року перші 16 студентів Університету імені Альфреда Нобеля 

успішно пройшли державні іспити та захистили дипломні роботи у Вищій Школі 
Менеджменту та Охорони Праці WSZOP (Катовіце, Польща), а 

5 жовтня 2014 року всі вони отримали європейські дипломи бакалавра філології 
за спеціальністю «Англійська мова у бізнесі» під час урочистостей у меморіально-
парковому комплексі «Планета Альфреда Нобеля». 

Станом на 2019 р. Університетом імені Альфреда Нобеля укладено 10 
двосторонніх договорів з європейськими університетами про реалізацію програм 
подвійних/потрійних дипломів за бакалаврським та магістерським рівнями. 

Відповідно до умов договорів студенти Університету мають можливість отримати 
подвійні/потрійні дипломи за 40 програмами, запропонованими 10 європейськими 
університетами – партнерами Університету імені Альфреда Нобеля. З них – 21 
програма бакалаврського рівня, 19 програм – магістерського.  

Результатом реалізації міжнародних програм подвійних дипломів стало те, що, 
за даними на 2014-2019 рр., понад 280 студентів різних спеціальностей Університету 
одержали одразу два дипломи про вищу освіту. 
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Таблиця 1.3 
Діючі в Університеті програми подвійних/потрійних дипломів на 2019 р. 

Освітній ступінь «бакалавр» 
 
 

Вуз-партнер 

 
 

Спеціальніть 

 
 

Диплом 

 
 

Примітки 

Заняття: 
(скільки 

разів, коли 
та на який 

час 
виїздять з 

країни) 

 

Вартість 

Вища Школа Менеджменту 
Охорони Праці (м. Катовіце, 
Польща) / 
(Wyższa Szkoła Zarządzania 
Ochroną Pracy, Katowicе) 

Спеціальність: «Англійська філологія», 
спеціалізація: «Англійська мова у бізнесі». 

Український, 
польський 

Навчання 
англійською мовою 

1 раз на два 
тижні 

750 євро 

Вища Школа Бізнесу / 
National-Louis University 
(Польща) 

Спеціальності: 
«Управління бізнесом», «Міжнародний 
бізнес», «Менеджмент у туризмі та 
готельному бізнесі», «Логістика», 
«Управління маркетингом та продажами», 
«Програмування бізнес-процесів», 
«Державне управління», «Банківська справа 
та консалтинг» 
Кваліфікація: «Менеджмент» 

Український, 
польський 

Навчання 
англійською, 
польською та 
російською мовами 

 
 
 
4 рази на рік 
(2 роки) 

 
 
 
800 євро на рік 
2 роки 

Вища Школа Бізнесу / 
National-Louis University 
(Польща) 

Спеціальності: 
«Програмування бізнес-процесів», 
«Комп’ютерна графіка», «Бази даних» 
Кваліфікація: «Інформатика» 

Український, 
польський 

Навчання 
англійською та 
польською мовами 

1 раз на рік (3 
роки) 

500 євро на рік 
3 роки 

Академія ВШБ (Вища 
Школа Бізнесу в Домброве 
Гурничей, Польща) / 
Akademia WSB (Wyższa 
Szkoła Biznesu w Dąbrowie 
Górniczej, Polska) 

Спеціальності: 
«Англійська філологія», «Економіка», 
«Менеджмент», «Фінанси і оподаткування», 
«Інформаційні технології», «Логістика», 
«Педагогіка», «Соціологія», «Міжнародні 
відносини» 

Український, 
польський 

Навчання 
англійською та 
польською мовами 

1 раз на рік (3 
роки) 

500 євро на рік 
3 роки 
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Освітній ступінь «магістр» 
 

 
 
Вуз-партнер 

 
 

Спеціальність 

 
 
Диплом 

 
 
Примітки 

Заняття: 
(скільки разів, 

коли та на 
який час 
виїздять з 

країни) 

 
 
Вартість 

Вища Школа 
Менеджменту Охорони 
Праці (м. Катовіце, 
Польща) / (Wyższa Szkoła 
Zarządzania Ochroną Pracy, 
Katowicе) 

 
Спеціальність: «Менеджмент», спеціалізація: 
«Менеджмент міжнародних проектів» 

 
Український, 
польський 

 
Навчання 
англійською мовою 

 
4 рази на рік (2 
роки) 

 
 
800 євро 

 
 
Вища Школа Бізнесу / 
National-Louis University 
(Польща) 

Спеціальності: 
«Управління бізнесом», «Міжнародний 
бізнес», «Менеджмент у туризмі та 
готельному бізнесі», «Логістика», 
«Управління маркетингом та продажами», 
«Програмування бізнес-процесів», 
«Державне управління», «Банківська справа 
та консалтинг» 
Кваліфікація: Менеджмент 

 
 
 
Український, 
польський 

 
 
Навчання 
англійською, 
польською та 
українською мовами 

 
 
 
4 рази на рік (2 
роки) 

 
 
 
800 євро на 
рік 2 роки 

Університет Humanitas (м. 
Сосновець, Польща) / 
Wyższa Szkoła 
HUMANITAS (Sosnowiec) 

 
Cпеціальність «Business Communication». 
Кваліфікація: Магістр філології. 

 
Український, 
польський 

 
Навчання 
англійською мовою 

 
2 рази на рік (2 
роки) 

 
750 євро 

Університет Humanitas (м. 
Сосновець, Польща) / 
Wyższa Szkoła 
HUMANITAS (Sosnowiec) 

Cпеціальність «Право», спеціалізація: 
«Менеджмент, керування міжнародною 
фірмою», «Менеджмент, соціальне 
страхування». 

 
Український, 
польський 

 
Навчання 
англійською та 
російською мовами 

 
4 рази на рік (2 
роки) 

 
750 євро 
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Вуз-партнер 

 
 

Спеціальність 

 
 
Диплом 

 
 
Примітки 

Заняття: 
(скільки разів, 

коли та на 
який час 
виїздять з 

країни) 

 
 

Вартість 

Вища Школа Бізнесу / 
National-Louis 
University (Польща) 

 
Національний 
університет Луїса у м. 
Чикаго (США) / National 
Louis University, 
Chicago 

 
Спеціальності: 
«Global Business Management», 
«Financial Management», «Business 
Application Programming», 
«Менеджмент туристичної діяльності», 
«Маркетингові комунікації» 
Кваліфікація: Менеджмент 

 
 

Український, 
польський, 
американськ
ий 

 
 

Навчання 
англійською та 
польською 
мовами 

 
 
 
4 рази на рік 
(2 роки) 

 
 
 
800 євро на 
рік 2 роки 

Pomeranian University 
in Slupsk / 
Поморська 
Академія в 
Слупську (Польща) 

Спеціальності: 
«Англійська мова» 
«Російська мова в бізнесі та туризмі» 

 
Польськи
й, 
українськ
ий 

Навчання 
англійською, 
російською 
мовами 

 
4 рази на рік 
(2 роки) 

 
800 євро 
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Проте успішно реалізуючи програми подвійних/потрійних дипломів, 
Університет не зупиняється на досягнутому і поступово переходить на більш високі 
рівні міжнародного співробітництва у сфері освіти. 

У листопаді 2010 р. Університет імені Альфреда Нобеля підписав угоду про 
реалізацію спільної бакалаврської програми «International Management» з 
Університетом Уельсу (Велика Британія) та першим з університетів України 
пройшов процес валідації. 22 травня 2018 р. на експертній раді Університету Уельсу 
Трініті Сент Девід (University of Wales Trinity Saint David) було прийняте рішення 
про валідацію програми підготовки бакалаврів «Міжнародний менеджмент» на базі 
Університету імені Альфреда Нобеля. У жовтні 2018 р. Університетом Уельсу Трініті 
Сент Девід та Університетом імені Альфреда Нобеля було підписано двосторонній 
договір про співробітництво, відповідно до якого Університет імені Альфреда 
Нобеля набув статусу єдиного офіційного партнера Університету Уельсу Трініті 
Сент Девід (https://www.uwtsd.ac.uk/media/uwtsd-website/content- 
assets/documents/international/wales-global-book.pdf ). 
 

Рис. 1. Університет імені Альфреда Нобеля – офіційний партнер Університету Уельсу 
Трініті Сент Девід (Велика Британія) 

 
Відповідно до умов договору, Університет імені Альфреда Нобеля єдиний в 

Україні має право здійснювати навчальну підготовку здобувачів бакалаврського 
ступеня за навчальними програмами Університету Уельсу Трініті Сент Девід 
(спеціальність «International Management»). Таким чином, навчаючись в Університеті 
імені Альфреда Нобеля і перебуваючи на території України, студенти отримують 
диплом університету Великої Британії – Університету Уельсу Трініті Сент Девід. У 
2019 р. в Університеті імені Альфреда Нобеля за валідованою програмою 
«International Management» навчається 27 здобувачів. 
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1.3. Європейські стандарти якості та міжнародна акредитація 
 

Однією з найважливіших характеристик Університету є отримання у 
2011–2013 рр. міжнародних сертифікатів якості, а саме: DQS-UL Group 
(Федеративна Республіка Німеччина), IQNet (Швейцарія), китайської та 
ізраїльської акредитаційних агенцій і українського сертифікату якості 
Національної агенції акредитації України. Це підтверджує, що система 
управління Університету відповідає міжнародному стандарту ISO 
9001:2008 «Система управління якістю» стосовно надання освітніх послуг, 
пов’язаних з отриманням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до 
бакалавра, магістра, доктора філософії (у тому числі іноземним громадянам) 
та науково-дослідної діяльності згідно з чинними в Україні нормативними 
документами. 

За результатами щорічного планового зовнішнього сертифікаційного 
аудиту, який здійснено експертами міжнародного органу сертифікації 
«ПРИРОСТ» – члена DQS-UL «Group» 2019 року, визнано, що Університет 
вкотре підтвердив відповідність системи управління якістю 
міжнародному стандарту ISO 9001:2015, міжнародним сертифікатам 
DQS-UL Group (Німеччина), IQNet (Швейцарія) та українському 
сертифікату Національної агенції з акредитації України. 

 
 
 

Рис. 2. Сертифікат ISO 2017-2020 Рис. 3. Сертифікат ISO 2017-2020 
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Рис. 4. Сертифікат ISO 2017-2020 Рис. 5. Сертифікат ISO 2017-2020 

 
 

Університет імені Альфреда Нобеля є першим з українських 
університетів, який успішно пройшов процедуру міжнародної акредитації. 
18 липня 2016 р. відбулось засідання Комісії з міжнародних справ ZEvA – 
Центрального агентства з оцінювання та акредитації (Німеччина), на якому 
було прийняте рішення щодо міжнародної акредитації 
11 бакалаврських та 14 магістерських освітніх програм Університету імені 
Альфреда Нобеля та їх повної відповідності міжнародним стандартам 
якості вищої освіти. Університет імені Альфреда Нобеля став першим і 
єдиним в Україні вищим навчальним закладом, який провів процедуру 
міжнародної акредитації ZEvA за повним циклом навчання й акредитував усі 
свої освітні програми за європейськими стандартами і критеріями. 

Проходження міжнародної акредитації ZEvA та виконання 
рекомендацій експертів є частиною Стратегії розвитку Університету імені 
Альфреда Нобеля до 2030 року. «Знак якості», що присуджується 
авторитетним міжнародним агентством ZЕvA, свідчить про конкурентну 
перевагу Університету імені Альфреда Нобеля на ринку послуг вищої освіти. 
А рекомендації, надані кваліфікованими експертами, визначать стратегічні 
цілі та напрями подальшого розвитку Університету на шляху інтеграції у 
Європейський освітній простір. 
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Рис. 6. Сертифікат міжнародного акредитаційного агентства ZEvA 
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22 травня 2016 р. в Амстердамі (Королівство Нідерланди) в рамках ХХІ 
щорічної конференції Європейської Ради з бізнес-освіти (ЕСВЕ, Бельгія) 
програма МВА Міжнародної школи бізнесу Університету імені Альфреда 
Нобеля вже вдруге отримала сертифікат про міжнародну акредитацію, 
підтверджуючи її відповідність європейським стандартам бізнес-освіти. 

 

Рис. 7. Сертифікат міжнародної акредитації ЕСВЕ 
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У квітні 2018 року Університет імені Альфреда Нобеля долучився до 
потужної когорти членів Всесвітньої Асоціації з розвитку університетських 
бізнес-шкіл (AACSB). Починаючи з 1916 року, AACSB (США) забезпечує 
контроль якості, бізнес-освіту, інтелект і професійні послуги у сфері розвитку в 
більш ніж 1600 організаціях-членах і близько 800 акредитованих бізнес-школах 
по всьому світу. У 2019 р. розпочалася робота над проектом GAP-аналізу – 
детального аналізу ВНЗ, у якому враховуються всі аспекти якості навчального 
процесу, ефективність наукової діяльності та студентське життя з тим, щоб 
забезпечити якість та постійне вдосконалення бізнес менеджменту освіти 
Університету. 

 
 

 
 Рис. 8.  Посвідчення членства в Асоціації з розвитку університетських бізнес-шкіл (AACSB) 
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1.4. Університет імені Альфреда Нобеля у вітчизняних  
та світових рейтингах 

 
МІСЦЕ УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ В МІЖНАРОДНИХ 

АСОЦІАЦІЯХ УНІВЕРСИТЕТІВ 
 

Велика хартія університетів – Magna Chartia Uneversitatum (MCU) 
Європейська асоціація університетів – European Uneversity Association 

(EUA) 
Мережа університетів Чорноморського регіону – Black Sea Universities 

Network (BSUN) 
Євразійська Асоціація Університетів – Eurasian University Association (EAU) 
Міжнародна асоціація університетів – International Association of University 

(IAU) 
 

 
Рис. 9. Університет імені Альфреда Нобеля у міжнародних асоціаціях університетів, 2019 рік 

 
У перелічених вище 5 міжнародних університетських асоціаціях на 

сьогодні є 97 закладів вищої освіти України, серед них: 
¾ в Magna Chartia Uneversitatum (MCU) – 70 закладів вищої освіти; 
¾ в European Uneversity Association (EUA) – 26 закладів вищої освіти; 
¾ в Black Sea Universities Network (BSUN) – 23 заклади вищої освіти; 
¾ в Eurasian University Association (EAU) – 27 закладів вищої освіти; 
¾ в International Association of University (IAU) – 18 закладів вищої освіти. 

З результатами рейтингу можна ознайомитися за посиланням: 
http://www.euroosvita.net/index.php/?category=49&id=5917 
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МІСЦЕ ВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ» 
У КОНСОЛІДОВАНОМУ РЕЙТИНГУ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ 

У 2019 РОЦІ 
 

Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено консолідований 
рейтинг закладів вищої освіти України 2019 року. 

Як вихідні дані для складання консолідованого рейтингу закладів вищої 
освіти України використано найбільш авторитетні серед експертів та засобів 
масової інформації національні рейтинги навчальних закладів України: «Топ-
200 Україна», «Scopus» та «Бал ЗНО на контракт», кожен з яких використовує 
різні критерії оцінювання закладів вищої освіти. Отриманий узагальнений 
рейтинг підсумовує рейтингові місця закладів вищої освіти за версією «Топ-
200 Україна», «Scopus» та «Рейтинг приватних закладів вищої освіти за 
кількістю осіб, зарахованих на контракт». У консолідованому рейтингу вишів 
України Університет посідає 80 місце. 

 

 

 
Рис. 10. Місце Університету імені Альфреда Нобеля у консолідованому рейтингу закладів 
вищої освіти України у 2019 році 

 
З результатами рейтингу можна ознайомитися за посиланням: 

http://osvita.ua/vnz/rating/51741/ 
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ВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ» СЕРЕД КРАЩИХ 
ПРИВАТНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ 

 
У 2019 р. Університет імені Альфреда Нобеля посів друге місце у 

рейтингу серед приватних вишів України у номінації «Кращі приватні 
навчальні заклади України». 

 

 
Рис. 11. Місце Університету імені Альфреда Нобеля серед кращих приватних навчальних 
закладів України, 2019 рік 
 

З результатами рейтингу можна ознайомитися за посиланням: 
http://osvita.ua/vnz/rating/25714/
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РЕЙТИНГ ПРИВАТНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА КІЛЬКІСТЮ ОСІБ, 
ЗАРАХОВАНИХ НА КОНТРАКТ У 2019 РОЦІ 

 
Інформаційною системою «Вступ.ОСВІТА.UA» складено рейтинг 

приватних закладів вищої освіти за кількістю осіб, зарахованих на навчання за 
кошти фізичних та юридичних осіб (контракт). У 2019 р. Університет імені 
Альфреда Нобеля став другим серед приватних вишів України усіх форм 
власності за кількістю осіб, зарахованих на контракт. 

 
Рис. 12. Місце Університету імені Альфреда Нобеля у рейтингу приватних закладів вищої 
освіти за кількістю осіб, зарахованих на контракт у 2019 р. 

 
У рейтингу враховуються всі особи, які зараховані на навчання за кошти 

фізичних та юридичних осіб на перший курс для здобуття ступеня бакалавра 
(магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на 
основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами 
навчання. 

У рейтингу використані дані 2019 року, що отримані інформаційною 
системою «Вступ.ОСВІТА.UA». 

До рейтингу включено лише приватні вищі навчальні заклади України. 
Дані у таблиці ранжовані за кількістю осіб, зарахованих на контракт. 

З результатами рейтингу можна ознайомитися за посиланням: 
http://osvita.ua/vnz/rating/vstup-osvita/59049/  
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РЕЙТИНГ «ТОП-200 УКРАЇНА» ЗА 2018-2019 РІК 
 

У 2019 р. Університет імені Альфреда Нобеля посів 103-те місце у 
рейтингу «ТОП-200 Україна». 

 

 
Рис. 13. Місце Університету імені Альфреда Нобеля у рейтингу «ТОП-200 Україна» у 
2019 р. 

 
З результатами рейтингу можна ознайомитися за посиланням: 

http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=6091 
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UNIRANK UNIVERSITY 
 

Веб-портал UniRank, який представляє неакадемічний рейтинг закладів 
вищої освіти світу, виходячи з популярності їхніх офіційних веб-сайтів, 
оприлюднив рейтинг за 2019 рік. 

Університет імені Альфреда Нобеля посів 121-ше місце серед 170 
закладів вищої освіти України. Варто зазначити, що до рейтингу потрапили 
лише 171 із 326 українських закладів вищої освіти. 

 

 
 
Рис. 14. Місце Університету імені Альфреда Нобеля у рейтингу UniRank серед закладів 
вищої освіти України у 2019 році 

 
З результатами рейтингу можна ознайомитися за посиланням: 

https://www.4icu.org/ua/ 
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У цьому ж рейтингу Університет імені Альфреда Нобеля, виходячи з 
популярності офіційного веб-сайту, посів 3-тє місце серед приватних закладів 
вищої освіти України. 

 

 

Рис. 15. Місце Університету імені Альфреда Нобеля у рейтингу UniRank серед приватних 
закладів вищої освіти України у 2019 році 

 
Ранжування здійснюється з 2005 року на основі вебометричних даних. 

Мета UniRank University™ – подати рейтинг популярності світових 
університетів і коледжів, що базується на популярності їхніх веб-сайтів з точки 
зору трафіку, якості та популярності сторінки та інше. Це має допомогти 
іноземним студентам і науковим співробітникам зрозуміти, наскільки 
популярний конкретний університет або коледж у чужій країні. 

 
З результатами рейтингу можна ознайомитися за посиланням: 

https://www.4icu.org/ua/private/ 
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У 2019 році на веб-порталі UniRank була представлена нова секція із 
результатами ранжування університетів за показниками їх присутності у 
соціальному медіа просторі. Виходячи з кількості вподобань офіційної сторінки у 
мережі Facebook, Університет посів 23-тє місце серед 126-ти університетів 
України. 

 

 
 
Рис. 16. Місце Університету імені Альфреда Нобеля у рейтингу UniRank серед закладів вищої 
освіти України за показниками вподобань у мережі Facebook у 2019 році 
 

З результатами рейтингу можна ознайомитися за посиланням:  
https://www.4icu.org/facebook/ua/  
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У цьому ж рейтингу Університет імені Альфреда Нобеля за показниками 
кількості користувачів, які підписані на його офіційний Instagram-акаунт, посів 14 
місце серед 70 закладів вищої освіти. 

 

 
Рис. 17. Місце Університету імені Альфреда Нобеля у рейтингу UniRank серед закладів вищої 
освіти України за показниками послідовників на соціальній платформі Instargam у 2019 році 

 
З результатами рейтингу можна ознайомитися за посиланням: 

https://www.4icu.org/instagram/ua/   
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За результатами медіа активності та кількості підписників на власний канал 
YouTube Університет імені Альфреда Нобеля посів 29-те місце серед 114 закладів 
вищої освіти. 

 

  

 
Рис. 18. Місце Університету імені Альфреда Нобеля у рейтингу UniRank серед закладів вищої 
освіти України за показниками підписників на канал YouTube у 2019 році 
 
 З результатами рейтингу можна ознайомитися за посиланням: 
https://www.4icu.org/youtube/ua/ 
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WEBOMETRICS RANKING OF WORLD’S UNIVERSITIES 
 

Вебометричний рейтинг університетів світу (англ. Webometrics ranking 
of world’s universities) — один з рейтингів університетів світу, за яким 
аналізують ступінь представлення діяльності університетів в Інтернет- 
просторі. 

Рейтинг орієнтований на оцінку присутності університету в Інтернеті, 
рівня впливу публікацій університету на світовий науковий прогрес, 
наповненості та «популярності» веб-ресурсів закладу вищої освіти, довіри 
Інтернет-користувачів до них. 

У рейтингу Webometrics за 2019 рік Університет імені Альфреда Нобеля 
– на 94-му місці серед 320 українських закладів вищої освіти. 

 

 
Рис. 19. Місце Університету імені Альфреда Нобеля у Webometrics ranking of world’s 

universities серед університетів України, 2019 рік 
 

З результатами рейтингу можна ознайомитися за посиланням: 
http://www.webometrics.info 
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РЕЙТИНГ ВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ» ЗА 
ПОКАЗНИКАМИ SCOPUS 

 
Результати рейтингу закладів вищої освіти базуються на показниках 

бази даних Scopus, що є інструментом для відстеження цитованості наукових 
статей, які публікуються закладом освіти або його співробітниками. База 
даних Scopus постійно індексує понад 20 тисяч наукових журналів та сотні 
книжкових серій. 

У рейтинговій таблиці заклади вищої освіти України ранжуються за 
індексом Гірша – кількісним показником, що базується на кількості наукових 
публікацій і кількості їх цитувань. Університет імені Альфреда Нобеля посідає 
142-ге місце за даними на квітень 2019 р. 

 

 
Рис. 20. Місце Університету імені Альфреда Нобеля за показниками Scopus 2019 

З результатами рейтингу можна ознайомитися за посиланням: 
http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=6035 
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РОЗДІЛ 2 
 

ЗАГАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ 
_________________________________________________ 

 

2.1. Стратегія розвитку наукової діяльності Університету  

 
Університет імені Альфреда Нобеля проводить освітню діяльність у 

тісному зв’язку з проблематикою фундаментальних, пошукових та 
прикладних наукових досліджень. Ці дослідження у 2019 р. були адаптовані 
до сучасних вимог освітнього ринку та ринку праці, відповідали потребам 
Дніпропетровської області та України в цілому.  

Загальна спрямованість досліджень Університету відповідає головним 
напрямам підготовки фахівців різних рівнів та інтересам кафедр, які 
виступають безпосередніми ініціаторами та виконавцями переважної 
більшості наукових досліджень. Сучасний принцип навчання через 
дослідження реалізується науковцями кафедр через залучення до науково-
пошукової діяльності студентів як своїх, так і суміжних спеціальностей. В 
Університеті створено всі умови для становлення особистості та професійного 
зростання науковця – наукова робота на рівні бакалаврату, магістратури, 
навчання в аспірантурі, докторантурі, захист дисертацій у спеціалізованих 
вчених радах, які мають право розглядати кандидатські та докторські 
дисертації.  

Якість організації наукової роботи та система управління якістю 
наукових досліджень в Університеті була визнана такою, що відповідає 
стандартам ISO 9001-2015.   

Наукова робота в Університеті охоплює такі стратегічні напрями:  
¾ проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень 

з метою отримання нових знань;  
¾ упровадження результатів наукових досліджень у практичну 

діяльність та навчальний процес;  
¾ підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів вищої 

кваліфікації через аспірантуру та докторантуру; 
¾ видавнича діяльність та інше.  
Стратегія розвитку наукової діяльності Університету імені Альфреда 

Нобеля до 2030 року передбачає досягнення таких стратегічних цілей: 
1. Знаність наукових розробок Університету на міжнародному рівні 

(збільшення кількості закордонних наукових публікацій викладачів, 
підтримання високого рівня публікаційної активності науково-педагогічних 
працівників Університету). 

2. Посилення наукової активності професорсько-викладацького складу з 
метою покращення позицій університету за науковою складовою у різних 
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рейтингах ЗВО (за показниками рейтингу університетів України згідно з 
даними наукометричної бази «Scopus», за показниками наукометричної бази 
даних «Бібліометрика української науки» («Бібліометричний профіль вченого 
– декларація про наукову діяльність»). 

3. Впровадження результатів наукових розробок (збільшення 
інтенсивності прикладних досліджень, захист прав інтелектуальної власності). 

4. Реалізація принципу навчання через проведення фундаментальних та  
прикладних наукових досліджень у сфері фундаментальних, юридичних, 
філологічних, педагогічних, економічних та соціально-політичних наук 
(залучення студентів до наукової діяльності). 

5. Інтенсифікація наукового обміну науковцями інших установ та 
експертами (проведення регулярних наукових семінарів для обговорення 
поточних результатів наукової роботи (насамперед із залученням сучасних 
комунікаційних технологій – Skype, Viber, Microsoft NetMeeting та інші). 

6. Розширення участі викладачів Університету в наукових проектах, 
конкурсах, програмах (збільшення кількості викладачів Університету, які 
беруть участь у вітчизняних та міжнародних наукових проектах, конкурсах, 
програмах, започаткування постійного наукового семінару, присвяченого 
ознайомленню зацікавлених представників академічної спільноти з 
основними науковими проектами, конкурсами, програмами). 
 

Таблиця 2.2 
2.2. Узагальнені показники наукової діяльності Університету  

 

1 
Загальна кількість охоронних документів (патенти, свідоцтва, 
топографії ІМС), отриманих штатними науково-педагогічними та 
науковими працівниками 

Одиниці 40 

2 Кількість  опублікованих  монографій Одиниці 35 

3 Кількість наукових праць, опублікованих у звітному році, які 
увійшли до наукометричних баз Scopus, Web of Science Одиниці 43 

4 
Кількість наукових праць, опублікованих у зарубіжних  виданнях 
штатними науково-педагогічними та науковими працівниками, 
аспірантами та докторантами закладу вищої освіти 

Одиниці 42 

5 
Кількість наукових праць, опублікованих у наукових фахових 
виданнях України штатними науково-педагогічними та науковими 
працівниками, аспірантами та докторантами закладу вищої освіти 

Одиниці 161 

6 Кількість підручників та навчальних посібників, виданих у звітному 
році  Одиниці 57 

7 Кількість міжнародних науково-дослідних проектів Одиниці 78 

8 
Кількість міжнародних науково-практичних конференцій, у яких 
взяли участь науково-педагогічні та наукові працівники, аспіранти 
та докторанти кафедри 

Одиниці 161 

9 
Кількість всеукраїнських та регіональних науково-практичних 
конференцій, семінарів, у яких взяли участь науково-педагогічні та 
наукові працівники, аспіранти та докторанти кафедри 

Одиниці 54 

10 Кількість міжнародних стажувань науково-педагогічних 
працівників Одиниці 70 
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РОЗДІЛ 3 
 

АНАЛІЗ ДИНАМІКИ РОЗВИТКУ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ 

____________________________________________________________________ 
 

 
3.1. Наукові школи Університету  

 
 Наукова школа є ініціатором і організатором проведення міжнародних, 
всеукраїнських та регіональних конференцій, симпозіумів, наукових семінарів 
за відповідними напрямами, а також ініціатором встановлення постійних 
ділових контактів і розвитку взаємовигідного співробітництва із провідними 
діловими організаціями, об’єднаннями підприємців.  
 У 2019 році в Університеті імені Альфреда Нобеля діють 9 наукових 
шкіл.  

Таблиця 3.1 
Інформація про наукові школи Університету  

№ 
з/п 

Назва наукової школи П.І.Б. керівника наукової школи 

1 Світова економіка ХХІ століття: цикли та 
кризи 

Холод Борис Іванович, 
доктор економічних наук,  
професор 

2 Міжнародні фінанси, облік і оподаткування 
Болгар Тетяна Миколаївна, 
доктор економічних наук,  
доцент 

3 
Актуальні проблеми підготовки майбутніх 
фахівців до професійної комунікації 

Волкова Наталія Павлівна, 
доктор педагогічних наук,  
професор 

4 
Ефективна взаємодія економічних суб’єктів:  
мікро-, макро- та мегарівень 

Задоя Анатолій Олександрович, 
доктор економічних наук,  
професор 

5 
Новітні процеси та ефекти невизначеності у 
світовій економіці 

Момот Володимир Євгенович, 
доктор економічних наук,  
професор 

6 
Дослідження шляхів підвищення 
конкурентоспроможності вітчизняних 
підприємств 

Павлова Валентина Андріївна, 
доктор економічних наук,  
професор 

7 Оптимізація навчання іноземних мов у ВНЗ 
Тарнопольський Олег Борисович, 
доктор педагогічних наук,  
професор 

8 
Методологічне забезпечення процесів 
корпоративного управління та проектного 
менеджменту  

Ткаченко Володимир Андрійович, 
доктор економічних наук,  
професор 

9 
Системний вимір демократичних інститутів 
сучасного політичного простору 

Щедрова Галина Петрівна, 
доктор політичних наук,  
професор 
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3авданнями наукових шкіл Університету імені Альфреда Нобеля є 
формування потужного наукового потенціалу з докторів та кандидатів наук, 
що виконують науково-дослідні роботи за напрямами певної школи, 
результати яких періодично публікуються у провідних фахових вітчизняних 
та зарубіжних виданнях. 
 

3.2. Науково-дослідний інститут розвитку економіки та суспільства  
 
Науково-дослідний інститут розвитку економіки та суспільства 

Університету імені Альфреда Нобеля було створено в 2005 році. Основною 
метою НДІ РЕС є сприяння розвитку фундаментальних та прикладних наук з 
економіки на основі об’єднання на добровільних засадах провідних вчених 
Університету, викладачів, аспірантів та студентів, шляхом консолідації 
інтелектуального потенціалу, визначення наукових напрямків та організації 
виконання наукових досліджень. 

Завданнями НДІ РЕС є: 
• сприяння проведенню наукових досліджень з метою удосконалення 

організаційних форм і економічних механізмів ефективного господарювання 
в умовах трансформації до ринкової економіки та функціонування їх в умовах 
ринкових відносин; 

• пошук та розробка нових форм організації виробництва, розподілення, 
обміну, розпродажу та привласнення; 

• безпосередня участь в розробці науково-обґрунтованих програм 
економічного та соціального розвитку суспільства; 

• розробка науково-обґрунтованих рекомендацій, навчально-тематичних 
планів та програм організації процесів економічної освіти; 

• сприяння зміцненню зв’язків Університету та ділового співробітництва 
з економістами зарубіжних країн шляхом здійснення обміну делегаціями 
професорсько-викладацького складу і студентів; 

• організація науково-дослідних робіт в Університеті шляхом об’єднання 
професорсько-викладацького складу і студентів на виконання конкретних 
досліджень; 

• проведення актуальних наукових досліджень, які можуть слугувати 
основою розвитку регіону і держави в цілому; 

• розв’язання найбільш актуальних завдань в області підприємництва, 
виробництва і бізнесу в регіоні й народному господарстві. 

Протягом 2019 р. науково-дослідні роботи у Науково-дослідному 
інституті розвитку економіки та суспільства Університету імені Альфреда 
Нобеля виконувалися згідно з планом роботи в напрямі удосконалення 
теоретичного та методологічного підґрунтя саморозвитку та самоуправління 
на регіональному рівні та згідно з темою НДР державної реєстрації: Д8Н 
01184ее0842.   

Результати науково-дослідної роботи викладено в двох колективних 
монографіях та наукових статтях. 
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Показники роботи НДІ РЕС у 2019 р. 
 

Всього 
публікацій Монографії 

Статті Scopus / 
Web of Science 

Інші 
міжнародні 

наукометрич
ні бази 

Статті у 
фахових 

виданнях 
України 

17 2 3 7 5 

 
 

3.3. Комплексні науково-дослідні теми  
 
У 2019 н.р. в Університеті імені Альфреда Нобеля проводилися наукові 

дослідження із 13 комплексних науково-дослідних тем, які мають державну 
реєстрацію і внесені в базу даних УкрІНТЕІ. 
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Таблиця 3.3 
Характеристика виконання науково-дослідних тем кафедрами  

Університету імені Альфреда Нобеля 
 

Кафедра Назва науково-дослідної теми 

Номер та дата 
державної 

реєстрації науково-
дослідної теми 

Термін виконання 
науково-дослідної 
теми (місяць/рік 

початку – місяць/рік 
закінчення) 

П.І.Б. керівника 
науково-дослідної 

теми, науковий 
ступінь, вчене 

звання 

Англійської філології та 
перекладу 

Полікультурні аспекти романо-германського 
філологічного дискурсу та проблеми 
викладання перекладу, іноземних мов і 
літератур 

0119U000132 
29 січня 2019 р. 01.2019 – 02.2024  

Зінукова Н.В., 
д.пед.наук, професор 

Економіки та 
моделювання бізнес-
процесів 

Структурні трансформації економіки 
України: макро- мезо- й мікрорівні 

0115U005679, 
30 листопада 2015 р. 

11.2015 – 11.2019  
Дубінський С.В., 

к.е.н., доцент 

Інформаційних 
технологій 

Математичні методи та алгоритми в задачах 
комп’ютерного моделювання  

0118U000841, 
20 червня 2018 р. 

06.2018 – 06.2022  Барташевська Ю.М., 
к.е.н., доцент 

Інноваційного 
менеджменту та 
міжнародної логістики 

Менеджмент та управління в умовах 
глобальних та соціально-економічних 
викликів 

0118U000840, 
20 червня 2018 р. 

06.2018 – 06.2023  
Глуха Г.Я., 

д.е.н., доцент 

Міжнародних фінансів, 
обліку та оподаткування 

Теоретико-методологічні засади розробки та 
впровадження інтегрованої звітності в 
інноваційній системі управління 
підприємством 

0115U002754, 
14 березня 2015 р. 

03.2015 – 03.2020  
Болгар Т.М., 

д.е.н., професор 

Міжнародного 
маркетингу 

Маркетингове управління 
конкурентоспроможністю на мікро-, мезо-, 
макрорівні в сучасних умовах глобалізації 

0114U005600, 
01 січня 2019 р. 

 
 
 

01.2019 – 01.2024  Тараненко І.В., 
д.е.н., професор 
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Кафедра Назва науково-дослідної теми 

Номер та дата 
державної 

реєстрації науково-
дослідної теми 

Термін виконання 
науково-дослідної 
теми (місяць/рік 

початку – місяць/рік 
закінчення) 

П.І.Б. керівника 
науково-дослідної 

теми, науковий 
ступінь, вчене 

звання 
Міжнародних 
економічних відносин та 
економічної теорії 

Економіка України у нових геостратегічних 
реаліях: індивід, держава, суспільство 

0115U000063, 
15 січня 2015 р. 01.2015 – 01.2020  Задоя А.О., 

д.е.н., професор 

Педагогіки та психології 

Теоретичні та методичні засади 
моделювання компетентнісної професійної 
освіти в контексті євроінтеграції 

0717U000433, 
23 березня 2017 р. 03.2017 – 03.2022  Волкова Н.П., 

д.п.н., професор 

Психологічний супровід особистості в 
умовах соціальної напруги, екологічної 
кризи та дестабілізації суспільно-
економічного розвитку 

0117U000785, 
14 березня 2017 р. 03.2017 – 03.2022  Батраченко І.Г., 

д.психол.н., доцент 

Підприємництва, торгівлі 
та біржової діяльності 

Формування механізмів управління 
підприємствами 

0115U000062, 
2 лютого 2015 р. 02.2015 – 02.2020  Павлова В.А., 

д.е.н., професор 

Політології та 
міжнародних відносин 

Теоретико-методологічні засади розробки та 
впровадження підходів до аналізу 
політичних конфліктів і криз у сучасній 
Україні та світі 

0118U2100185, 
01 березня 2018 р. 03.2018 – 03.2023  Щедрова Г.П., 

д.політ.н., професор 

Права Основні напрямки сучасного розвитку права 
і держави в Україні 

0115U000797, 
20 березня 2015 р. 03.2015 – 03.2020  Пушкіна О.В., 

д.ю.н., професор 
Прикладної лінгвістики 
та методики навчання 
іноземних мов 

Англомовний філологічний дискурс в 
контексті міжкультурної комунікації та 
теорії і методики викладання іноземних мов 

0117U007601, 
01 листопада 2017 р. 03.2017 – 03.2022  

Тарнопольський 
О.Б., 

д.пед.наук, професор 
Міжнародного туризму, 
готельно-ресторанного 
бізнесу та мовної 
підготовки 

Підготовка фахівців сфери туризму до 
професійної взаємодії В процесі реєстрації  Кожушко С.П., 

д.пед.наук, професор 
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3.4. Рада молодих вчених Університету  
та Студентське наукове товариство 

 

В Університеті імені Альфреда Нобеля активно функціонує Рада 

молодих вчених (РМВ), метою якої є сприяння підготовці кадрів для науково-

дослідницької, науково-педагогічної та методичної діяльності, створення 

інформаційного поля для новітніх досягнень науки, відображення, захисту і 

реалізації професійних, інтелектуальних і соціальних інтересів та прав 

наукової молоді в Університеті. 

Основні завдання Ради молодих вчених: 

¾ підтримка наукової діяльності молодих вчених, надання їм 

організаційної та інформаційної допомоги; 

¾ залучення осіб, які займаються дослідницькою професійною 

діяльністю в Університеті, до науково-дослідницької роботи; 

¾ участь в організації конференцій, семінарів, конкурсів молодих 

вчених, циклів лекцій провідних вчених України та інших держав; 

¾ сприяння заохоченню обдарованих представників молодих вчених; 

¾ допомога в організації участі молодих вчених у наукових 

конференціях, семінарах, симпозіумах тощо; 

¾ співробітництво з науковими, студентськими й іншими 

організаціями в Україні та за кордоном; 

¾ сприяння в отриманні оперативної інформації про проведення 

наукових заходів; 

¾ методична та організаційна підтримка видання наукових праць 

молодих вчених; 

¾ сприяння впровадженню результатів досліджень молодих вчених і 

фахівців; 

¾ допомога у вирішенні соціальних проблем молодих вчених 

Університету; 

¾ сприяння у захисті інтелектуальної власності молодих вчених; 

¾ здійснення громадського контролю за дотриманням прав молодих 

вчених; 

¾ здійснення інших видів діяльності, що відповідають виконанню 

мети Ради, і які не заборонені чинним законодавством України. 

Найбільшими досягненнями членів Ради молодих вчених у 2019 
році є такі: 

1. Продовження роботи у Програмі розвитку лідерського потенціалу 
університетів України. Назва проекту: «Створення регіонального хабу 

гейміфікації навчального процесу «Нобель-Quiz» (Британська Рада в Україні 

за підтримки Фундації Лідерства, Великобританія) (Вакулич М.М.). 

2. Взято участь участь у проекті «Leadership Resources International's» 

(Орлова В.Н.).  
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3. Пройдено міжнародне науково-академічне стажування у Вищій школі 

управління охороною праці (WSZOP) за програмою «Забезпечення якості 
викладання у вищій освіті» (Голуб Д.О., Тодорошко Т.А., Орлова В.Н.). 

4. Взято участь у Міжнародній науковій конференції «Socially 
responsible investment» (Шкура І.С., Кузьмінов С.В.). 

5. Пройдено міжнародне стажування міжнародне стажування за 

програмою Modern University in the system of European education: methods 
teaching, scientific-pedagogical development, distance education and 
internationalization of the educational process у Higher School of Social and 

Economic (Пшеворськ, Польща) (Олійник І.В.).  

6. Взято участь у проекті «Leadership Resources International's» в 

Університеті англійської мови в Канаді (Орлова В.Н.).  

7. Досвід викладання навчальних дисциплін в Університет Уельсу Трініті 

Сент Девід (Ключник Р.М., Щолокова Г.В.). 

8. Пройдено міжнародне стажування в межах програми Erasmus+ 

KA107 DOCENCIA в Університеті Кадісу (Іспанія) (Калініченко В.В., Плющай 

О.О., Голуб Д.О.).  

9. Пройдено міжнародне стажування за програмою “Innovative methods 

and technologies of higher education in the context of globalization of the world” в 

University of Management, Varna (Болгарія) (Мостова А.Д.). 

10. Взято участь у ІІІ Міжнародному Форум іспаністів 2019 в 

Університеті Вітовта Великого (Каунас, Литва) (Плющай О.О.). 

З метою підготовки кадрового складу молодих науковців Університету 

імені Альфреда Нобеля у 2019 р. було проведено спеціалізовані фахові 

семінари та конференції для аспірантів та молодих вчених, круглі столи з 

представниками роботодавців.  

З метою координації наукових досліджень, обговорення наукових 

результатів відбуваються наукові семінари (тематичні, кафедральні, 

університетські), конференції (університетські, регіональні, всеукраїнські, 

міжнародні) тощо. Для підвищення відповідальності здобувачів та якості 

дисертацій, що готуються в Університеті, створено постійно діючий науковий 

семінар, до функцій якого входить не тільки розгляд вже готових дисертацій 

перед поданням до спеціалізованої вченої ради, але й поточна атестація 

аспірантів та здобувачів. 

Крім того, Університет імені Альфреда Нобеля є платформою для 

проведення зібрань наукового активу Дніпропетровської області, що 

вирішують актуальні питання подальшого стратегічного розвитку наукових 

досліджень в Україні.  

На сьогодні, процеси європейської інтеграції України охоплюють нову 

систему пріоритетів, що покращують обмін науковими знаннями, відкривають 

доступ до міжнародного співробітництва, формують можливості 

використання державних інвестицій у дослідницькій інфраструктурі. 

Виходячи з цього, Університет імені Альфреда Нобеля, за підтримки Ради 

молодих вчених Дніпропетровської області, виступив з ініціативою щодо 

проведення чергового зібрання наукового активу Дніпропетровської області. 
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За безпосередньої участі науковців Університету імені Альфреда Нобеля 

проводяться наради, семінари спеціалістів різних галузей економіки 

Дніпропетровської області. Вони виступають з лекціями перед працівниками 

та керівниками підприємств області. Результати досліджень 

використовуються у практичній діяльності. Протягом останніх років 

Університет імені Альфреда Нобеля незмінно виступає базою для проведення 

Всеукраїнських учнівських олімпіад. Продовжується науково-методична 

співпраця зі школами регіону з широкого спектра питань економіки, філології 

та педагогіки. 
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3.4.1. Академічна мобільність. Інформація щодо участі студентів 
Університету у закордонних міжнародних стажуваннях, навчанні, 
програмах подвійних дипломів 

 
Таблиця 3.4.1 

Країна Мета академічного проекту Кількість 
студентів 

Італія ! 
Навчання в університеті по програмі обміну студентами  

AIESEC  
1 

Польща " 

Участь у стипендіальній програмі академічної мобільності для 

студентів «Erasmus+» 
11 

Участь у програмі подвійних дипломів «Психологія в бізнесі», 

Вища школа менеджменту і охорони праці, м. Катовіце 
7 

Навчання у (University SWPS) University of Warsaw 1 

Стажування в Літній школі Познанського університету 

технологій 
3 

Участь у програмі подвійних дипломів із Сопотською Вищою 

школою у рамках реалізації програм академічних обмінів та 

міжнародної мобільності 

7 

Участь у програмі подвійних дипломів з Університетом 

«HUMANITAS» та Університетом Сілезії з отримання другої 

освіти (спеціалізація – «Менеджмент, управління міжнародною 

фірмою»), «ПРАВО» (спеціалізація – «Менеджмент, соціальне 

страхування») 

12 

Участь у програмі подвійних дипломів за спеціальністю 

«Business Communication» в Університеті «HUMANITAS» 
16 

Міжнародне стажування в Університеті «HUMANITAS», 

Сосновець 
34 

Участь у програмі подвійних дипломів бакалавра з Вищою 

школою бізнесу у Домбровій Гурнічі за спеціальністю 

«Менеджмент» 

32 

Участь у програмі подвійних дипломів магістра з Вищою 

школою бізнесу у Домбровій Гурнічі за спеціальністю 

«Менеджмент» 

1 

Навчання за програмою подвійних дипломів з Вищою школою 

бізнесу, Новий Сонч 
11 

Навчання протягом семестру в Національному університеті у м. 

Жешув «Erasmus+» 
5 

Участь у програмі міжнародної мобільності у рамках мовної 

практики з польської мови та культури (Мовна школа «VARIA») 
7 

Участь у програмі «Семестр за кордоном» в Ягеллонському 

Університеті, Краков 
2 

Виробнича практика на підприємствах м. Гданьска 3 

Міжнародне стажування на заводі Електролюкс м. Вроцлав 1 

Болгарія # Міжнародне стажування за програмою «Work and Travel» 79 

Німеччина $ Програма професійних стажувань “Працюй та подорожуй” 11 

США % 

Міжнародне мовно-виробниче стажування у Lifeguard at Sunset 

Pool Inc. за програмою «Summer Work and Travel Program» 
104 

Міжнародне стажування за спеціальністю «Готельно-

ресторанний бізнес» у туристичних компаніях 
7 
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Туреччина & 

Участь у програмі «Семестр за кордоном» в Університеті 

Айдин, м. Стамбул 
1 

Іспанія ' 

Участь у стипендіальній програмі академічної мобільності для 

студентів «Erasmus+», Університет м. Кадіс 
3 

Великобританія ( 

Практика у мовній літній школі Університету Уельсу Трініті 

Сент Девід у місті Лампетер 
6 

Румунія ) 
Участь у проекті міжнародного молодіжного обміну за 

підтримки Erasmus + (м. Коменешті) 
1 

Угорщина * Стажування у компанії «Dologido» у м. Кішбайом 1 

Хорватія + Навчання в Університеті Рієки 4 

Грузія , Участь у семінарі «Критична журналістика в цифровій ері» 3 

Китай - Міжнародне стажування 1 

Усього по Університету  375 

 

 

Структура академічної мобільності студентів  
Університету імені Альфреда Нобеля (рис. 18) 

  

 

Студенти Університету імені Альфреда Нобеля навчаються за  

кордоном, беруть участь у стипендіальних програмах, проходять 
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міжнародні стажування та практику. Так, за показниками 2019 р. загальна 

чисельність студентів, аспірантів, асистентів-стажистів, направлених на 

навчання, виробничу практику за профілем підготовки або стажування до 

закордонних підприємств, організацій, установ та участь у міжнародних 

наукових заходах і конкурсах склала 375 осіб. 

Підготовлено та подано заявки студентів Університету імені Альфреда 

Нобеля на участь у програмах «Літніх курсів польської мови та культури 

Польщі» Агентства Академічних Обмінів NAWA, «Семестр за кордоном», 

програмах подвійних дипломів та «Global Undergraduate Exchange Program» на 

2019-2020 н.р. 
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3.4.2. Науково-дослідна робота студентів  
 

Вимоги Закону України «Про вищу освіту» вимагають подальшої роботи 

у напряму інтеграції навчальної, дослідницької та наукової роботи студентів 

під керівництвом викладачів як в Університеті, так і за його межами. Ці 

завдання можуть бути з успіхом реалізовані через участь студентів у наукових 

і творчих конкурсах, олімпіадах. Робота в гуртках, клубах є невід’ємною 

частиною науково-дослідної роботи, що здійснюється в процесі здобуття 

вищої освіти за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «магістр».  

Формування творчої, активної особистості майбутнього фахівця 

обумовлює необхідність органічної єдності освіти, навчання і виховання, 

інтеграції навчальної, науково-дослідної і виховної роботи в рамках цілісного 

педагогічного процесу. На сьогодні, це одна з головних вимог комплексного 

підходу до ведення науково-дослідної роботи перед вищою школою в умовах 

якісного відновлення суспільства.  

   

Науково-дослідна робота студентів Університету імені  
Альфреда Нобеля 

 

Таблиця 3.4.2 

МІЖНАРОДНІ КОММУНІКАЦІЇ 

1 
Чисельність студентів – учасників міжнародних наукових 

студентських олімпіад та конференцій  
Особи 784 

2 
Чисельність студентів – учасників міжнародних мистецьких та 

творчих конкурсів  
Особи 24 

3 
Чисельність студентів – призерів міжнародних наукових 

студентських олімпіад та конференцій  (медалі, грамоти, дипломи)  
Особи 4 

4 
Чисельність студентів – призерів (медалі, грамоти, дипломи) 

міжнародних мистецьких та творчих конкурсів  
Особи 2 

РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ  
 НА НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ 

5 
Чисельність студентів – учасників ІІ етапу Всеукраїнської 

студентської олімпіади  
Особи 36 

6 

Чисельність студентів – учасників ІІ туру Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових  робіт з природничих, технічних та 

гуманітарних наук  

Особи 31 

7 
Чисельність призерів ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 

у 2019 році  
Особи 2 

8 

Чисельність призерів ІІ туру Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт з природничих, технічних та 

гуманітарних наук у 2019 році  

Особи 11 

9 Чисельність призерів Всеукраїнського конкурсу студентських 

дипломних робіт зі спеціальностей у 2019 році 
Особи 2 

10 Кількість публікацій студентів у поточному році  Одиниці 1716 

У 2019 р. є позитивною тенденція щодо зростання кількості публікацій 

студентів у фахових виданнях у співавторстві із викладачами кафедр. 

Географія цьогорічних наукових публікацій широка і включає видання 
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Угорщини, Польщі, Словаччини, Грузії, Білорусі, України (Києва, Миколаєва, 

Запоріжжя, Дніпра).  

Поряд з позитивною динамікою зростання кількості фахових публікацій 

у співавторстві з викладачами кафедр слід відзначити тенденцію у кількості 

статей та тез, опублікованих студентами Університету імені Альфреда Нобеля 

за кордоном. Так, у 2019 р. студентами опубліковано 3 наукові фахові статті 

за кодоном та 34 статті у наукових фахових виданнях України, 62 тези 

доповідей у збірниках матеріалів міжнародних конференцій, які видані за 

кордоном, та 1617 тез доповідей у збірниках міжнародних, всеукраїнських та 

міжвузівських конференцій, виданих в Україні. 

 

Таблиця 3.4.3 

Зовнішня публікаційна активність студентів Університету імені 
Альфреда Нобеля за 2019 р. 

 

Публікації у 
фахових виданнях                  

(за кордоном) 

Публікації у 
фахових виданнях                  

(в Україні) 

Публікацій в збірниках 
тез, виданих за 

кордоном 

Публікацій в 
збірниках тез, 

виданих в Україні 

3 34 62 1617 

 

 

Показники публікаційної активності студентів Університету (Рис. 19.) 
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3.4.3. Студентські наукові гуртки та клуби  
 

Таблиця 3.4.4 

Назва гуртка/клубу 
Максимальна 

кількість 
учасників 

Студентський науковий гурток «Aktuelle Tendenzen der deutschen 

Philologie» 
64 

Студентський науковий гурток «Besonderheiten der Übersetzung von 

wirtschaftlichen Texten» 
9 

Студентський науковий гурток «Перекладацька студія» 21 

Науковий студентський гурток «Lingüíst y Cо» 12 

Студентський науковий гурток «Розвиток ділової іноземної мови в 

українському економічному середовищі» 
25 

Студентський науковий гурток «Le plasir du français» 11 

Студентський клуб філологічних досліджень  18 

Науковий гурток «Розвиток ділової іноземної мови в українському 

економічному середовищі» 
18 

Науковий студентський гурток «Plaisir du francais» 45 

Клуб «Economist» 61 

Клуб «Формула успіху» 40 

Науковий гурток «Менеджер» 52 

Клуб «Маркетолог» 74 

Клуб «Travel Guide Ukraine» 85 

Англійський клуб 38 

Клуб «Міжнародник» 43 

Студентський гурток «Школа саморозвитку» 48 

Гурток англійської мови та психології 83 

Психологічний гурток «Людина в системі природничих наук» 30 

Клуб «Підприємницька майстерня» 27 

Студентський науковий гурток «Політичний клуб» 20 

Телевізійна передача «Топ-треш» 20 

Телевізійна передача «Головна тема» 6 

Науковий гурток «Традиції та новації у системі сучасного українського 

права» 
29 

Політико-правовий дискусійний клуб «Аналітик» 32 

Гурток «Сучасна  англійська мова та психологія» 22 

Лінгвістичний гурток для іноземних студентів з вивчення української та 

російської мов 
10 

Клуб викладачів англійської мови 26 

Юридична клініка 28 

 

Робота гуртків, творчих груп та проектних лабораторій для студентів 

організована на більшості кафедр Університету імені Альфреда Нобеля.  

Загальна кількість таких гуртків/клубів складає 29, а загальна кількість 

проведених засідань – 92. Загальна чисельність студентів, охоплених цим 

видом роботи, складає до 997 осіб. 
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3.4.4. Впровадження результатів дипломних робіт 
 

Впровадження результатів дипломних робіт студентів на випускових 

кафедрах є важливим елементом особистого становлення молодого науковця. 

У цьому плані у 2019 році Університет імені Альфреда Нобеля має результат 

у 74 довідки про впровадження результатів дипломних робіт. 

 

Таблиця 3.4.5. 

 

Впровадження результатів дипломних робіт студентів 
 

Назва підприємства 
П.І.Б. 

студента 
Результат 

Довідка про 
впровадження 

Спеціальність «Маркетинг» 

ТОВ „СДЛ – 2012” Коротенький 

Р.Д. 

Раздроблено рекомендації 

щодо підвищення 

конкурентоспроможності 

підприємства, спрямовані на 

посилення конкурентних 

переваг 

ТОВ 

„АВТОСВІТ-

ДНІПРО” 

Директор 

Буравлев В.І. 

ТОВ „Мікролайт” Лишенко О.В. Розроблено рекомендації 

щодо впровадження digital-

стратегії на підприємстві 

ТОВ „Мікролайт” 

Директор 

Лишенко В.В. 

ТОВ ПП „ЗІП” Ларіна Н.А. Розроблено рекомендації 

щодо формування 

швидкооборачуваємого 

товарного асортименту  

ТОВ ПП „ЗІП” 

Нач. відділу 

маркетингу 

Малюк О.О. 

ТОВ „КРОППЕРС-

ГРУП” 

Мадюкова І.К. Розроблено рекомендації 

щодо просування 

підприємства в мережі 

Інтернет 

ТОВ 

„КРОППЕРС-

ГРУП” 

Директор Ілашку 

А.П. 

ТОВ „БаДМ” Криворучко 

В.О. 

Розроблено рекомендації 

щодо просування нової 

торгової марки на 

фармацевтичний ринок 

ТОВ „БаДМ” 

Ген. директор 

Чичерін В.В. 

ГО „ФАЙНА 

РОДИНА” 

Шамотій В.М. Розроблено рекомендації 

щодо удосконалення системи 

інтегрованих маркетингових 

комунікацій на основі 

використання цифрових 

технологій просування готелю 

„НАДІЯ” 

ГО „ФАЙНА 

РОДИНА” 

Заст. голови 

Шамотій Л.І. 

ТОВ НПК „Техмет” Мороз Д.Ю. Розроблено рекомендації 

щодо вдосконалення системи і 

регламентів бізнес-процесів 

управління асортиментом 

товарів підприємства  

ТОВ НПК 

„Техмет” 

Ген. директор 

Радчук Є.А. 

ТОВ „ІТ-ШАГ” Різніченко 

М.Д. 

Розроблено рекомендації 

щодо оптимізації 

ТОВ „ІТ-ШАГ” 

Керівник 
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маркетингових та загальних 

бізнес-процесів закладу освіти 

ТОВ „ТД ДЗБМ” Асатрян Л. Розроблено маркетингові 

стратегії та заходи щодо їх 

реалізації для підприємства 

ТОВ „ТД ДЗБМ” 

Директор Охінько 

О.В. 

НПФГ „Маїс” Марцин Р.М. Розроблено рекомендації 

щодо удосконалення 

маркетингової стратегії 

компанії та запропоновані 

заходи для її реалізації 

НПФГ „Маїс” 

Ген. директор 

Федько М.М. 

ПрАТ „ДКХК” Березовська 

О.В. 

Розроблено рекомендації 

щодо удосконалення системи 

інтегрованих маркетингових 

комунікацій на основі 

використання цифрових 

технологій просування 

ПрАТ „ДКХК” 

Голова правління 

Ковров О.Б. 

Підприємство 

„Дніпрополіграф” 

Корнєєв Д.Є. Розроблено рекомендації 

щодо підвищення 

ефективності маркетингової 

діяльності підприємства 

Підприємство 

„Дніпрополіграф” 

Директор Конєв 

А.А. 

Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» 
КЗ "Новомосковська 

ЦМЛ"  

Богун Ганна 

Миколаївна 

Практичні рекомендації щодо 

амортизаційної політики 

підприємства та оцінка її 

ефективності 

№ 18/65 від 

11.01.19 

ТОВ «Тектум С»  Гарцуєва 

Олена 

Сергіївна 

Практичні рекомендації щодо 

антикризового управління 

фінансовим станом на 

підприємстві та запобігання 

банкрутству 

№ 10/1/19-3 від 

10.01.19 

 АТ "Ощадбанк" 

Новомосковськ 3 

Горбуля 

Катерина 

Геннадіївна 

Практичні рекомендації щодо 

управління фінансовими 

ризиками підприємства 

№ 3-20 від 

09.01.19 

АТ "Ощадбанк" 

Новомосковськ 3  

Дмитренко 

Юлія 

Олександрівна 

Практичні рекомендації щодо 

управління залученими та 

запозиченими коштами 

комерційного банку 

№ 3 від 09.01.19 

ТОВ «Менделєєв 

ЛАБ», 

Новомосковськ,  

Кожушний 

Володимир 

Васильович 

Практичні рекомендації щодо 

організації фінансового 

менеджменту на підприємстві 

№ 15/01 від 

15.01.19 

ПрАТ "Київська 

кондитерська 

фабрика Рошен"  

Банний 

Олександр 

Юрійович 

Практичні рекомендації щодо 

управління фінансовою 

стратегією підприємства 

№ 1119 від 

18.01.19 

ПАТ "Креді 

Агриколь Банк", 

Синельникове  

Бойко Анна 

Олександрівна 

Практичні рекомендації щодо 

управління проблемними 

кредитами банку 

№ 2126 від 

11.01.19 

ТОВ "Креатив 

Електрик"  

Васильєв 

Олександр 

Сергійович 

Практичні рекомендації щодо 

управління системою 

фінансового планування на 

підприємстві 

№ 11-25 від 

11.01.19 
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ТОВ "ГК-ГРУПП" 1  Золотаренко 

Юлія 

Вадимівна 

Практичні рекомендації щодо 

фінансового менеджменту 

дебіторської заборгованості 

підприємства 

№ 1 від 08.01.19 

ТОВ «Папір Інвест»  Корніленко 

Юлія Юріївна 

Практичні рекомендації щодо 

фінансового менеджменту 

прибутку підприємства 

№ 85 від 11.01.19 

Департамент 

фінансів 

Дніпропетровської 

ОДА   

Пачева Наталя 

Андріївна 

Практичні рекомендації щодо 

формування та управління 

видатками місцевих бюджетів 

№ 127/0/17-19 від 

16.01.19 

ДП «ВО ПМЗ ім. 

О.М. Макарова»  

Скубченко 

Аделіна 

Артурівна 

Практичні рекомендації щодо 

стратегічного фінансового 

планування та прогнозування 

на підприємстві 

№ 1217 від 

17.01.19 

Спеціальність «Облік і оподаткування» 
ТОВ "Рекламна 

група "Жара"" 

Лапай Артем 

Вікторович 

Практичні рекомендації щодо  

організацій обліку, аналізу та 

контролю результатів 

діяльності підприємства 

№ 0912 від 

15.01.19 

ТОВ «ВСМПО 

«Титан Україна»  

Лесінська 

Валерія 

Сергіївна 

Практичні рекомендації щодо 

обліку, аналізу і контролю 

дебіторської заборгованості 

№ 34 від 08.01.19 

ТОВ "Роял принт"  Мельникова 

Дар'я 

Олександрівна 

Практичні рекомендації щодо 

методологічних аспектів 

управлінського обліку, аналізу 

і аудиту витрат, доходів та 

фінансових результатів 

підприємства 

№ 28/12-1 від 

03.01.19 

ТОВ "Зара Україна"  Черноморченко 

Анастасія 

Сергіївна 

Практичні рекомендації щодо 

обліку, аналізу і контролю 

інноваційної діяльності 

підприємства 

№ 00562 від 

05.01.19 

АТ КБ "ПриватБанк"  Котлярова 

Христина 

Миколаївна 

Практичні рекомендації щодо 

обліку, аналізу і контролю 

активних операцій 

комерційного банку 

№ 152-75 від 

14.01.19 

ТОВ "ЕС СІ ЕС"  Меджнунова 

Сабіна Бабек 

кизи 

Практичні рекомендації щодо 

обліку і аудиту оплати праці 

та аналізу ефективності 

використання трудових 

ресурсів 

№ 1217 від 

17.01.19 

 ТОВ "Агенція 

"ДЖЕБ""  

Пархоменко 

Ольга 

Анатоліївна 

Практичні рекомендації щодо 

обліку, аналізу і контролю 

розрахунків з оплати праці на 

підприємствах 

№ 27-а від 

10.01.19 

ТОВ "Комфі трейд"  Сезоненко 

Катерина 

Геннадіївна 

Практичні рекомендації щодо 

обліку, аналізу і контролю 

дебіторської заборгованості 

№ 15 від 11.01.19 

ТОВ «ПОСТ 

ФІНАНС» 

Сергієнко 

Ірина 

Володимирівна 

Практичні рекомендації щодо 

організації обліку, контролю і 

аналізу грошового 

№ 119 від 14.01.19 
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забезпечення 

військовослужбовців 

 ТОВ "Алло"  Сорокіна 

Валерія 

Михайлівна 

Практичні рекомендації щодо 

організації, обліку і контролю 

розрахунків з бюджетом 

№47-а від 

09.01.19 

КП 

"Дніпротеплоенерго" 

ДОР  

Мішков Віктор 

Олегович 

Практичні рекомендації щодо 

порядку формування, обліку, 

аналізу і контролю фінансових 

результатів діяльності 

підприємства 

№ 19 від 10.01.19 

КП 

"Дніпротеплоенерго" 

ДОР  

Солодовніков 

Антон 

Сергійович 

Практичні рекомендації щодо 

організаційних засад 

формування облікової системи 

малих підприємств 

№ 15-18 від 

10.01.19 

ТОВ "Євротех ЛТД"  Ступка 

Владислав 

Євгенійович 

Практичні рекомендації щодо 

обліку, аналізу і контролю 

формування і використання 

прибутку підприємства 

№ 18 від 12.01.19 

Спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

Дніпропетровський 

науково-дослідний 

експертно-

криміналістичний 

центр МВС України 

Купріянова 

Л.Є. 

обґрунтовано 

підхід до розмежування 

вихідних даних для 

проведення судової 

товарознавчої 

експертизи ювелірних 

виробів за їх статусом на 

обов’язкові та 

допоміжні, що дозволило 

підвищити якість, 

пришвидшити судову 

товарознавчу експертизу 

та забезпечити її повноту 

й об’єктивність 

висновків за 

результатами 

дослідження; 

удосконалено методику 

товарознавчої експертизи 

ювелірних виробів за 

комплексним підходом, що 

поєднує в собі результати, 

отримані різними методами, 

та у якості додаткового 

аргументу включає висновки 

акредитованого експерта-

гемолога Державного 

гемологічного центру 

України, що суттєво впливає 

на визначення ринкової 

вартості ювелірного виробу та 

підвищує об’єктивність 

оцінки ювелірних виробів 

Довідка №12/76 

від 03.01.2019 
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Університет імені 

Альфреда Нобеля 

Купріянова 

Л.Є. 

запропоновано процедуру 

розмежування вихідних 

даних для проведення судової 

товарознавчої експертизи 

ювелірних виробів за їх 

статусом обов’язкових і 

допоміжних, а також 

удосконалену методику 

визначення вартості виробів з 

дорогоцінних металів зі 

вставками з дорогоцінним або 

напівдорогоцінним камінням 

на підставі висновку 

Державного гемологічного 

центру України 

Довідка №24/2 від 

14.01.2019 

ФОП 

«МУХЛІСУЛІНА 

Г.М.» 

Беспалова Н.В. Запропонована в роботі 

методика дослідження 

конкурентоспроможності 

кондитерських виробів за 

допомогою інтегрального 

показника може бути 

використана для 

удосконалення торговельно-

технологічного процесу у 

супермаркеті 

Довідка №15/3 від 

14.01.2019 

ТОВ «Оліком» Гузь В.В. Запропоновані в роботі 

шляхи удосконалення 

логістичних складових 

підприємства впроваджені в 

його практичну діяльність, а 

саме: заплановано 

проведення реорганізація 

складів сировини та готової 

продукції;   проведення 

суттєвих змін у відносинах з 

транспортними компаніями, 

щодо оптимізації витрат на 

перевезення  вантажів 

Довідка № 12 від 

14.01.2019 р. 

ФОП 

«МУХЛІСУЛІНА 

Г.М.» 

Деміх А. О. Запропановано систему 

управління товарними 

запасами на різдрібному 

підприємстві 

Довідка № 1С/01 

від 15.01.2019 р. 

ТОВ «Мир Інвест» Леонова К.М. Запропонований проект 

створення підприємства 

громадського харчування, а 

саме дитячого кафе «Ам-

нАм» отримав підтримку  від 

ТОВ «Мир Інвест» 

Довідка № 203 від 

10.01.2019 р. 

 

ТОВ Streer Market Шелиганов 

С.О. 

Рекомендації щодо залучення 

нових ретейлерів та 

розширення спектру послуг 

враховані при 

Довідка № 1 від 

08.01.2019 р. 
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реструктуризації системи 

підприємства. 

ТОВ «Сінтакс» Ганічев М.С. Щодо вдосконалення системи 

управління торговельної 

діяльності 

№15 від 

15.01.2019 р. 

ПП «Діон» Свіренко А.Є. Щодо експертизи продуктів 

дитячого харчування 

№246 від 

14.01.2019р. 

ФОП «Гніда В.О.» Гніда А.Р.  Запропоновані рекомендації 

дозволяють оптимізувати 

асортимент спеціалізованого 

магазину «Українські 

сувеніри» за рахунок 

виключення з асортиментної 

номенклатури неліквідних 

позицій, що дозволяє 

скоротити термін оборотності 

вкладених в асортимент 

грошових коштів і отримати 

більший прибуток 

№16/0 від 11.01 

2019 р. 

«Епіцентр К» №2 

м.Дніпро 

Соболь С.О. Запропонована комплексна 

оцінка якості дверних ручок 

для міжкімнатних дверей 

використовується як 

інструмент визначення рівня 

якості товарів цієї групи у 

гіпермаркеті «Епіцентр К» 

№2 м.Дніпро 

№3 від 9.01.2019 

р. 

ТОВ «OnlyMe»  Головата К.С. Запропоновані рекомендації 

спрямовані на вдосконалення 

інтер’єру та рекламно-

інформаційного оформлення 

бутіку «OnlyMe» 

№16 від 

16.01.2019 р. 

ФОП «Перков В.Г.» Цендрович Л.І.  Запропонована інновація у 

вигляді освоєння нового виду 

апаратної послуги, яка 

спрямована на покращення 

фінансових результатів  

діяльності салону, 

збільшення його 

прибутковості та формування 

конкурентних переваг за 

рахунок впровадження нової 

послуги, яка користується 

споживчим попитом на ринку 

№ 1 від 08 січня 

2019 р. 

ТОВ «ФОЗЗІ» Сергєєва М.В. Щодо дослідження 

асортиментної структури 

торговельного підприємства 

№17 від 

08.01.2019 

Університету імені 

Альфреда Нобеля 

Лук’яненко 

В.В. 

Дослідження особливостей 

формування 

конкурентоспроможних 

кадрів 

№28/1 від 

15.01.2019 р. 
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Супермаркет «АТБ» 

ТОВ «АТБ-маркет» 

Лук’яненко 

В.В. 

Методика розрахунку 

конкурентоспроможності за 

виявленим переліком вимог 

керівників і клієнтів до 

працівників та послідовністю 

значущості пред’явлення 

№48/12 від 

10.01.2019 р. 

Університет імені 

Альфреда Нобеля 

Піунова А.Д. Щодо вивчення цільової 

аудиторії в ресторані «Крила» 

№78/7 від 

04.02.2019 р.  

Університет імені 

Альфреда Нобеля 

Герасименко 

А.В. 

Щодо оцінки якості за 

органолептичними 

показниками якості  

№78/6 від 

04.02.2019 р.  

ТОВ «Сінтакс» Герасименко 

А.В. 

Дослідження методів 

портфельного аналізу при 

виборі асортименту, методів 

оптимізації за результатами 

дослідження якості продукції 

№41 від 

25.12.2019 р.  

Університет імені 

Альфреда Нобеля 

Соболь С.О. Запропонована бальна оцінка 

якості дверних ручок з 

засувками для міжкімнатних 

дверей, яка є складовою 

комплексної оцінки якості. 

Довідка № 14/1 

від 10.01.2019 р. 

 

ТОВ «Реклама і 

Шоколад» 

Жмачинський 

С.А. 

Були внесені корективи в 

асортиментну політику 

підприємства, а саме були 

введені два нових смаки 

брендованого шоколаду: 

чорний з сіллю і чорний з 

кунжутом 

Довідка №10/01 

від 10.01.2019 р. 

Університет імені 

Альфреда Нобеля 

Жмачинський 

С.А. 

Щодо визначення споживчих 

переваг відносно 

брендованого шоколаду 

Довідка №78/3 від 

04.02.2019 р. 

ТОВ «АТБ-Маркет» Гайдук О.М. Рекомендації щодо 

удосконалення асортименту 

виробів з паперу санітарно-

гігієнічного призначення 

Довідка №38/19 

від 16.01.2019р. 

Університет імені 

Альфреда Нобеля 

Гайдук О.М. Дослідження були 

використані для відновлення 

балансу асортиментного 

портфелю підприємства 

Довідка №78/1 від 

04.02.2019р. 

Університет імені 

Альфреда Нобеля 

Козачок М.О. Отримані результати дають 

важливу інформацію стосовно 

можливостей подальшого 

застосування у практичній 

діяльності підприємств, які 

використовують Інтернет 

простір для своєї роботи 

Довідка №78/2 від 

04.02.2019р. 

Спеціальність «Менеджмент» 

ПрАТ «ЦЕК»  Конопка 

Єгор  

Олегович 

Результати кваліфікаційної 

роботи будуть впроваджені на 

підприємстві 

№ 23-05від 

22.01.2019 
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ТОВ «Метал-Курєр»  Корцева 

Катерина 

Миколаївна 

Результати кваліфікаційної 

роботи будуть впроваджені на 

підприємстві 

від 18.01.2019 

ВПНЗ «Університет 

імені Альфреда 

Нобеля» 

Корчевська 

Світлана 

Олексіївна 

Результати кваліфікаційної 

роботи будуть впроваджені на 

підприємстві 

№ 39від 

18.01.2019 

ТОВ 

«КропперсГруп» 

Лисогорова 

Наталія 

Миколаївна 

Результати кваліфікаційної 

роботи будуть впроваджені на 

підприємстві 

№ 33-01від 

22.01.2019 

ТОВ «ВБКФ 

«ОЛАВНО 

Рахматова 

Карина 

Валеріївна 

Результати кваліфікаційної 

роботи будуть впроваджені на 

підприємстві 

№ 15-01від 

15.01.2019 

ТОВ «Альфа-Фора» Сенькіна 

Анастасія 

Олексіївна 

Результати кваліфікаційної 

роботи будуть впроваджені на 

підприємстві 

№ 23 від 

21.01.2019 

ВПНЗ «Університет 

імені Альфреда 

Нобеля» 

Тімофєєнко 

Людмила 

Петрівна 

Результати кваліфікаційної 

роботи будуть впроваджені на 

підприємстві 

№ 43/1від 

21.01.2019 

ТОВ 

«МЕНЕДЕЛЄЄВ 

ЛАБ» 

Кожушний 

Володимир 

Васильович 

Результати кваліфікаційної 

роботи будуть впроваджені на 

підприємстві 

№ 16/01 від 

15.01.2019 

ПрАТ 

«ХайдельбергЦкмент 

Україна» 

Криворізький завод 

Цимбалюк 

Антон  

Ігорович 

Результати кваліфікаційної 

роботи будуть впроваджені на 

підприємстві 

№ 0168від 

16.01.19 

Спеціальність «Міжнародні економічні відносини» 

ТОВ МСК-БУД Савойська Є.С. Результати кваліфікаційної 

роботи будуть впроваджені на 

підприємстві 

Довідка про 

впровадження 

Підприємство АВК 

КОНФЕКШИНЕРІ 

Малік О.С. Результати кваліфікаційної 

роботи можуть бути 

використані на для 

вдосконалення експортного 

потенціалу підприємства 

Акт 

впровадження 

ФОП Чередник 

Анжела 

Володимирівна 

ІНН 33455416364 

Пачева А.Д. Результати кваліфікаційної 

роботи використані на 

підприємстві з метою передачі 

частини робіт зовнішній 

компанії, що надає послуги 

аутсорсингу по розробці 

програмного забезпечення 

Довідка про 

провадження 
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3.4.5. Наукові відзнаки студентів 
 

Переможцями наукових конкурсів різних рівнів у 2019 р. стали 39 
студенти, з яких:  

¾ Студентка спеціальності «Міжнародні фінанси, облік та 

оподаткування» Мохова В. отримала диплом ІІ ступеня у ІІ турі 

Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Організація і 
методика аудиту» (Наказ МОН України № 1060 від 05.08.2019 

https://imzo.gov.ua/2019/08/07/nakaz-mon-vid-5-08-2019-1060-pro-pidsumky-vseukrains-koi-

students-koi-olimpiady-2018-2019-navchal-noho-roku/ ); 

¾ Студент спеціальності «Міжнародні фінанси, облік та 

оподаткування» Стратович А. отримав диплом ІІІ ступеня у у ІІ турі 

Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Облік і 
оподаткування» (Наказ МОН України № 1060 від 05.08.2019 

https://imzo.gov.ua/2019/08/07/nakaz-mon-vid-5-08-2019-1060-pro-pidsumky-vseukrains-koi-

students-koi-olimpiady-2018-2019-navchal-noho-roku/ ); 

¾ Студент спеціальності «Підприємництво, торгівля і біржова 

діяльність» Лук’яненко В. отримав диплом І ступеня у ІІ етапі 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і 

спеціальностей (зі спеціальності «Економіка та управління в сфері торгівлі») 

(Наказ МОН України № 1059 від 05.08.2019 https://imzo.gov.ua/2019/08/07/nakaz-

mon-vid-05-08-2019-1059-pro-pidsumky-vseukrains-koho-konkursu-students-kykh-naukovykh-

robit-z-haluzey-znan-i-spetsial-nostey-u-2018-2019-navchal-nomu-rotsi/ ); 

¾ Студентка спеціальності «Підприємництво, торгівля і біржова 

діяльність» Островська О. отримала диплом ІІІ ступеня у ІІ етапі 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і 

спеціальностей (зі спеціальності «Економіка та управління в сфері торгівлі») 

(Наказ МОН України № 1059 від 05.08.2019 https://imzo.gov.ua/2019/08/07/nakaz-

mon-vid-05-08-2019-1059-pro-pidsumky-vseukrains-koho-konkursu-students-kykh-naukovykh-

robit-z-haluzey-znan-i-spetsial-nostey-u-2018-2019-navchal-nomu-rotsi/ ); 

¾ Студент спеціальності «Підприємництво, торгівля і біржова 

діяльність» Жмачинський С. отримав диплом ІІІ ступеня у ІІ етапі 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і 

спеціальностей (зі спеціальності «Підприємництво») (Наказ МОН України № 

1059 від 05.08.2019 https://imzo.gov.ua/2019/08/07/nakaz-mon-vid-05-08-2019-1059-pro-

pidsumky-vseukrains-koho-konkursu-students-kykh-naukovykh-robit-z-haluzey-znan-i-spetsial-

nostey-u-2018-2019-navchal-nomu-rotsi/ ); 

¾ Студент спеціальності «Підприємництво, торгівля і біржова 

діяльність» Гайдук О. отримав диплом ІІ ступеня у ІІ етапі Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей (зі 

спеціальності «Товарознавство») (Наказ МОН України № 1059 від 05.08.2019 

https://imzo.gov.ua/2019/08/07/nakaz-mon-vid-05-08-2019-1059-pro-pidsumky-vseukrains-

koho-konkursu-students-kykh-naukovykh-robit-z-haluzey-znan-i-spetsial-nostey-u-2018-2019-

navchal-nomu-rotsi/ ); 
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¾ Студентка спеціальності «Філологія» Різник Ю. отримала 

диплом І ступеня у ІІ етапі Всеукраїнського Шекспірівського конкурсу 

студентських дослідницьких і креативних проектів імені Віталія Кейса (Наказ 

МОН України № 9 від 08.01.2020 

https://duan.edu.ua/images/News/UA/Departments/Philology/Contest_Shakespeare.pdf ); 

¾ Студентка спеціальності «Підприємництво, торгівля і біржова 

діяльність» Купріянова Л. отримала диплом І ступеня у ІІ етапі 

Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт (зі спеціальності 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»); 

¾ Студент спеціальності «Маркетинг» Різніченко М. отримав 

диплом ІІІ ступеня у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт (зі 

спеціальності «Маркетинг»); 

¾ Студентка спеціальності «Міжнародні економічні відносини» 

Кущева В. отримала диплом ІІІ ступеня у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу 

дослідницьких робіт школярів та студентів «Новітня історія України: аналіз 

етапів становлення», присвяченого 28-й річниці незалежності України (Лист 

МОН України № 22.1/10-560 від 20.02.2019 https://imzo.gov.ua/2019/02/21/lyst-imzo-

vid-20-02-2019-22-1-10-560-shchodo-provedennia-vseukrains-koho-konkursu-doslidnyts-kykh-

robit-shkoliariv-ta-studentiv-do-28-i-richnytsi-nezalezhnosti-ukrainy-novitnia-istoriia-ukrainy-

analiz/ ); 

¾ Студентка спеціальності «Міжнародні економічні відносини» 

Волікова О. отримала диплом ІІ ступеня у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу 

дослідницьких робіт школярів та студентів «Новітня історія України: аналіз 

етапів становлення», присвяченого 28-й річниці незалежності України (Лист 

МОН України № 22.1/10-560 від 20.02.2019 https://imzo.gov.ua/2019/02/21/lyst-imzo-

vid-20-02-2019-22-1-10-560-shchodo-provedennia-vseukrains-koho-konkursu-doslidnyts-kykh-

robit-shkoliariv-ta-studentiv-do-28-i-richnytsi-nezalezhnosti-ukrainy-novitnia-istoriia-ukrainy-

analiz/ ); 

¾ Студентка спеціальності «Міжнародні економічні відносини» 

Шепотько К. отримала диплом ІІІ ступеня у ІІ етапі Всеукраїнського 

конкурсу дослідницьких робіт школярів та студентів «Новітня історія 

України: аналіз етапів становлення», присвяченого 28-й річниці незалежності 

України (Лист МОН України № 22.1/10-560 від 20.02.2019 

https://imzo.gov.ua/2019/02/21/lyst-imzo-vid-20-02-2019-22-1-10-560-shchodo-provedennia-

vseukrains-koho-konkursu-doslidnyts-kykh-robit-shkoliariv-ta-studentiv-do-28-i-richnytsi-

nezalezhnosti-ukrainy-novitnia-istoriia-ukrainy-analiz/); 

¾ Студент спеціальності «Політологія» Матухно Г. отримав 

диплом І ступеня у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу дослідницьких робіт 

школярів та студентів «Новітня історія України: аналіз етапів становлення», 

присвяченого 28-й річниці незалежності України (Лист МОН України № 

22.1/10-560 від 20.02.2019 https://imzo.gov.ua/2019/02/21/lyst-imzo-vid-20-02-2019-22-1-

10-560-shchodo-provedennia-vseukrains-koho-konkursu-doslidnyts-kykh-robit-shkoliariv-ta-

studentiv-do-28-i-richnytsi-nezalezhnosti-ukrainy-novitnia-istoriia-ukrainy-analiz/ ); 

¾ Студент спеціальності «Політологія» Коптєв О. отримав диплом 

ІІ ступеня у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу дослідницьких робіт школярів 
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та студентів «Новітня історія України: аналіз етапів становлення», 

присвяченого 28-й річниці незалежності України (Лист МОН України № 

22.1/10-560 від 20.02.2019 https://imzo.gov.ua/2019/02/21/lyst-imzo-vid-20-02-2019-22-1-

10-560-shchodo-provedennia-vseukrains-koho-konkursu-doslidnyts-kykh-robit-shkoliariv-ta-

studentiv-do-28-i-richnytsi-nezalezhnosti-ukrainy-novitnia-istoriia-ukrainy-analiz/ ); 

¾ Студент спеціальності «Підприємництво, торгівля і біржова 

діяльність» Лук’яненко В. отримав диплом ІІ ступеня у ІІ етапі 

Всеукраїнського конкурсу дослідницьких робіт школярів та студентів 

«Новітня історія України: аналіз етапів становлення», присвяченого 28-й 

річниці незалежності України (Лист МОН України № 22.1/10-560 від 

20.02.2019 https://imzo.gov.ua/2019/02/21/lyst-imzo-vid-20-02-2019-22-1-10-560-shchodo-

provedennia-vseukrains-koho-konkursu-doslidnyts-kykh-robit-shkoliariv-ta-studentiv-do-28-i-

richnytsi-nezalezhnosti-ukrainy-novitnia-istoriia-ukrainy-analiz/ ); 

¾ Студентка спеціальності «Філологія» Кравцова І. отримала 

диплом І ступеня у Всеукраїнському конкурсі EDUCATION.UA; 

¾ Студентка спеціальності «Філологія» Кравцова І. стала 

лауреатом обласного конкурсу «Студент року Дніпропетровщини 2019» у 

номінації «Громадський діяч року»; 

¾ Студентка спеціальності «Філологія» Федулова В. стала 

лауреатом обласного конкурсу «Студент року Дніпропетровщини 2019» у 

номінації «Художня самодіяльність року»; 

¾ Студентка спеціальності «Філологія» Комаревська А. стала 

лауреатом обласного конкурсу «Студент року Дніпропетровщини 2019» у 

номінації «Унікальна номінація року»; 

¾ Студент спеціальності «Менеджмент» Таран С. став лауреатом 

обласного конкурсу «Студент року Дніпропетровщини 2019» у номінації 

«Громадський діяч року»; 

¾ Студент спеціальності «Менеджмент» Таран С. за результатами 

конкурсу МОН України обраний членом Громадську раду при Міністерстві 

освіти та науки України; 

¾ Студент спеціальності «Менеджмент» Таран С. за результатами 

конкурсу на членство в пулі експертів НАЗЯВО, зарахований до пулу 

експертів; 

¾ Студентка спеціальності «Менеджмент» Віннікова Е. за 

результатами конкурсу на іменну стипендію міського голови отримала іменну 

стипендію міського голови; 

¾ Студентка спеціальності «Міжнародні економічні відносини» 

Коваленко А. за результатами конкурсу на іменну стипендію міського голови 

отримала іменну стипендію міського голови; 

¾ Студентка спеціальності «Міжнародні економічні відносини» 

Шепотько К. за результатами Стипендіальної програми Фонду імені Конрада 

Аденауера отримала іменну стипендію Фонду імені Конрада Аденауера; 
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¾ Студентка спеціальності «Маркетинг» Селезньова О. отримала 

диплом І ступеня у конкурсі V Харківського студентського фестивалю 

реклами; 

¾ Студентка спеціальності «Маркетинг» Шкідіна Н. отримала 

диплом І ступеня у номінації «Друкована реклама» у Всеукраїнському 

Конкурсі студентської соціальної реклами «Увімкни свідомість-2019»; 

¾ Студентка спеціальності «Маркетинг» Гончарова Д. отримала 

диплом І ступеня у номінації «Відеореклама» у Всеукраїнському Конкурсі 

студентської соціальної реклами «Увімкни свідомість-2019»; 

¾ Студент спеціальності «Прикладна лінгвістика» Бухендва Давид 

отримав диплом ІІ ступеня у Міжвузівській Олімпіаді з української та 

російської мов для іноземних студентів (Дніпро, ДНУ ім. О. Гончара, 3 квітня 

2019 р.); 

¾ Студент спеціальності «Прикладна лінгвістика» Каррера 
Джефферсон отримав диплом ІІ ступеня у Міжвузівській Олімпіаді з 

української та російської мов для іноземних студентів (Дніпро, ДНУ ім. О. 

Гончара, 3 квітня 2019 р.); 

¾ Студентка спеціальності «Підприємництво, торгівля і біржова 

діяльність» Островська О. отримала диплом І ступеня у Конкурсі на  кращу 

підприємницьку ідею «Сучасні тенденції та актуальні питання розвитку сфери 

гостинності, туризму, сервісу і виробництва»; 

¾ Студентка спеціальності «Підприємництво, торгівля і біржова 

діяльність» Полинько О. отримала диплом ІІІ ступеня у Конкурсі на  кращу 

підприємницьку ідею «Сучасні тенденції та актуальні питання розвитку сфери 

гостинності, туризму, сервісу і виробництва»; 

¾ Студентка спеціальності «Підприємництво, торгівля і біржова 

діяльність» Соболь С. отримала грамоту за перемогу у номінації «За 

формування цілісної концепції досліджуваної теми» на ІІ етапі 

Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт зі спеціальності 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»; 

¾ Студент спеціальності «Підприємництво, торгівля і біржова 

діяльність» Гузь В. отримав грамоту за перемогу у номінації «За ефективне 

застосування інформаційних технологій в економічних розрахунках» на ІІ 

етапі Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт зі спеціальності 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»; 

¾ Студентка спеціальності «Облік і оподаткування» Єфіменко К. 
отримала диплом ІІІ ступеня за участь у І турі Всеукраїнського конкурсу 

магістерських робіт студентів закладів вищої освіти зі спеціальності «Облік і 

оподаткування» за освітнім ступенем магістр; 

¾ Студентка спеціальності «Маркетинг» Уласевич І. отримала 

диплом «За краще дослідження у сфері використання упаковки в маркетингу» 

в конкурсі наукових робіт в рамках XV Міжнародної науково-практичної 

конференції студентів та молодих вчених MAJESTY OF MARKETING (НТУ 

Дніпровська політехніка); 
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¾ Студент спеціальності «Маркетинг» Бубело Р. отримав грамоту 

«За глибокі теоретичні знання, проявлені при виконанні завдань ІІ туру 

Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Маркетинг» за 

другим (магістерським) рівнем вищої освіти»; 

¾ Студентка спеціальності «Маркетинг» Могилевська М. 
отримала грамоту «За глибокі теоретичні знання, проявлені при виконанні 

завдань ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 

«Маркетинг» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти»; 

¾ Студентка спеціальності «Маркетинг» Селезньова О. отримала 

грамоту «За глибокі теоретичні знання, проявлені при виконанні завдань ІІ 

туру Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Маркетинг» за 

другим (магістерським) рівнем вищої освіти». 

 

З метою пошуку обдарованої молоді та створення умов для її творчого 

зростання, активізації науково-дослідної роботи у закладах вищої освіти у 

2019 році Університет мені Альфреда Нобеля за підтримки Міністерства 

освіти і науки України виступив з ініціативою та вперше започаткував 

проведення Всеукраїнського конкурсу дослідницьких робіт школярів та 
студентів до 28-ї річниці незалежності України «Новітня історія України: 
аналіз етапів становлення». 

Конкурс проводився для двох категорій учасників: 

¾ школярі (9-11 класи); 

¾ студенти (усіх курсів та форм навчання). 

Конкурсні роботи виконувалися за одним із наступних тематичних 

напрямків:   

¾ «Економіка» 

¾ «Політика» 

¾ «Міжнародні відносини» 

¾ «Право» 

Проводився Конкурс у два етапи: 

І етап – подання учасниками конкурсних робіт на розгляд членів 

наукового комітету Конкурсу. 

ІІ етап – відкритий захист конкурсної роботи на Всеукраїнській 

конференції.  

Загалом, науковим комітетом Конкурсу розглянуто 211 наукових робіт, 

що надійшли із 108 закладів вищої освіти, з 22 областей України.  

Всеукраїнська науково-практична конференція «Новітня історія 
України: аналіз етапів становлення» відбулася 17 травня 2019 р. на базі 

Університету імені Альфреда Нобеля. Автори кращих наукових робіт мали 

змогу виступити з науковими доповідями. Захист науково-дослідних робіт 

проводився українською або англійською мовами. Конкурс був нелегким, 

боротьба – напруженою. Перед науковим комітетом Конкурсу стояв 

непростий вибір, оскільки всі учасники проявили себе гідно і в деяких 

випадках показали рівні результати. Конференція була спрямована на 
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залучення шкільної та студентської молоді до переосмислення новітньої 

історії України та виявлення молодих людей, схильних до наукових 

досліджень, для надання їм організаційної та фінансової підтримки. 

В цілому, членами Наукового комітету Конкурсу було відзначено 

високий науковий та практичний рівень досліджень. Виступи учасників 

конференції засвідчили, що проведення подібних заходів, на яких стає 

можливим загальне широке обговорення існуючих проблем, сприятиме 

подальшому їх аналізу, осмисленню й успішному розв’язанню. 

Учасникам Конкурсу були вручені почесні дипломи та призи у таких 

номінаціях: 

¾ «Кращий доповідач» 

¾ «За інноваційні рішення» 

¾ «За креативне мислення» 

¾ «За нестандартний підхід» 

Проведення Конкурсу на платформі Університету імені Альфреда 

Нобеля дає можливість залучити увагу шкільної та студентської молоді по всій 

країні до проблем економічного, політичного, правового та міжнародного 

розвитку України, новітніх наукових досліджень та пошуку перспектив 

розвитку наукового простору. 

Конкурс продемонстрував високий рівень фахової підготовки учасників 

та їх велику зацікавленість в обговоренні нагальних проблем стратегічного 

розвитку України.  

Спільна робота між учасниками конференції щодо формування новітніх 

пріоритетів наукових досліджень та обміну досвідом сформували новий 

імпульс для вирішення сучасних проблем розвитку України. 
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3.5. Міжнародна діяльність та трансфер технологій 
 
3.5.1. Науково-академічне співробітництво із закордонними установами 

 
На платформі Університету імені Альфреда Нобеля активно працює 

Департамент міжнародного співробітництва.  

Основними напрямами міжнародного співробітництва Університету 

імені Альфреда Нобеля у 2019 році є такі:  

¾ розширення науково-академічної партнерської діяльності з 

Університетом Трініті Сент Девід (Уельс Велика Британія), проведення 

сумісних наукових (семінари, скайп-конференції) та навчальних (літні мовні 

школи у Великий Британії) заходів; 

¾ підтримка співробітництва в межах двостороннього договору з 

Університетом дель Норте (Асунсьон, Парагвай) 

¾ збільшення масштабів міжнародної діяльності через зростання 

обсягів грантової діяльності, академічної мобільності, виїздів за кордон та 

публікацій у зарубіжних виданнях, кількості структурних підрозділів, 

співробітників та студентів, залучених до міжнародного співробітництва; 

¾ Участь у проектах USAID “DOBRE” в межах членства у Консорціумі 

проекту «Consortium for Public Administration Education Enhancement», метою 

якого є створення освітніх програм всіх рівнів зі спеціальності «Публічне 

управління та адміністрування»; 

¾ підтримка співробітництва в рамках Консорціуму українських 

університетів і Гданського політехнічного університету, в тому числі 

реалізації внутрішньої мобільності серед університетів-партнерів, проведення 

спільних заходів; 

¾ здобуття двох нових проектів за грантовими програмами 

Британської ради та USAID; 

¾ розширення меж науково-академічної мобільності викладачів; 

¾ підготовка сумісних наукових заходів з Університетом Мугла 

(Туреччина) в межах договору про співробітництво; 

¾ успішна участь у масштабній програмі Британської Ради «Розвиток 

Лідерського Потенціалу Університетів України». 

 

Університет імені Альфреда Нобеля є членом 5 авторитетних 

академічних асоціацій та спільнот світу: 

1. Велика Хартія університетів (м. Болонья, Італія)  

2. Міжнародна Асоціація університетів (IAU) (м. Париж, Франція) 

3. Асоціація університетів чорноморського регіону (BSUN) (м. 

Констанца, Румунія) 

4. Мережа управління знаннями молодих менеджерів у Центральній 
і Східній Європі (AGRIMBA) (м. Будва, Чорногорія) 

  5. Європейська асоціація університетів (EAU) (м. Брюссель, Бельгія). 
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У 2019 р. Університетом імені Альфреда Нобеля було подовжено дії 

договорів про співпрацю, підписані нові відповідні угоди про довгострокове 

міжнародне співробітництво із зарубіжними партнерами, а саме: 

¾ Договір про партнерство з Університетом Уельсу Трініті Сент Девід 

(Уельс, Велика Британія). Університет імені Альфреда Нобеля є єдиним 
офіційним партнером Університету Уельсу Трініті Сент Девід в Україні. 

¾ Угода щодо валідації освітньої програми «Міжнародний 

менеджмент» з Університетом Трініті Сент Девід (Уельс, Велика Британія). 

¾ Договір про співробітництво з Вищою Школою Бізнесу та 

Готельного Менеджменту (Швейцарія); 

¾ Договір про співробітництво з міжнародною студентською 

організацією AIESEC; 

¾ Договір про співробітництво з Університетом Міжнародних 

Відносин та Дипломатії, Загреб (Хорватія); 

¾ Договір про співробітництво з Університетом Рієки, факультет 

економіки, Рієка (Хорватія); 

¾ Договір про співробітництво зі Вищою Школою Бізнесу, Вільнюс 

(Литва); 

¾ Договір про співробітництво з Університетом Домброва-Гурнича, 

запуск програми подвійних дипломів (Польща); 

¾ Договір про співробітництво з Університетом Північної Алабами, 

можливість підписання договору Еразмус+ мобільність студентів та програму 

подвійних дипломів (США); 

¾ Договір про співробітництво з Державним Університетом Ріо-де-

Жанейро (Бразилія); 

¾ Договір про співробітництво з Федеральним університетом в Сан-

Паулу (Бразілія); 

¾ Договір про співробітництво з Педагогічним Коледжем імені 

Гордона (Хайфа, Ізраїль);  

¾ Договір про співробітництво з Університетом імені Адама 

Міцкевича (Познань, Польща); 

¾ Договір про співробітництво з Університетом Миколи Коперника 

(Торунь, Польща); 

¾ Договір про співробітництво з Вищою Школою Менеджменту 

Охорони праці (програма подвійних дипломів) (Катовіце, Польща); 

¾ Договір про виконання бакалаврської програми підготовки 

здобувачів за спеціальністю «Business English» в рамках програми подвійних 

дипломів з Університетом Humanitas (Польща); 

¾ Договір про співробітництво у сфері наукової, науково-методичної 

роботи з Університетом Сілезії (Польща); 

¾ Договір про співробітництво у сфері наукової, науково-методичної 

роботи з Wyższa Szkoła Humanitas University (Польща);  

¾ Договір про співробітництво у сфері наукової, науково-методичної 

роботи з Російською Академією Правосуддя (Російська Федерація); 
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¾ Договір про співробітництво у сфері наукової, науково-методичної 

роботи з Фінансовим Університетом при Уряді Російської Федерації 

(Російська Федерація); 

¾ Меморандум про взаєморозуміння з Університетом Прикладних 

Наук Людвігсхафен (Ludwigshafen University of Applied Sciences, LUAS) 

(Німеччина); 

¾ Договір про співробітництво з Університетом дель Норте 

(Асунсьон, Парагвай) 

¾ Договір про співробітництво з Кіпрським Інститутом Маркетингу 

(Кіпр);  

¾ Договір про співробітництво з Поморською Академією в Слупську 

(програма подвійних дипломів) (Польща); 

¾ Договір про співробітництво з Університетом Чорногорії                      

(м. Котор); 

¾ Договір про співробітництво з Brandenburg University of Applied 

Sciences (Німеччина); 

¾ Договір про співробітництво з Перекладацьким агентством Тext 

Partner (Інтернатура для магістрантів та випускників спеціальності 

«Переклад») (Польща); 

¾ Договір про співробітництво з Університетом WSB-NLU у Новому 

Сончі (Польща); 

¾ Договір на проведення спільних наукових досліджень з 

Жешувським Університетом (Польща); 

¾ Договір про співробітництво з Вищою школою бізнесу (програма 

подвійних дипломів) – National Louis University (Польща); 

¾ Договір про співробітництво у науковій та педагогічній сферах з 

Mugla Sitki Koсman University (Туреччина); 

¾ Договір про співробітництво з навчально-практичної роботи 

студентів у сфері індустрії гостинності з Освітнім міжнародним туристичним 

центром «ETTS» (Добрич, Болгарія); 

¾ Договір про співробітництво з навчально-практичної роботи 

студентів у сфері індустрії гостинності з Компанією «BOGENA-MZ» (Варна, 

Болгарія); 

¾ Договір про співробітництво з навчально-практичної роботи 

студентів у сфері індустрії гостинності з Організацією «Sineryi Animasyon 

Yonetim Danismanligi Organizasyon Insaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim 

Sirketi» (Анталія, Туреччина); 

¾ Договір про співробітництво із Сопотською Вищою школою 

(програма подвійних дипломів) (Польща); 

¾ Договір про співробітництво з Gdansk Technical University 

(Польща); 

¾ Меморандум про співробітництво з Познанським Університет 

Технологій (ПУТ) (Польща). 
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Ведеться робота зі встановлення наукового та освітнього 

співробітництва з університетом Путра (Малайзія). 

Однією з форм міжнародної інтеграції Університету є членство у 

провідних академічних організаціях, що є важливим показником 

інтернаціоналізації та міжнародного визнання.  

Поглиблені спеціалізовані дослідження та впровадження їх результатів у 

практичну діяльності реалізуються спеціалізованими науково-

дослідницькими центрами, інститутами та школами, які створені і діють у 

структурі Університету імені Альфреда Нобеля: 

1. Українсько-польський центр сприяння розвитку менеджменту, 
підприємництва та інвестицій, який у 2002 році набув статусу благодійного 

фонду з аналогічною назвою. 

2. Науково-дослідний інститут розвитку економіки та суспільства 

під керівництвом доктора економічних наук, доцента Холода Сергія 

Борисовича, основною метою якого є сприяння розвитку фундаментальних та 

прикладних наук з економіки на основі об’єднання на добровільних засадах 

провідних вчених Університету, викладачів, аспірантів та студентів, шляхом 

консолідації інтелектуального потенціалу, визначення наукових напрямів та 

організації виконання наукових досліджень.  

3. Центр управління якістю, основною метою якого є забезпечення 

функціонування та постійного поліпшення системи управління якістю 

освітньої діяльності Університету за вимогами національних та міжнародних 

стандартів серії ISO. 

4. Центр міжнародної освіти, що здійснює довузівську підготовку 

іноземних студентів для подальшого навчання в Університеті, забезпечує 

прийом іноземних студентів на навчання за акредитованими спеціальностями, 

видає запрошення на навчання іноземним громадянам, здійснює контроль 

паспортно-візового режиму перебування іноземних студентів в Україні, 

створює мережі постійних та надійних партнерів для залучення на навчання 

іноземних громадян. 

5. Центр консалтингу, основною місією якого є розвиток і 

вдосконалення особистісних та професійних навичок фахівців, колективів і 

компаній. 

6. Центр  програмно-інформаційних технологій, який забезпечує 

впровадження новітніх інформаційних технологій у навчальний процес та у 

діяльність Університету, інформаційну підтримку освітньої, навчально-

методичної, методичної та наукової роботи в Університеті, впровадження 

методів педагогічних вимірювань на підставі сучасних технологій 

комп’ютерного тестування знань та інших інтерактивних форм контролю 

якості освіти, розвиток системи дистанційного навчання через програмне та 

методичне забезпечення створення дистанційних курсів, електронних 

підручників та посібників, впровадження інформаційних технологій у 

навчальний процес та господарську діяльність Університету шляхом розвитку 

автоматизованої системи управління АСУ «Університет», створення та 
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впровадження системи контролю якості освіти на базі мережевого 

комп’ютерного тестування та інших інтерактивних форм контролю. 

7. Міжнародна школа бізнесу, у якій навчаються представники 

підприємств та організацій, фахівці фінансових, дилерських компаній, 

банківські службовці. Університет першим в регіоні пройшов ліцензування і 

отримав державну акредитацію за програмою підготовки магістрів бізнес-

адміністрування, пройшов акредитацію Української Асоціації з розвитку 

менеджменту та бізнес-освіти. Програма МВА Міжнародної Школи Бізнесу 

IBS Університету – це єдина в Україні програма МВА, яка пройшла 

міжнародну акредитацію в Європейській Раді з бізнес-освіти (ЕСВЕ), що 

підтверджує відповідність програми МВА всесвітньо визнаним стандартам. 

8. Медіа-центр, який опікується підтримкою позитивного іміджу 

Університету сучасними медіа-засобами: видання друкованої продукції для 

масового розповсюдження, виробництво телематеріалів (кліпів, інтерв’ю, 

телепередач, фільмів) про досягнення науковців, викладачів, студентів 

Університету, організація зустрічей українських та закордонних науковців в 

Університеті з подальшим висвітленням подій на телебаченні, радіо, в пресі, 

висвітленням у ЗМІ новацій, запропонованих та здійснених керівництвом та 

співробітниками Університету, організація конкурсних заходів серед 

школярів та студентів вищих навчальних закладів міста, області, України. 

Університет імені Альфреда Нобеля є членом Міжнародної асоціації 
університетів, членом Європейської бізнес-асамблеї, співорганізатором 
Міжнародного стратегічного альянсу. Окрім того, Університет постійно 

розширює коло міжнародних наукових партнерів, серед яких лауреати 

Нобелівської премії – Дж. Стігліц, Міжнародний Нобелівський 
Інформаційний Центр, Міжнародна асоціація біоенерготехнологій, 

Міжнародна академія авторів наукових відкриттів і винаходів. 

Приділяється увага поширенню наукових досягнень Університету імені 

Альфреда Нобеля у середовищі представників місцевої влади, бізнесу, 

освітніх закладів міста та області.  
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3.5.2. Участь у міжнародних науково-дослідних та академічних проектах 
 

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах  
за кафедрами у 2019 р. 

Таблиця 3.5.1 

 

Країна-партнер Установа-партнер Тема співробітництва 

Документ, в 
рамках якого 
здійснюється 

співробітництво 

Практичні 
результати 

співробітництва за 
звітний період 

Кафедра англійської філології та перекладу 

США 

Mr Bhanu Pratap Singh Tomar 

Certified CELTA and professional 

TRINITY TESOL trainer 

Спільний науково-дослідний 

проект «Предметно-мовна 

інтеграція: американські реалії 

та їх вплив на процес 

міжкультурної комунікації» 

Угода про 

академічне 

співробітництво у 

галузі досліджень з 

філології 

2019-2020 рр. 

Участь у конференціях 

із спільними 

доповідями, 

підготовка спільних 

публікацій 

Польща Університет «HUMANITAS» 

Членcтво в експертній Раді 

Польського Міжнародного 

Центру зв’язків з 

громадскістю (IPRC) 

Угода про 

академічне 

співробітництво у 

галузі досліджень з 

філології 

2015-2025 рр. 

Участь у конференціях 

із спільними 

доповідями, 

підготовка спільних 

публікацій 

Польща Університет HUMANITAS 

Участь у сумісному науковому 

проекті  

Cross-Cultural Peculiarities of 

English Discourse 

Угода про 

академічне 

співробітництво у 

галузі досліджень з 

філології 

2015-2025 рр. 

Участь у конференціях 

із спільними 

доповідями, 

підготовка спільних 

публікацій 
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Країна-партнер Установа-партнер Тема співробітництва 

Документ, в 
рамках якого 
здійснюється 

співробітництво 

Практичні 
результати 

співробітництва за 
звітний період 

Азербайджан Бакинський державний університет 

Співкерівництво дисертацією 

на здобуття наукового ступеня 

доктора філософії з 

філологічних наук докторанта 

кафедри світової літератури 

Рзали Гюнай Шерафеддін 

кизи (тема дисертації 

«Антиутопія у творчості 

В. Голдінга») 

Угода про 

академічне 

співробітництво у 

галузі досліджень з 

філології 

2018-2021 рр. 

Захист дисертації на 

здобуття наукового 

ступеня доктора 

філософії з 

філологічних наук у 

2021 р. 

Польща Університет «HUMANITAS» 

Академічний проект 

підготовки бакалаврів за 

спеціальністю “Business 

English” 

(програма подвійних 

дипломів) 

Двостороння угода 

про 

співробітництво 

між Університетом 

імені Альфреда 

Нобеля та 

Університетом  

«HUMANITAS» 

2015-2025 рр. 

Захист студентами 

Університету імені 

Альфреда Нобеля 

бакалаврських 

кваліфікаційних робіт 

та отримання диплома 

бакалавра 

за спеціальністю 

“Business English” в 

Університеті 

«HUMANITAS»  

Польща 
Університет Akademia Pomorska w 

Slupsku 

Програма подвійних дипломів 

магістрів філології 

Двостороння угода 
про співробітництво 

між Університетом 

імені Альфреда 

Нобеля та Академією 
Поморською в 

Слупську 

2018-2023 рр. 

Захист студентами 

Університету імені 

Альфреда Нобеля 

магістерських робіт та 
отримання диплома 

магістра 

за спеціальністю 
“Англійська мова та 

література”  
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Країна-партнер Установа-партнер Тема співробітництва 

Документ, в 
рамках якого 
здійснюється 

співробітництво 

Практичні 
результати 

співробітництва за 
звітний період 

Польща Університет «HUMANITAS» 

Академічний проект подвійних 
дипломів магістрів філології за 

спеціальністю “Business  

communication” 

Двостороння угода 

про співробітництво 

між Університетом 
імені Альфреда 

Нобеля та 

Університетом 

«HUMANITAS» 
2015-2025 рр. 

Захист студентами 

Університету імені 
Альфреда Нобеля 

магістерських 

кваліфікаційних робіт та 
отримання диплома 

магістра 

за спеціальністю 

“Business 
communication” в 

Університеті 

«HUMANITAS» 

Польща Університет «HUMANITAS» 

Академічний проект подвійних 

дипломів магістрів філології за 
спеціальністю “Управління 

компанією на внутрішньому і 

зовнішньому ринках” 

Двостороння угода 

про співробітництво 
між Університетом 

імені Альфреда 

Нобеля та 
Університетом 

«HUMANITAS» 

2015-2025 рр. 

Захист студентами 

Університету імені 

Альфреда Нобеля 

магістерських робіт та 
отримання диплома 

магістра 

за спеціальністю 
“Управління компанією 

на внутрішньому і 

зовнішньому ринках” в 

Університеті 
«HUMANITAS» 

Польща Університет «HUMANITAS» 

Участь у сумісному науково-

дослідному проекті 

The peculiarities of language 

development 

Двостороння угода 

про співробітництво 
між Університетом 

імені Альфреда 

Нобеля та 

Університетом 
«HUMANITAS» 

2015-2025 рр. 

Участь у конференціях із 

спільними доповідями, 

підготовка спільних 

публікацій 
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Країна-партнер Установа-партнер Тема співробітництва 

Документ, в 
рамках якого 
здійснюється 

співробітництво 

Практичні 
результати 

співробітництва за 
звітний період 

Польща Університет «HUMANITAS» 

Участь у сумісному науково-

дослідному проекті “Managing 

human resources and personnel 

development” 

Двостороння угода 

про 

співробітництво 

між Університетом 

імені Альфреда 

Нобеля та 

Університетом 

«HUMANITAS» 

2015-2025 рр. 

Підготовка спільних 

публікацій 

Польща Університет «HUMANITAS» 

Участь у сумісному науково-

дослідному проекті “Cross-

Cultural Peculiarities of English 

Discourse” 

Двостороння угода 

про 

співробітництво 

між Університетом 

імені Альфреда 

Нобеля та 

Університетом 

«HUMANITAS» 

2015-2025 рр. 

Підготовка спільних 

публікацій 

Велика Британія 
National Geographic 

National Geographic (Ukraine) 

Участь в організації 

методичного семінару для 

викладачів англійської мови 

“National Geographic Learning 

in Ukraine” за участю Алекса 

Уоррена 

Меморандум про 

наукову, 

академічну та 

культурну 

співпрацю 

Науково-академічні 

міжнародні 

стажування викладачів 
Участь у конференціях із 

спільними доповідями, 

підготовка спільних 

публікацій 

Велика Британія 
Університет Уельсу Сент Трініті 

Девід 

Участь у роботі літньої школи 

англійської мови 08 липня – 

20 серпня 2019 р. 

Угода про 

співробітництво 

та партнерство  

2018-2018 рр. 

Науково-академічні 

міжнародні 

стажування викладачів 

та студентів 
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Країна-партнер Установа-партнер Тема співробітництва 

Документ, в 
рамках якого 
здійснюється 

співробітництво 

Практичні 
результати 

співробітництва за 
звітний період 

Німеччина Німецька служба проектів (DAAD) 

Розробка і презентація 

міжнародного наукового 

проекту щодо надання 

стипендій від Німецької 

служби академічних обмінів 

(DAAD) для молодих вчених 

та студентів 

Угода про наукове 

та академічне 

співробітництво  

Отримання 

сертифікатів 

міжнародного зразка 

за результатами іспиту 

на виявлення рівня 

знання німецької мови 

(7 осіб) 

Литва 
Університет Вітовта Великого, 

Каунас 

Участь у ІІІ Міжнародному 

Форум іспаністів 2019 

Меморандум про 

наукову, 

академічну та 

культурну 

співпрацю  

Участь у конференціях 

із спільними 

доповідями, 

підготовка спільних 

публікацій 

Іспанія Університет Кадіса 
Наукова та академічна 

співпраця 

Меморандум про 

наукову, 

академічну та 

культурну 

співпрацю 

Науково-академічні 

міжнародні 

стажування викладачів 

в межах програми 

Erasmus+ 

Кафедра економіки та моделювання бізнес-процесів 

Польща 
Польський національний центр 

досліджень та розвитку 

Development the Methodology of 

Forming a Hierarchical Structure of 

the Semantic Topics of the Film 
Reviews with Using the Algorithms 

of the Sentiment Contextual 

Analysis 

Угода про наукове 

та академічне 

співробітництво в 

галузі економіки 

Участь у конференціях 

із спільними 

доповідями, 

підготовка спільних 

публікацій  

Польща Gdansk University of Technology 

Agreement for the Cooperation 

3+1 Double-Degree Academic 

Program between 

Alfred Nobel University, and 

Gdansk University of 

Technology 

Двостороння угода 

про 

співробітництво 

та партнерство  

2019-2024 

Розробка академічний 

проект подвійних 

дипломів магістрів з 

моделювання бізнес-

процесів 
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Країна-партнер Установа-партнер Тема співробітництва 

Документ, в 
рамках якого 
здійснюється 

співробітництво 

Практичні 
результати 

співробітництва за 
звітний період 

Польща Gdansk University of Technology 

Участь у програмі “Project the 

«Structuring and classification 

of Internet contents with 

prediction of its dynamics» 

funded by Polish National 

Centre for Research and 

Development (NCBiR)” за 

програмою Еразмус+  

Двостороння угода 

про 

співробітництво 

2017-2022 рр. 

Науково-академічні 

міжнародні 

стажування викладачів 

в межах програми 

Erasmus+ 

Німеччина 
Брандербурзький університет 

прикладних наук 

Research grant DAAD program 

«Eastern Partnerships» 

Performance of a series of 

experiments in the course of 

research on “Analyzing AI 

Applications for Process 

Improvement: Interplay of 

Human and Machine 

Intelligence”. 

Двостороння угода 

про 

співробітництво 

2018-2021 рр. 

Спільне наукове 

дослідження проблем 

впровадження новітніх 

ІТ у навчальний 

процес 

Кафедра інформаційних технологій 

Німеччина 
Брандербурзький університет 

прикладних наук 

Візит професора 

Бранденбурзького 

університету В. Майстер до 

УАН з 5.06.2019 по 

11.06.2019, сумісна розробка 

програм стажування 

викладачів та студентів, 

обговорення спільних 

наукових проектів 

 

Угода про 

академічне 

співробітництво у 

галузі IT-

досліджень 

2018-2021 рр. 

Науково-академічні 

міжнародні 

стажування викладачів 

Участь у конференціях 

із спільними 

доповідями, 

підготовка спільних 

публікацій 
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Країна-партнер Установа-партнер Тема співробітництва 

Документ, в 
рамках якого 
здійснюється 

співробітництво 

Практичні 
результати 

співробітництва за 
звітний період 

Німеччина 
Брандербурзький університет 

прикладних наук 

Участь у науковому семінарі 

та воркшопі з DMN 

моделювання, хакатоні з 

розробки графічного 

інтерфейсу сайту 

Угода про 

академічне 

співробітництво у 

галузі IT-

досліджень 

2018-2021 рр. 

Участь у конференціях 

із спільними 

доповідями, 

підготовка спільних 

публікацій  

Німеччина 
Брандербурзький університет 

прикладних наук 

Участь у сумісному науковому 

проекті 

HMI4Comp+ (створення 

мережевої платформи у 

цифрових процесах розвитку 

компетенцій для нових 

галузей Східної Європи та 

Центральної Азії як взаємодія 

людського та машинного 

інтелекту) 

Угода про 

академічне 

співробітництво у 

галузі IT-

досліджень 

2018-2021 рр. 

Створення платформи 

Участь у конференціях 

із спільними 

доповідями, 

підготовка спільних 

публікацій 

Німеччина 
Брандербурзький університет 

прикладних наук 

Участь у сумісному науковому 

проекті 

«Створюємо цифрове 

майбутнє разом: германо-

українське університетське 

співробітництво 2019-2021». 

Угода про 

академічне 

співробітництво у 

галузі IT-

досліджень 

2018-2021 рр. 

Участь у конференціях 

із спільними 

доповідями, 

підготовка спільних 

публікацій 

Кафедра міжнародних економічних відносин та економічної теорії 

Російська Федерація 
Кубанський державний 

університет 

Членство у редакційній 

колегії журналу «Экономика: 

теория и практика» 

Угода про 

академічне 

співробітництво у 

галузі економічних 

досліджень 

2017-2020 рр. 

Участь у наукових 

конференціях, наукові 

публікації 
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Країна-партнер Установа-партнер Тема співробітництва 

Документ, в 
рамках якого 
здійснюється 

співробітництво 

Практичні 
результати 

співробітництва за 
звітний період 

Польща 
Kazimirz Pulaski University of 

Technology and Humanities in Radom 

Членство у науковій раді 

журналу «Central European 

Review of Economics & 

Finance» 

Безстрокова угода 

про академічне 

співробітництво у 

галузі економічних 

досліджень 

Участь у наукових 

конференціях, спільні 

наукові публікації 

Словаччина University of Economics in Bratislava 

Членство у редакційній 

колегії журналу 

Journal of Modern Economic 

Research, Slovakia 

Двостороння угода 

про 

співробітництво 

2015-2025 рр. 

Участь у наукових 

конференціях, спільні 

наукові публікації 

Польща 

Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i 

Koniunktur 

Институт исследований 
рынка, потребления и конъюнктуры 

Варшава 

Членство у редакційній колегії 

журналу 

Handel wewnętrzny: rynek, 

przedsiębiorstwo, konsumpcja, 

marketing 

Меморандум про 

наукову, 

академічну та 

культурну 

співпрацю 

Участь у наукових 

конференціях, спільні 

наукові публікації 

Польща 
Вища школа бізнесу – National 

Louis University 

Академічне співробітництво: 

Участь у спільній програмі 

підготовки магістрів  

за спеціальністю 

«Менеджмент» 

Двостороння угода 

про 

співробітництво 

між Університетом 

імені Альфреда 

Нобеля та Вищою 

школою бізнесу – 

National Louis 

University 

Спільна організація 

наукових конференцій, 

спільні наукові 

публікації 

Велика Британія 
University of Wales  

Trinity St David 

Академічне співробітництво: 

валідована програма 

підготовки бакалаврів за 

спеціальністю 

«Міжнародний менеджмент» 

Угода про 

співробітництво 

та партнерство  

2018-2018 рр. 

Спільні наукові 

конференції, валідація 

університетських 

освітніх програм 

Університетом Уельса 

Трініті Сент-Девід 
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Країна-партнер Установа-партнер Тема співробітництва 

Документ, в 
рамках якого 
здійснюється 

співробітництво 

Практичні 
результати 

співробітництва за 
звітний період 

Велика Британія 

British Council, Advance HE, 

Інститут вищої освіти НАПН 

України 

Участь у Україно-

британському форумі  

«Досконалість викладання і 

навчання у вищій освіті» 

Меморандум про 

наукову, 

академічну та 

культурну 

співпрацю 

Спільні наукові 

публікації 

Польща Fundacja «Instytut Artes Liberales», 

Участь у сумісному проекті 

«Інноваційний Університет та 

лідерство. Фаза V: 

Інтердисициплінарність та 

міжгалузевість і стратегії 

розвитку університету» 

Меморандум про 

наукову, 

академічну та 

культурну 

співпрацю 

Участь у наукових 

форумах, спільні 

наукові публікації 

Польща, Познань Університет імені Адама Міцкевича 

Участь у міжнародному 

проекті “Journalism Education 

for Democracy in Ukraine: 

Developing Standards, Integrity 

and Professionalism” (DESTIN) 

Меморандум про 

наукову, 

академічну та 

культурну 

співпрацю 

Участь у наукових 

форумах, спільні 

наукові публікації 

Німеччина, Бамберг, 

Польща, Жешув 

Бамберзький університет, Інститут 

комунікаційних наук, 

Жешувський університет, 

Факультет журналістики 

Участь у роботі Польсько-

німецької літньої школи для 

молодих журналістів 

регіональних та місцевих 

медіа України 

Вересень 2019 

Меморандум про 

наукову, 

академічну та 

культурну 

співпрацю 

Участь у наукових 

форумах, спільні 

наукові публікації 

Польща 
Вроцлавський економічний 

університет 

Участь в організації та 

проведенні Міжнародної 

наукової конференції 

«Socially responsible 

investment» 

Вересень 2019 

Меморандум про 

наукову, 

академічну та 

культурну 

співпрацю 

Сумісна організація 

наукових 

конференцій, сумісні 

наукові публікації 
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Країна-партнер Установа-партнер Тема співробітництва 

Документ, в 
рамках якого 
здійснюється 

співробітництво 

Практичні 
результати 

співробітництва за 
звітний період 

Кафедра міжнародного маркетингу 

Польща Вища Школа Бізнесу, Новий Сонч 

Академічне співробітництво: 

програма подвійних дипломів 

магістрів за спеціальністю 

«Маркетинг» 

Двостороння угода 

про 

співробітництво  

2015-2025 рр. 

Захист студентами 

УАН кваліфікаційних 

робіт та отримання 

диплома магістра 

за спеціальністю 

“Маркетинг” у Вищій 

Школі Бізнесу, Новий 

Сонч 

Литва 
European Humanities University, м. 

Вільнюс 

Участь у програмі «Innovative 

Educational Technologies: 

European Union Experience 

and its implementation to the 

training of educators be the 

speciality Economic Science» 

Грудень 2019 

Двостороння угода 

про співпрацю 

2019-2020 рр. 

Сумісна організація 

наукових конференцій, 

сумісні наукові 

публікації 

Польща 
Краковський педагогічний 

університет 

Участь у програмі 

«Economics and Management 

of Educational Systems and 

Processes. Analysis of the 

effectiveness of educational 

processes on the basis of 

competencies and opinions of 

the participants of the 

educational process: innovation 

in the management of 

educational systems and 

procecsses» 

Двостороння угода 

про співпрацю 

2019-2020 рр. 

Сумісні наукові 

публікації 
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Країна-партнер Установа-партнер Тема співробітництва 

Документ, в 
рамках якого 
здійснюється 

співробітництво 

Практичні 
результати 

співробітництва за 
звітний період 

Німеччина 
Університет прикладних наук 

Людвігсхафена 

Протокол програми 

міжнародного обміну – 

проведення спільних наукових 

конференцій, досліджень 

Двостороння угода 

про співпрацю 

2018-2021 рр. 

Перехресне членство у 

редакційних колегіях 

журналів, організація 

спільних міжнародних 

наукових конференцій 

Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 

Іспанія 
ESEI International Business School 

Barcelona 

Участь у міжнародному 

семінарі «Досвід підготовки 

висококваліфікованого 

персоналу в ESEI International 

Business School Barcelona» 

Липень 2019 

Двостороння угода 

про співпрацю 

2019-2020 рр. 

Сумісні наукові 

публікації 

Польща 

Німеччина 

Україна 

Познанська Політехніка 

Гданська Політехніка 

Бранденбургський університет 

прикладних 

технологій 

 

Участь у ІІ Міжнародному 

проекті «Проблеми зайнятості 

випускників вищих 

навчальних закладів» – 

University Graduates and 

Employment Issues 

Двостороння угода 

про співпрацю 

2019-2020 рр. 

Апробація сумісних 

досліджень щодо 

проблеми зайнятості 

випускників ЗВО в 

країнах Європи 

Сумісні наукові 

публікації 

Канада 

Western University Langley, 

British Columbia, Canada 

English Language Institute/ 

Западный університет 

Лэнгли, Британская Колумбия, 

Канада Институт английского языка 

Участь у проекті «Leadership 

Resources International's» – 

«Міжнародні ресурси 

лідерства» 

03-26 Jule 2019 

Меморандум про 

наукову, 

академічну та 

культурну 

співпрацю 

Сумісні наукові 

публікації 

Польща 

Україна 

Politechnika Poznanska (ПУТ) 

Lviv Polytechnic National University 

(НУЛП) 

Участь у роботі 

IV Міжнародної бізнес школи 

28.10 – 01.11 2019 

 

Двостороння угода 

про співпрацю 

2019-2020 рр. 

Сумісні наукові 

публікації 
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Країна-партнер Установа-партнер Тема співробітництва 

Документ, в 
рамках якого 
здійснюється 

співробітництво 

Практичні 
результати 

співробітництва за 
звітний період 

Німеччина 
Бранденбурзький університет 

прикладних наук 

University Graduates and 

Employment Issues 

Двостороння угода 

про науково-

академічне 

співробітництво 

2018-2021 рр. 

Участь у спільних 

наукових 

конференціях із 

спільними доповідями, 

підготовка спільних 

публікацій 

Польща Гданська Політехніка 
University Graduates and 

Employment Issues 

Двостороння угода 

про науково-

академічне 

співробітництво 

2018-2021 рр. 

Участь у спільних 

наукових 

конференціях із 

спільними доповідями, 

підготовка спільних 

публікацій 

Польща 
Познанський університет 

технологій 

University Graduates and 

Employment Issues 

Двостороння угода 

про науково-

академічне 

співробітництво 

2018-2021 рр. 

Участь у спільних 

наукових 

конференціях із 

спільними доповідями, 

підготовка спільних 

публікацій 

Австрія 
Міжнародне товариство 

товарознавців і технологів 
IGWT 

Сертифікат про 

членство від 

02.10.2012 р. 

Підготовка спільних 

наукових проектів 

Польща 
Вища школа бізнесу 

Національного університету Луї 

Наукова та академічна 

співпраця 

Меморандум про 

наукову, 

академічну та 

культурну 

співпрацю 

2017-2022 

міжнародні 

стажування викладачів 

за програмою 

«Інноваційні 

технології та наукова 

робота в National-Louis 

University» 
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Країна-партнер Установа-партнер Тема співробітництва 

Документ, в 
рамках якого 
здійснюється 

співробітництво 

Практичні 
результати 

співробітництва за 
звітний період 

Кафедра педагогіки та психології 

Польща 
Вища школа менеджменту і 

охорони праці, м. Катовіце 

Академічний проект 

подвійних дипломів 

бакалаврів за спеціальністю 

“Психологія в бізнесі” 

Двостороння угода 

про 

співробітництво 

між Університетом 

імені Альфреда 

Нобеля та 

Університетом 

«Вища школа 

менеджменту і 

охорони праці» 

2018-2023 рр. 

Захист студентами 

Університету імені 

Альфреда Нобеля 

кваліфікаційних робіт 

та отримання диплома 

бакалавра 

за спеціальністю “ 

Психологія в бізнесі ” 

в Університеті 

«ВШОП» 

Ізраїль 

Національний фонд «Карен Каемет 

ле Ісраэль» в Тель-Авіві та Центр 

Єврейської освіти України 

Участь у міжнародному 

проекті «Психолого-

педагогічні основи єврейської 

освіти» 

Червень 2019 

Меморандум про 

наукову, 

академічну та 

культурну 

співпрацю 

Участь у сумісних 

наукових 

конференціях із 

сумісними 

доповідями, 

підготовка сумісних 

публікацій 

Польща 

Педагогічний Університет ім. 

Комісії Національної Освіти в 

Кракові 

Scientific Project WPL BS 

Economics and Management of 

Educational Systems and 

Processes  

 

Двостороння угода 

про науково-

академічне 

співробітництво 

2018-2021 рр. 

Analysis of the 
effectiveness of 

educational processes on 

the basis of competencies 
and opinion of the 

participants of educational 

processes: innovations in 

the management of 
educational systems and 

processes 
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Країна-партнер Установа-партнер Тема співробітництва 

Документ, в 
рамках якого 
здійснюється 

співробітництво 

Практичні 
результати 

співробітництва за 
звітний період 

Канада Maple Hope Foundation 

Участь у проекті 

«Психотерапія психотравми та 

ПТСР»: Certificate of 

Completion in the joined project 

of Maple Hope Foundation 

Меморандум про 

наукову, 

академічну та 

культурну 

співпрацю 

Certificate of 

Completion in the 

joined project of Maple 

Hope Foundation 

Польща 

Ягеллонський Університет 

(Краков); 

Університет науки і технологій 

(Вроцлав) 

Участь у науково-

академічному проекті  

Methodological and Pedagogical 

Program International Academic 

Mobility Program and 

Professional Development of 

Teaching Staff and Researchers 

Меморандум про 

наукову, 

академічну та 

культурну 

співпрацю 

Участь у сумісних 

наукових 

конференціях із 

сумісними 

доповідями, 

підготовка сумісних 

публікацій 

Польща 
Higher School of Social and Economic 

(Пшеворськ) 

Участь у науково-

академічному проекті  

Modern University in the system 

of European education: methods 

teaching, scientific-pedagogical 

development, distance education 

and internationalization of the 

educational process 

Меморандум про 

наукову, 

академічну та 

культурну 

співпрацю 

Участь у сумісних 

наукових 

конференціях із 

сумісними 

доповідями, 

підготовка сумісних 

публікацій 

Кафедра політології та міжнародних відносин 

Польща 
Вища Професійна Державна Школа 

в Хелмi 

Участь в науковому сумісному 

проекті 

«Дослідження 

територіального 

самоврядування» 

Двостороння угода 

про 

співробітництво 

між УАН та Вищою 

Професійною 

Державною 

Школою в Хелмi 

2018-2021 рр. 

Участь у конференціях 

із спільними 

доповідями, 

підготовка спільних 

публікацій 
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Країна-партнер Установа-партнер Тема співробітництва 

Документ, в 
рамках якого 
здійснюється 

співробітництво 

Практичні 
результати 

співробітництва за 
звітний період 

Литва 
Каунаський університет прикладних 

наук 

Участь у ІІ Міжнародній 

науковій конференції 

«Modernization of the 

educational system: world trends 

and national peculiarities»: 

Conference proceedings 

Двостороння угода 

про співпрацю 

2019-2020 рр. 

Участь у конференціях 

із спільними 

доповідями, 

підготовка спільних 

публікацій 

Велика Британія 

University of Wales  

Trinity St David 

Університет Уельсу Трініті Сент 

Девід 

Академічне співробітництво: 

програма подвійних дипломів 

за спеціальністю 

«Політологія» 

Двостороння угода 

про 

співробітництво 

та партнерство між 

Університетом 

імені Альфреда 

Нобеля та 

University of Wales  

Trinity St David 

2018-2023 рр. 

Офіційне 

представництво 

Університету Уельса 

Трініті Сент Девід в 

Україні. Спільні 

наукові конференції, 

валідація 

університетських 

освітніх програм 

Університетом Уельса 

Трініті Сент Девід 

Кафедра прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних мов 

Швейцарія 
Publishing house SciPress Ltd. 

 

Членство в редакційній колегії 

міжнародного наукового 

журналу 

International Letters of Social 

and Humanistic Sciences 

(проф. О.Б. Тарнопольський) 

Меморандум про 

наукову, 

академічну та 

культурну 

співпрацю 

Обмін науковими 

публікаціями в галузі 

освіти 

 

Велика Британія 
Taylor & Francis / Routledge 

Group, Cogent Education 

Членство в редакційній колегії 

міжнародного наукового 

журналу «Cogent Education 
Journal» (Scopus) 

(проф. О.Б. Тарнопольський) 

Меморандум про 

наукову, 

академічну та 

культурну 

співпрацю 

Публікація 2 статей у 

виданні, що включене 

до наукометричної 

бази Scopus 



 
80 

Країна-партнер Установа-партнер Тема співробітництва 

Документ, в 
рамках якого 
здійснюється 

співробітництво 

Практичні 
результати 

співробітництва за 
звітний період 

США 
University of South Florida, United 

States 

Членство в редакційній колегії 

міжнародного наукового 

журналу 

The Reading Matrix 

Journal 

Меморандум про 

наукову, 

академічну та 

культурну 

співпрацю 

Обмін науковими 

публікаціями в галузі 

освіти 

Сербія 

 

University of Niš, Serbia 

 

Членство в редакційній колегії 

міжнародного наукового 

журналу 

Journal of Teaching English for 

Specific Purposes (Web of 

Science) 

Меморандум про 

наукову, 

академічну та 

культурну 

співпрацю 

Публікація статей у 

виданні, що включене 

до наукометричної 

бази Web of Science 

Литва 
Каунаський університет 

прикладних наук 

Участь у ІІ Міжнародній 

науковій конференції 

«Modernization of the 

educational system: world trends 

and national peculiarities»: 

Conference proceedings 

Лютий 2019 

Двостороння угода 

про співпрацю 

2019-2020 рр. 

Участь у конференціях 

із спільними 

доповідями, 

підготовка спільних 

публікацій 

Кафедра інноваційного менеджменту та міжнародної логістики  

Велика Британія 
Британська рада 

(British Council) 

Програма розвитку лідерського 
потенціалу університетів України 

Проект: «Створення 

регіонального хабу гейміфікації 
навчального процесу «Нобель-

Quiz» 

Договір про наукову 

та академічну 

співпрацю 
2018-2019 р. 

Створення регіонального 

хабу гейміфікації 

навчального процесу 
«Нобель-Quiz» 

Білорусь 
Учреждение образования «Белорусский 

торгово-экономический университет 

потребительской кооперации» 

Участь у міжнародній 

науково-методичний 
конференції «Кооперативное 

образование ХХІ века: 

традиции и инновации» 

Двостороння угода 
про співпрацю 

2019-2020 рр. 

Участь у конференціях із 

спільними доповідями, 

підготовка спільних 
публікацій 
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Країна-партнер Установа-партнер Тема співробітництва 

Документ, в 
рамках якого 
здійснюється 

співробітництво 

Практичні 
результати 

співробітництва за 
звітний період 

Німеччина Leipzig University 

II International scientific 

conference: Corporate 

governance: strategies, 

technology, processes 

Двостороння угода 

про співпрацю 

2019-2020 рр. 

Участь у конференціях 

із спільними 

доповідями, 

підготовка спільних 

публікацій 

Білорусь 

Учреждение образования «Институт 

предпринимательской 

деятельности» 

Участь у міжнародній 

науково-методичний 

конференції «Повышение 

эффективности 

управленческой деятельности 

по формированию условий, 

благоприятствующих 

развитию малого и среднего 

бизнеса в республике 

Беларусь» 

Двостороння угода 

про співпрацю 

2019-2020 рр. 

Участь у конференціях 

із спільними 

доповідями, 

підготовка спільних 

публікацій 

Польща 
Вища Школа Менеджменту та 

Охорони Праці, м. Катовіце 

Академічний проект 

подвійних дипломів бакалавра 

за спеціальністю 

“Менеджмент” 

Двостороння угода 

про 

співробітництво 

між Університетом 

імені Альфреда 

Нобеля та 

Університетом 

«Вища Школа 

Менеджменту та 

Охорони Праці» 

2018-2023 рр. 

 

 

Захист студентами 

Університету імені 

Альфреда Нобеля 

бакалаврських робіт та 

отримання диплома 

бакалавра 

за спеціальністю 

“Менеджмент” в 

Університеті «Вища 

Школа Менеджменту 

та Охорони Праці» 
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Країна-партнер Установа-партнер Тема співробітництва 

Документ, в 
рамках якого 
здійснюється 

співробітництво 

Практичні 
результати 

співробітництва за 
звітний період 

Польща 
Вища школа бізнесу - National- 

Louis University 

Академічний проект 

подвійних дипломів бакалавра 

за спеціальністю 

“Менеджмент” 

Двостороння 

угода про 

співробітництво 

між 

Університетом 

імені Альфреда 

Нобеля та 

Університетом 

«National- 

Louis University» 

2018-2023 рр. 

Захист студентами 

Університету імені 

Альфреда Нобеля 

бакалаврських робіт та 

отримання диплома 

бакалавра 

за спеціальністю 

“Менеджмент” в 

Університеті 

«National- 

Louis University» 

Кафедра міжнародних фінансів, обліку та оподаткування 

Польща Сопотська Вища Школа 

Академічне співробітництво: 

програма подвійних дипломів 

за спеціальністю «Облік та 

оподаткування» 

Двостороння угода 

про 

співробітництво 

між Університетом 

імені Альфреда 

Нобеля та 

Сопотською 

Вищою школою 

2017-2022 рр. 

Захист кваліфікаційної 

роботи магістра 

студентами 

Університету імені 

Альфреда Нобеля та 

отримання дипломів 

магістра за 

спеціальністю «Облік 

та оподаткування» 

Сопотської Вищої 

Школи 

Кафедра права 

Польща Університет «HUMANITAS» 

Академічне співробітництво: 

програма подвійних дипломів за 

спеціальністю «Право» 

Угода про 
співробітництво з 

Університетом 

«HUMANITAS» 
2015-2025 рр. 

Захист студентами УАН 

магістерських робіт та 

отримання диплома 
магістра 

за спеціальністю 

“Право”  
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Країна-партнер Установа-партнер Тема співробітництва 

Документ, в 
рамках якого 
здійснюється 

співробітництво 

Практичні 
результати 

співробітництва за 
звітний період 

Польща Університет «HUMANITAS» 
Наукова та академічна 

співпраця 

Двостороння угода 

про 

співробітництво 

між Університетом 

імені Альфреда 

Нобеля та 

Університетом 

«HUMANITAS» 

2015-2025 рр. 

Науково-академічні 

міжнародні 

стажування викладачів 

Польща 
Вища школа управління охороною 

праці (WSZOP), Катовіце 

Наукова та академічна 

співпраця 

Меморандум про 

наукову, 

академічну та 

культурну 

співпрацю 

Науково-академічні 

міжнародні 

стажування викладачів 

Польща 
Інститут справ публічної 

адміністрації 

Членство в редакційній колегії 

міжнародного наукового 

журналу 

Knowledge, Education, Law, 

Management 

(проф. С.В. Пєтков) 

Меморандум про 

наукову, 

академічну та 

культурну 

співпрацю 

Обмін науковими 

публікаціями в галузі 

освіти 

Словаччина 

Науковий журнал "European 

Science" 

European Institute of Further 

Education 

Членство в редакційній колегії 

міжнародного наукового 

журналу 

European Science 

(проф. В. Пєтков) 

Меморандум про 

наукову, 

академічну та 

культурну 

співпрацю 

 

 

 

Обмін науковими 

публікаціями в галузі 

освіти 
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Країна-партнер Установа-партнер Тема співробітництва 

Документ, в 
рамках якого 
здійснюється 

співробітництво 

Практичні 
результати 

співробітництва за 
звітний період 

Кафедра міжнародного туризму, готельно-ресторанного бізнесу та мовної підготовки 

Румунія Сучавський університет імені 

Штефан чел Маре 

Наукова та академічна 

співпраця 

Меморандум про 

наукову, 

академічну та 

культурну 

співпрацю 

Науково-академічні 

міжнародні 

стажування викладачів 

за програмою 

«Evaluation of internal 

education: challenges 

and perspectives», 

«Current state and 

perspectives of tourism 

development» 

Болгарія Освітній міжнародний туристичний 

центр «ETTS» 

Наукова та академічна 

співпраця 

Меморандум про 

наукову, 

академічну та 

культурну 

співпрацю 

Міжнародне 

стажування за 

програмою 

«Управлінська 

діяльність  на рівні 

закладів готельно-

ресторанного бізнесу» 

Литва 

Vilnius Gediminas Technical 

University Lithuanian Institute оf 

Agrarian Economics 

 

Участь у міжнародній 

науковій конференції 

1-st International Symposium 

“Intellectual Economics, 

Management and education” 

Вересень 2019 

Двостороння угода 

про співпрацю 

2019-2020 рр. 

Участь у конференціях 

із спільними 

доповідями, 

підготовка спільних 

публікацій 

Беларусь Білоруський державний університет 

Участь у V міжнародній науково-

практичний конференції 

«Языковая личность и 
эффективная коммуникация в 

современном поликультурном 

мире» 

Двостороння угода 

про співпрацю 

2019-2020 рр. 

Участь у конференціях 

із спільними 

доповідями, 

підготовка спільних 

публікацій 
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Країна-партнер Установа-партнер Тема співробітництва 

Документ, в 
рамках якого 
здійснюється 

співробітництво 

Практичні 
результати 

співробітництва за 
звітний період 

Польща 
Вища школа бізнесу «National Luis 

University» 

Участь у реалізації 

Міжнародного Українсько-

польського проекту 

«Інноваційний університет та 

лідерство» -УАН таWSB-

НЛУ. Викладання за 

програмою подвійних 

дипломів у Вищий школі 

бізнесу National Luis 

University. 

Двостороння угода 

про співпрацю 

2019-2020 рр. 

 

Підготовка спільних 

публікацій 
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Географія міжнародного співробітництва Університету імені Альфреда Нобеля (рис. 20) 
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3.5.3. Міжнародні гранти 
 

У 2019 р. найбільш пріоритетними проектами, що фінансувалися за рахунок міжнародних грантів, для Університету 

стали «Створення регіонального хабу гейміфікації навчального процесу “Нобель-Quiz”», «USAID “DOBRE” – Consortium 

for Public Administration Education Enhancement», “Освіта для всіх і для кожного”, COSME «Еразмус для молодих 

підприємців»  (таблиця 3.5.2) 

 
Таблиця 3.5.2 

Країна 
Організація-

грантодавець / 
вид гранта 

Назва проекту Термін виконання 
Обсяги 

фінансування, 
тис. грн 

Велика 

Британія 
Британська рада 

Створення регіонального хабу гейміфікації 

навчального процесу “Нобель-Quiz” 
Лютий 2018 – лютий 2019 150 

США 

USAID “DOBRE” 

Consortium for Public 

Administration Education 

Enhancement 

Пілотний проект впровадження програми 

«Магістр публічного адміністрування» 

Червень 2019 – грудень 

2019 
250 

Польща 

Фонд лідери змін, 

Стипендіальна програма 

ім. Лейна Кіркланда 

Проект “Освіта для всіх і для кожного” Квітень 2019 35 

Німеччина, 

Польща 

Інститут комунікаційних 

наук Бамберзького 

Університету, Німеччина 

та Факультет 

журналістики 

Жешувського 

Університету 

Польсько-Німецька літня школа для 

молодих журналістів регіональних та 

місцевих медіа України 

Вересень 2019 250 

Бельгія Європейська комісія 
COSME «Еразмус для молодих 

підприємців», проект EIW3ID882194 
Лютий 2020 – лютий 2023 2240 
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У 2019 р. кошти за рахунок міжнародних грантів отримали 9 з 13 кафедр Університету. Найбільш активними 

підрозділами Університету щодо залучення коштів із міжнародних джерел для стажувань, проведення наукових 

досліджень та заходів у 2019 році були кафедри міжнародних економічних відносин та економічної теорії, англійської 

філології та перекладу, міжнародного туризму, економіки та моделювання бізнес-процесів і кафедра підприємництва, 

торгівлі та біржової діяльності.  

 
Розподіл міжнародних грантів між кафедрами Університету імені Альфреда Нобеля 

 
Таблиця 3.5.3 

Країна 
Організація-

грантодавець /  
вид гранта 

Назва проекту  
Керівник проекту (ПІБ, 
науковий ступінь, вчене 

звання) 
Термін виконання 

Кафедра англійської філології та перекладу 

Польща 
Humanitas University, 

грант EU 

Грант на академічний 

проект підготовки 

бакалаврів за спеціальністю 

“Business English” 

Доктор педагогічних наук, 

доцент Зінукова Н.В. 
21.06.2018 – 21.06.2020 

Велика Британія 

Британська рада, 

University of Wales 

Trinity St David 

Ukraine Higher Education 

Leadership Development 

Programme 

Доктор педагогічних наук, 

доцент Зінукова Н.В. 

Вересень 2019 – 

Вересень 2020 

Іспанія 
Університет Кадіса 

м. Кадіс, Іспанія 

Участь у науково-

академічному проекті 

Erasmus+ KA107 

DOCENCIA 

Ст. викл. Плющай О.О. Травень – червень 2019  

Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 

Україна 

Асоціації сприяння 

глобалізації науки та 

освіти SPACETIME 

Науково-освітня програма 

«Освіта в ЄС: зюйд-вест» 

Доктор економічних наук, 

професор Павлова В.А. 

 

Липень 2019 

Польща 

Вища школа управління 

та охорони праці,  

Катовіце  

Стажування за програмою 

«Забезпечення якості 

освіти у вищих навчальних 

закладах» 

Кандидат економічних 

наук, доцент Орлова В.Н. 

 

Січень 2019 
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Країна 
Організація-

грантодавець /  
вид гранта 

Назва проекту  
Керівник проекту (ПІБ, 
науковий ступінь, вчене 

звання) 
Термін виконання 

Україна 

Німеччина 

Польща 

Університет імені 

Альфреда Нобеля 

Бранденбурзький 

університет прикладних 

наук 

Познанський 

університет технологій 

Гданський 

політехнічний 

університет, 

грант на наукове 

дослідження 

Міжнародне дослідження 

за темою «Проблеми 

працевлаштування 

випускників вишів» 

Доктор економічних наук, 

професор Павлова В.А. 

Жовтень 2018 – жовтень 

2019 

Кафедра інноваційного менеджменту та міжнародної логістики 

Велика Британія 

Британська рада 

(British Council) 

 

Проект «Створення 

регіонального хабу 

гейміфікації навчального 

процесу «Нобель-Quiz» в 

рамках реалізації Програми 

розвитку лідерського 

потенціалу університетів 

України 

Кандидат економічних 

наук, доцент 

Литвиненко О.М. 

Лютий 2018 – лютий 

2019 

Кафера міжнародних економічних відносин та економічної теорії 

Польща 
Fundacja Liderzy 

Przemian 

Грант на участь у 

Міжнародній конференції 

WROFIN-2019 

"Contemporary Trends and 

Challenges", м. Вроцлав 

Кандидат економічних 

наук, доцент Шкура І.С. 
Вересень 2019 

Польща 

University of Economics 

Грант на наукове 

дослідження 

Socially responsible 

investment 

Кандидат економічних 

наук, доцент Шкура І.С. 

Квітень 2018 – квітень 

2019 
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Країна 
Організація-

грантодавець /  
вид гранта 

Назва проекту  
Керівник проекту (ПІБ, 
науковий ступінь, вчене 

звання) 
Термін виконання 

Польща 

Генеральне консульство 

Республіки Польща у 

Харкові 

Грант на наукове 

дослідження 

Переклад на польську мову 

та видання монографії «Sila 

napedova postepu 

industrialnego» 

Доктор економічних наук, 

професор Задоя А.О. 

Січень 2018 – січень 

2019 

Велика Британія 

Британська Рада в 

Україні за підтримки 

Фундації Лідерства 

(Великобританія) 

Грант на наукове 

дослідження 

 

Участь у Програмі 

розвитку лідерського 

потенціалу університетів 

України 

Назва проекту: «Створення 

регіонального хабу 

гейміфікації навчального 

процесу «Нобель-Quiz» 

Кандидат економічних 

наук, доцент Магдіч А.С. 

Лютий 2018 – листопад 

2019 

Кафедра економіки та моделювання бізнес-процесів 

Poland 

Gdansk University of 

Technology 

Grant No. 

PBS3/B3/35/2015 

Project the "Structuring and 

classification of Internet 

contents with prediction of its 

dynamics" funded by Polish 

National Centre for Research 

and Development (NCBiR) 

Кандидат технічних наук, 

доцент Різун Н.О. 

Березень 2017 – березень 

2019 

Denmark 
VIA University College, 

Horsens, Denmark 

Negotiations about 

Bachelor`s Double degree 

program “Software 

Engineering” between VIA 

University College, Horsens, 

Denmark & Gdansk 

Technical University, Poland. 

 

Доктор фізико-

математичних наук, 

професор Вакарчук С.Б. 

Жовтень 2018 – жовтень 

2020 
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Країна 
Організація-

грантодавець /  
вид гранта 

Назва проекту  
Керівник проекту (ПІБ, 
науковий ступінь, вчене 

звання) 
Термін виконання 

Польща 

Polish National Centre 

for Research and 

Development (NCBiR). 

Grant No. 

PBS3/B3/35/2015 

Project «Structuring and 

classification of Internet 

contents with prediction of its 

dynamics» 

Кандидат економічних 

наук, доцент 

Барташевська Ю.М. 

Червень 2017 – 

червень 2020 

Кафедра інформаційних технологій 

Німеччина 

Брандербурзький 

університет прикладних 

наук 

Участь у сумісному 

науковому проекті 

HMI4Comp+ (створення 

мережевої платформи у 

цифрових процесах 

розвитку компетенцій для 

нових галузей Східної 

Європи та Центральної Азії 

як взаємодія людського та 

машинного інтелекту) 

Кандидат економічних 

наук, доцент 

Барташевська Ю.М. 

Доктор фізико-

математичних наук, 

професор Вакарчук С.Б. 

Грудень 2019 – грудень 

2020 

Німеччина 

Брандербурзький 

університет прикладних 

наук 

Участь у сумісному 

науковому проекті 

«Створюємо цифрове 

майбутнє разом: германо-

українське університетське 

співробітництво 2019-

2021». 

Кандидат економічних 

наук, доцент 

Барташевська Ю.М. 

Доктор фізико-

математичних наук, 

професор Вакарчук С.Б. 

Вересень 2019 – грудень 

2021 

Кафедра права 

Польща 

 

Humanitas  University 

in Sosnowiec 

 

The international project 

“Human resource 

management in the 

international market” 

Кандидат юридичних 

наук, доцент Шкабаро 

В.Н. 

 

Жовтень 2018 – жовтень 

2020 
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Країна 
Організація-

грантодавець /  
вид гранта 

Назва проекту  
Керівник проекту (ПІБ, 
науковий ступінь, вчене 

звання) 
Термін виконання 

Кафедра педагогіки та психології 

Ізраїль 

Національний фонд 

«Карен Каемет ле 

Ісраэль» в Тель-Авіві та 

Центр Єврейської 

освіти України 

Участь у міжнародному 

проекті «Психолого-

педагогічні основи 

єврейської освіти» 

Червень 2019 

Доктор педагогічних 

наук, професор 

Сапожніков С.В. 

Червень 2019 

Кафедра міжнародного туризму, готельно-ресторанного бізнесу та мовної підготовки 

Литва 

Vilnius Gediminas 

Technical University 

Lithuanian Institute оf 

Agrarian Economics 

 

Участь у міжнародній 

науковій конференції 

1-st International Symposium 

“Intellectual Economics, 

Management and education” 

Вересень 2019 

Доктор педагогічних наук, 

професор Кожушко С.П. 

 

Вересень 2019 

Польща 

Вища школа бізнесу 

«National Luis 

University» 

Участь у реалізації 

Міжнародного Українсько-

польського проекту 

«Інноваційний університет 

та лідерство» –УАН 

таWSB-НЛУ.  

Доктор педагогічних наук, 

професор Кожушко С.П. 

Доцент кафедри  

Бойко Л.Г. 

Травень 2019 – травень 

2020 
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Розподіл міжнародних грантів між кафедрами Університету імені Альфреда Нобеля (рис. 21) 
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Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової 
діяльності

Кафедра інформаційних технологій

Кафедра інноваційного менеджменту та 
міжнародної логістики

Кафедра міжнародних економічних відносин та 
економічної теорії

Кафедра педагогіки та психології

Кафедра економіки та моделювання бізнес-
процесів

Кафедра права

Кафедра міжнародного туризму, готельно-
ресторанного бізнесу та мовної підготовки



 
94 

3.5.4. Міжнародна наукова та академічна мобільність 
 

Науково-педагогічні працівники Університету імені Альфреда Нобеля 

постійно проходять стажування за кордоном. Загальна кількість закордонних 

відряджень науково-педагогічних працівників у 2019 році – 70.            

 
Таблиця 3.5.3 

Інформація про країни, які відвідали співробітники Університету  
в 2019 р. для проведення наукових досліджень та стажування 
 

№ з/п Країна Кількість 
відряджень 

! 1 Польща 21 

" 2 Велика Британія 8 

#11 Литва 8 

$3 Гана 5 

% 4 Іспанія 5 

& 5 Німеччина 5 

' 7 Білорусь 4 

( 8 Болгарія 4 

) 9 США 3 

*13 Туреччина 3 

+ 6 Канада 2 

,10 Ізраїль 1 

-12 Данія 1 

Всього 70 

 
 
 

 
 

 
 

 



 
95 

Таблиця 3.5.4 

Інформація про закордонні відрядження науково-педагогічних 
працівників Університету імені Альфреда Нобеля 

 

Країна-партнер Установа-партнер Практичні результати від 
співробітництва за звітний період 

Республіка Гана 
Університет Кейп-Кост, 
Акра 

5 науково-педагогічних працівників 
(Холод Б.І., Кожушко С.П., Ищенко 

Т.В., Мишустина Т.С., Кудрявець В.А.) 
участь у Загально-національному 

форумі  Республіки Гана, присвяченому 
організації демократично-визначеної 

виборчої  кампанії 2020 року (вибори 
Президента та Парламента) “Молодь і 

глобальне лідерство  для досягнення 
миру через освіту” 

Туреччина 
Mugla Sitki Koсman 

University 

3 науково-педагогічні працівники 
(Холод Б.І., Іщенко Т.В., Кожушко С.П.) 

офіційний візит в рамках діючої угоди 
про співробітництво                     

Канада 

Maple Hope Foundation 

1 науково-педагогічний працівник                  
(Гаркуша І.В.) пройшла стажування за 

програмою joined project of Maple Hope 
Foundation «Психотерапія, психотравми 

і ПТСР» 

Canada English Language 

Institute 
 

1 науково-педагогічний працівник                   

(Орлова В.Н.), участь у проекті 
«Leadership Resources International's»  

США 

Mr Bhanu Pratap Singh Tomar 

Certified CELTA and 
professional TRINITY TESOL 

trainer 

3 науково-педагогічні працівники 
(Зінукова Н.В., Коробейникова Т.І., 

Степанова А.А.) участь у проекті 
«Предметно-мовна інтеграція: 

американські реалії та їх вплив на процес 
міжкультурної комунікації» 

Ізраїль 
Національний фонд «Карен 
Каемет ле Ісраэль» в Тель-

Авіві  

1 науково-педагогічний працівник                   
(Сапожников С.В.), участь у проекті 

«Психолого-педагогічні основи 
єврейської освіти» 

Данія 
VIA University College, 
Horsens 

1 науково-педагогічний працівник                   

(Вакарчук С.Б.), візит в рамках програми 
подвійних дипломів  

Польща 

Вища школа бізнесу National 
Louis University 

2 науково-педагогічні працівники                     
(Задоя А.О., Шкура І.С.) є викладачами 

Вищої школи бізнесу та учасниками 
міжнародних науково-дослідних 

проектів 

Вища школа управління 

охороною праці (WSZOP) 

4 науково-педагогічні працівники                  

(Задоя О.А., Голуб Д.О., Тодорошко Т.А., 
Орлова В.Н.) пройшли міжнародне 

стажування за програмою «Забезпечення 

якості викладання у вищій освіті» 



 
96 

Університет 

«HUMANITAS», Сосновець 

4 науково-педагогічні працівники                     

(Зінукова Н.В., Бідненко Н.П., Пушкіна 
О.В., Чебикіна Т.С.) є викладачами 

Університету 

2 науково-педагогічні працівники 

(Пушкіна О.В., Чебикіна Т.С.) пройшли 
стажування на юридичному факультеті 

Гданський Політехнічний 

університет 

1 науково-педагогічний працівник (Різун 
Н.О.) є викладачем Університету; 

1 науково-педагогічний працівник 
(Рябик Г.Є.) пройшла стажування за 

програмою Еразмус+ 

Вища школа бізнесу 
Національного університету 

Луї 

2 науково-педагогічні працівники 
(Сергеєва О.Р., Орлова В.Н.) пройшли 

міжнародне стажування  

Вроцлавський економічний 
університет 

1 науково-педагогічний працівник 

(Кузьмінов С.В.), участь у Міжнародній 
науковій конференції «Socially 

responsible investment» 

Higher School of Social and 
Economic (Пшеворськ) 

1 науково-педагогічний працівник 

(Олійник І.В.) пройшла міжнародне 
стажування за програмою Modern 

University in the system of European 
education: methods teaching, scientific-

pedagogical development, distance 
education and internationalization of the 

educational process 

Ягеллонський Університет 

(Краков); Університет науки 
і технологій (Вроцлав) 

1 науково-педагогічний працівник 

(Гаркуша І.В.) пройшла міжнародне 
стажування за програмою 

Methodological and Pedagogical Program 
International Academic Mobility Program 

and Professional Development of Teaching 
Staff and Researchers 

Fundacja Liderzy Przemian 

1 науково-педагогічний працівник 
(Шкура І.С.), участь у Міжнародній 

конференції WROFIN-2019 
"Contemporary Trends and Challenges" 

Fundacja «Instytut Artes 
Liberales», 

1 науково-педагогічний працівник 
(Шкура І.С.), участь у проекті 

«Інноваційний Університет та лідерство. 
Фаза V: Інтердисициплінарність та 

міжгалузевість і стратегії розвитку 
університету» 

Велика Британія 

Університет Уельсу Трініті 
Сент Девід 

2 науково-педагогічних працівники          
(Ключник Р.М., Щолокова Г.В.), 

викладання дисциплін 

British Council, Advance HE, 

Інститут вищої освіти НАПН 
України 

2 науково-педагогічні працівники 

(Шкура І.С., Лимонова Е.Н.), участь у 
форумі  «Досконалість викладання і 

навчання у вищій освіті» 
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Університет Уельсу Трініті 

Сент Девід 

1 науково-педагогічний працівник          

(Зінукова Н.В.), організація роботи 
літньої школи англійської мови 

 National Geographic 

2 науково-педагогічних працівники ( 
Бідненко Н.П., Галкіна Я.В.)           взяли 

участь в семінарі “National Geographic 
Learning in Ukraine” за участю Алекса 

Уоррена 

Іспанія 

Університет Кадісу 

4 науково-педагогічних працівника          

(Калініченко В.В., Іщенко Т.В., Плющай 
О.О., Голуб Д.О.) пройшли міжнародне 

стажування в межах програми Erasmus+ 
KA107 DOCENCIA 

ESEI International Business 

School Barcelona 

1 науково-педагогічний працівник 

(Павлова В.А.), участь у міжнародному 
семінарі «Досвід підготовки 

висококваліфікованого персоналу 
в ESEI International Business School 
Barcelona» 

Німеччина 

Бранденбурзький 

університет прикладних 
наук 

2 науково-педагогічних працівники                    

(Вакарчук С.Б., Барташевська Ю.М.) 
візит в рамках проекту HMI4Comp+ 

Бамберзький університет 

2 науково-педагогічних працівники 
(Мішустіна Т.С., Шкура І.С.), участь у 

роботі Польсько-німецької літньої 
школи для молодих журналістів  

Leipzig University 

1 науково-педагогічний працівник 
(Митрофанова Г.Я.), участь у 

міжнародній науковій конференції 
Corporate governance: strategies, 

technology, processes 

Білорусь 

 Белорусский торгово-

экономический университет 
потребительской 

кооперации 

2 науково-педагогічні працівники          

(Митрофанова Г.Я., Євтушенко О.А.), 
участь у міжнародній науково-

методичний конференції 
«Кооперативное образование ХХІ века: 

традиции и инновации» 

Институт 
предпринимательской 

деятельности 

1 науково-педагогічний працівник          

(Момот В.Є.), участь у міжнародній 
науково-методичний конференції 

«Повышение эффективности 
управленческой деятельности по 

формированию условий, 
благоприятствующих развитию малого и 

среднего бизнеса в республике 
Беларусь» 

Білоруський державний 

університет 

1 науково-педагогічний працівник          
(Кожушко С.П.), участь у міжнародній 

науково-практичний конференції 
«Языковая личность и эффективная 
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коммуникация в современном 

поликультурном мире» 

Болгарія 

Prestige Hotel Aquapark Club 

2 науково-педагогічні працівники          

(Бойко Л.Г., М’ясоїд Г.І.) пройшов 
закордонне стажування в готелі на 

посаді «Менеджер готелю» 

University of Management, 

Varna 

2 науково-педагогічні працівники          

(Тараненко І.В., Мостова А.Д.) пройшли 
міжнародне стажування за програмою 

“Innovative methods and technologies of 
higher education in the context of 

globalization of the world 

Литва 

Університет Вітовта 

Великого, Каунас 

2 науково-педагогічні працівники          
(Плющай О.О., Онищенко М.Ю.), участь 

у ІІІ Міжнародному Форум іспаністів 
2019 

European Humanities 

University, м. Вільнюс 

2 науково-педагогічні працівники          
(Тараненко І.В., Курочкіна А.), участь у 

програмі «Innovative Educational 
Technologies: European Union Experience 

and its implementation to the training of 
educators be the speciality Economic 

Science» 

Каунаський університет 
прикладних наук 

2 науково-педагогічні працівники          

(Щедрова Г.П., Тарнопольський О;Б.), 

участь у міжнародній науковій 

конференції  

Vilnius Gediminas Technical 

University Lithuanian Institute 
оf Agrarian Economics 

2 науково-педагогічні працівники          
(Ткач В.О., Кожушко С.П.), участь у 

міжнародній науковій конференції 
“Intellectual Economics, Management and 

education” 
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Кількість закордонних відряджень науково-педагогічних працівників 
Університету імені Альфреда Нобеля (рис. 22) 
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3.6. Інноваційна діяльність: патентно-ліцензійна активність 
 

Винахідницька активність національних заявників свідчить про рівень 

науково-технологічного потенціалу держави та вважається одним із ключових 

індикаторів її технологічної конкурентоспроможності, інноваційної 

перспективності та інвестиційної привабливості. Підтримуючи високий статус 

дослідницького Університету, Університет імені Альфреда Нобеля приділяє 

значну увагу створенню та охороні об’єктів права інтелектуальної власності 

(ОПІВ). 

У звітному періоді робота щодо впровадження результатів НДР та 

отримання охоронних документів характеризувалася різноспрямованою 

динамікою.  

У 2019 році науково-педагогічними працівниками Університету імені 

Альфреда Нобеля отримано 1 патент і 39 авторських свідоцтв про 
реєстрацію авторського права на твір. 

 

Таблиця 3.6 

Перелік охоронних документів, отриманих у 2019 році 
 

№ 
з/п П.І.Б. викладача Назва охоронного документа Номер та дата 

видачі 

Патенти 

1 

Денищенко О.В., 
Барташевський 

С.Є., Мініч Д.В., 
Барташевська 

Ю.М. 
 

Патент на винахід «Шахтний локомотив» 
 

№119469 від 
25.06.2019 

 

Авторські свідоцтва 

1 

Холод О.Г., 

Швачич Г.Г., 
Козирєва І.М., 

Ярмоленко Л.І. 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права 

на твір. Навчальний посібник «Вища та 
прикладна математика: збірник завдань для 

самостійної роботи» 

№ 88287 від 7.05.19 

2 

Холод О.Г., 

Швачич Г.Г., 
Чумак Т.В. 

Свідоцтво про реєстрацію авторського 

права на твір. Стаття «Аналіз шляхів  
підвищення ефективності виробництва» 

№ 88284 від 7.05.19 

3 

Холод О.Г., 

Чумак Т.В., 
Ярмоленко Л.І. 

Свідоцтво про реєстрацію авторського 
права на твір. Навчальний посібник 

«Информационные системы и 
технологии в туризме: лабораторный 

практикум. – Ч. 1». 

№ 88286 від 7.05.19 

4 

Холод О.Г., 

Федоров Є.Є. 
Швачич Г.Г., 

 

Свідоцтво про реєстрацію авторського 

права на твір. Стаття Numerical and 
analytical diagram of distributed 

simulationof dynamic systems 

№ 88282 від 7.05.19 

5 
Холод О.Г., 

Ярмоленко Л.І., 

Чумак Т.В. 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права 

на твір. Стаття «Інформаційна система 

моделювання ціни на рекламну продукцію» 

№ 88285 від 7.05.19 
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№ 
з/п П.І.Б. викладача Назва охоронного документа Номер та дата 

видачі 

6 
Ярмоленко Л.І., 
Чумак Т.В. 

Свідоцтво про реєстрацію авторського 

права на твір. 
Стаття «Удосконалення системи 

управління запасами дистриб’юторської 
фірми» 

№ 88283 від 7.05.19 

7 
Паршина О.А., 

Чумак Т.В. 

Свідоцтво про реєстрацію авторського 
права на твір.  

Стаття «Аналіз тенденцій розвитку 
туристичного сектору України» 

№ 88281 від 7.05.19 

8 
Паршина О.А., 
Ярмоленко Л.І., 

Чумак Т.В. 

Свідоцтво про реєстрацію авторського 

права на твір. Стаття «Статистичний 
аналіз процесів трудової міграції в 

Україні» 

№ 88280 від 7.05.19 

9 Вакулич М. М. 
Свідоцтво про реєстрацію авторського 

права на твір:  
№ 86688 від 12.03.19 

10 
Коробейнікова 

Т.І. 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права 

на твір: стаття «Організація самостійної 
роботи майбутніх перекладачів» / Збірник 

наукових праць Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла 

Тичини. – 2017. – Випуск 1. – С. 200 – 206. 

№ 87278 від 28.03.19  

11 
Коробейнікова 
Т.І. 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права 

на твір: стаття «Навчальна комп’ютерна 
програма “Switch on Your English” як 

інтерактивний засіб формування компетенції 
в діалогічному мовленні / Психолого-

педагогічні проблеми сільської школи. – 
2012. – Випуск 42. Ч. 2. – С. 103 – 108. 

№ 87280 від 28.03.19 

12 
Коробейнікова 
Т.І. 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права 
на твір: стаття «Формування англомовної 

компетентності в діалогічному мовленні 
майбутніх перекладачів з використанням 

навчальної комп’ютерної програми “WISE” / 
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. – 

2018. – Випуск 161. – С. 111 – 116. 

№ 87279 від 28.03.19 

13 
Коробейнікова 
Т.І. 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права 

на твір: стаття «Комп’ютерна технологія 
формування у майбутніх перекладачів 

англомовної компетентності в діалогічному 
мовленні» / Вісник Київського 

національного лінгвістичного університету. 
Серія: Педагогіка та психологія. – 2018 . – 

Випуск 29. – С. 105 – 112. 

№ 87283 від 28.03.19 

14 
Коробейнікова 

Т.І. 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права 

на твір: стаття «Мультимедійні вправи для 
навчання діалогічного мовлення на заняттях 

з англійської мови» / Педагогічний процес: 
теорія і практика. – 2012. – Випуск 3. – С. 

122-133. 

№ 87282 від 28.03.19 
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№ 
з/п П.І.Б. викладача Назва охоронного документа Номер та дата 

видачі 

15 

Косарєв В.М., 

Дем’янчук Б.А., 
Сухін О.В. 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права 

на твір: стаття «Математична модель 
прогнозування виживання вищих 

навчальних закладів в умовах конкуренції» 

№ 84639 від 21.01.19 

16 

Гуляк О.В., 

Дем’янчук Б.О., 
Косарєв В.М. 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права 

на твір: стаття «Оцінка ефективності 
міжнародних миротворчих операцій в 

умовах невизначеностей» 

№ 84640 від 21.01.19 

17 
Косарєв В.М., 
Різун Н.О. 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права 
на твір: навчальний посібник «Аналіз 

соціальних мереж = Social Network Analysis» 

№ 84641 від 21.01.19 

18 С.П.Кожушко 

Свідоцтво про право інтелектуальної 

власності на твір Навчально-методичний 
посібник «Олімпіада як  ключова ланка у 

системі навчання англійської мови» / 
С.П.Кожушко, М.Р.Кабанова. - Дніпро: 

Університет імені Альфреда Нобеля, 
2017. – 64 с.  

№ 87357 від 29.03.19 

19 С.П.Кожушко 

Свідоцтво про право інтелектуальної 
власності на твір Гейміфікація в навчанні 

іноземних мов у вищій школі / 
О.Б.Тарнопольський, С.П.Кожушко // 

Іноземні мови, №3(95),  2018 с.15-22  

№ 87448 від 04.04.19 

 

20 
М.Р. Кабанова, 
Т.Н. Плеханова, 

П.В. Бредбієр 

Свідоцтво про право інтелектуальної 

власності на твір: Навчальний посібник 
“Health Care System” (Здравоохранение в 

Украине и за рубежом) 

№ 87358 від 29.03.19 

21 

Кожушко С.П., 

Кабанова М.Р., 
Сторожук С.Д.  

Свідоцтво про право інтелектуальної 

власності на твір: Навчально-методичний 
посібник «Олімпіада як ключова ланка у 

системі навчання англійської мови» 

№ 87357 від 29.03.19 

22 

Ю.К. Тараненко, 

М.Р. Кабанова, 
Н.А. Черняк 

Свідоцтво про право інтелектуальної 

власності на твір: Навчальний посібник 
«Компьютерная лингвистика» 

№ 87356 від 29.03.19 

23 
О.Б. 
Тарнопольський, 

М.Р. Кабанова 

Свідоцтво про право інтелектуальної 
власності на твір: Підручник "Методика 

викладання іноземних мов та їх аспектів у 
вищій школі" 

№ 87447 від 4.04.19 

24 

О.Б. 
Тарнопольський, 

М.Р. Кабанова, 
С.П. Кожушко 

Свідоцтво про право інтелектуальної 
власності на твір: Стаття "Гейміфікація у 

навчанні іноземних мов у вищій школі" 

№ 87448 від 4.04.19 

25 
М.Р. Кабанова, 
Н.О. Черняк 

Свідоцтво про право інтелектуальної 

власності на твір: Навчальний посібник " 
Professional English in use. Law (Англійська 

мова професійного спрямування. Право)" 

№ 87446 від 4.04.19 

26 Курочкіна І.Г. 

Свідоцтво про право інтелектуальної 

власності на твір: «Перспективы 
использования финансовых инструментов 

исламской финансовой модели» 

№ 87345 від 05.02.19 
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№ 
з/п П.І.Б. викладача Назва охоронного документа Номер та дата 

видачі 

27 Курочкіна І.Г. 

Свідоцтво про право інтелектуальної 

власності на твір: «Особливості розвитку 
маркетингу територій в умовах цифрової 

економіки» 

№ 87351 від 06.02.19 
 

28 Курочкіна І.Г. 

Свідоцтво про право інтелектуальної 

власності на твір: «Аналіз впливу 
маркетингових інформаційних технологій на 

конкурентоспроможність підприємства» 

№ 87352 від 06.02.19  
 

29 
Рижкова Г.А. 
Сергєєва О.Р. 

Павлова В.А.  

Свідоцтво про реєстрацію авторського права 
на твір. 

Проект проведення бізнес-консультування:  
ОЦ В2В 
"Освітній Центр Бізнес для Бізнесу 
(BusinesstoBusiness)" 

№ 85198 від 1.02.19  

30 
Павлова В.А. 

Іванова Н.С. 

Свідоцтво про реєстрацію авторського 
права на твір. Стаття «Hierarchy modeling of 

the threats of regional economic security» 
№ 86690 від 12.03.19 

31 
Павлова В.А. 
Вакулич М.М. 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права 

на твір. Стаття «Стан та стратегічні 
перспективи розвитку вітчизняних 

металургійних підприємств» 

№ 86688 від 12.03.19 

32 Павлова В.А. 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права 

на твір. Стаття «Влияние рыночных и 
институциональных факторов на 

конкурентоспособность предприятия» 

№ 86689 від 12.03.19 

33 
Павлова В.А. 

Воротніков В.А. 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права 

на твір. Підрозділ 3.2 «Перспективність 
комерціалізації унікальної нової техніки як 

високотехнологічної інноваційної 
продукції» монографії «Інструменти та 

методи комерціалізації інноваційної 
продукції». 

№ 86691 від 12.03.19 

34 Кузьменко О.В. 
Свідоцтво про реєстрацію авторського права 
на твір. Стаття «Directions of increase of 

competitiveness of the enterprise» 

№ 86391 від 25.02.19 

35 
Орлова В.М. 
Дубинський С.В. 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права 

на твір. Стаття  «Визначення факторів, які 
забезпечують розвиток медичного та 

лікувально-оздоровчого туризму в Україні» 

№ 86512 від 01.03.19 

36 Сергєєва О.Р. 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права 

на твір. Стаття «Цінова політика в системі 
забезпечення конкурентоспроможності 

підприємства» 

№ 86511 від 01.03.19 

37 
Соболь Є.Ю., 
Пєтков С.В., 

Армаш Н.О. 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права 
на твір: Навчальний посібник 

«Адміністративна діяльність органів 
публічної влади: сучасний стан та 

перспективи розвитку» 
 

№ 87233 від 26.03.19 
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№ 
з/п П.І.Б. викладача Назва охоронного документа Номер та дата 

видачі 

38 
Соболь Є.Ю., 
Пєтков С.В., 

Армаш Н.О. 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права 

на твір: Навчальний посібник 
«Адміністративна деліктологія: сучасна 

модель відповідальності посадових осіб 
органів публічної влади» 

№ 87235 від 26.03.19 

39 
Соболь Є.Ю., 
Пєтков С.В., 

Армаш Н.О. 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права 
на твір: Навчальний посібник 

«Адміністративне право: актуальні питання 
та інноваційні ідеї» 

№ 87232 від 26.03.19 
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3.7. Впровадження наукових досягнень у навчальний процес 
 

Кількість впроваджень за кафедрами (нові (оновлені) курси лекцій або їх розділи, практичні та лабораторні 
роботи, які розроблено на основі результатів кафедральних тем) за 2019 р. (рис. 23) 
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Міжнародних фінансів, обліку та оподаткування №  0115U002754

Інформаційних технологій №  0118U000841

Прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних мов №  …

Міжнародного туризму, готельно-ресторанного бізнесу та мовної …

Інноваційного менеджменту і міжнародної логістики №  0118U000840

Міжнародних економічних відносин та економічної теорії №  …

Міжнародного маркетиингу №  0114U005600

Права №  0115U000797

Англійської філології та перекладу №  0110U000323

Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності №  0115U000062

Політології і міжнародних відносин №  01182100185

Економіки та моделювання бізнес-процесів №  0115U005679

Педагогіки та психології №  0117U000785 / №  0717U0004331
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Кількість впроваджень за кафедрами за кордоном (нові (оновлені) курси лекцій або їх розділи, практичні та 
лабораторні роботи, які розроблено на основі результатів кафедральних тем) за 2019 р. (рис. 24) 
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Міжнародних фінансів, обліку та оподаткування №  0115U002754

Прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних мов №  
0117U007601

Політології і міжнародних відносин №  01182100185

Інформаційних технологій №  0118U000841

Міжнародного туризму, готельно-ресторанного бізнесу та мовної 
підготовки

Інноваційного менеджменту і міжнародної логістики №  
0118U000840

Міжнародного маркетиингу №  0114U005600

Педагогіки та психології №  0117U000785 / №  0717U0004331

Права №  0115U000797

Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності №  0115U000062

Міжнародних економічних відносин та економічної теорії №  
0115U000063

Економіки та моделювання бізнес-процесів №  0115U005679

Англійської філології та перекладу №  0110U000323
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3.8. Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів  

вищої кваліфікації 

 

Основною формою підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів 

вищої кваліфікації, що відповідає третьому (освітньо-науковому) рівню вищої 

освіти, успішне виконання освітньо-наукової програми якої передбачає 

присудження ступеня доктора філософії та доктора наук, є аспірантура і 

докторантура. 

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора 

наук в аспірантурі та докторантурі Університету імені Альфреда Нобеля 

належить до пріоритетних стратегічних завдань формування науково-

інноваційного потенціалу України.  

Діяльність докторантури та аспірантури регламентується Законами 

України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 року, «Про наукову і науково-

технічну діяльність» №848-VІІІ від 26.11.2015 року, Постановою Кабінету 

Міністрів України «Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових 

установах)» № 261 від 23.03.2016 року. 

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 6 Закону України «Про 

ліцензування видів господарської діяльності» та на підставі рішень 

Ліцензійної комісії Міністерства (протокол № 3/2 від 08 квітня 2016 року) в 

Університеті імені Альфреда Нобеля розширено провадження освітньої 

діяльності у сфері вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні. 

  
Таблиця 3.8.1 

Інформація щодо підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії та доктора наук в Університеті імені Альфреда Нобеля 

 

№ 

з/п 
Галузь знань 

Спеціальність (код та 

назва спеціальності) 

Гарант освітньо- 

наукової програми 

підготовки докторів 

філософії 

Ліцензійний 

обсяг 

1 
01  

Освіта 

015 Професійна освіта                 

(за спеціалізаціями) 
Проф. Волкова Н.П. 15 осіб 

2 

05  

Соціальні та  

поведінкові науки  

051 Економіка Проф. Кузьмінов С.В. 15 осіб 

3 

07 

Управління 

та адміністрування 

073 Менеджмент Проф. Глуха Г.Я. 10 осіб 

 076 Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність  

Проф. Павлова В.А. 10 осіб 

 

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в 

аспірантурі здійснюється за освітньо-науковою програмою та навчальним 

планом, що затверджуються вченою радою вищого навчального закладу для 

кожної спеціальності.  
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Підготовка в аспірантурі чи докторантурі передбачає виконання особою 

відповідної освітньо-наукової або наукової програми вищого навчального 

закладу за певною спеціальністю та проведення власного наукового 

дослідження. Невід’ємною складовою освітньо-наукової програми 

аспірантури та наукової програми докторантури є підготовка та публікація 

наукових   статей. 

Освітньо-наукова програма передбачає здобуття особою, що навчається, 

теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для 

продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі 

професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння 

методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення 

власного наукового дослідження, результати якого повинні мати наукову 

новизну, теоретичне та практичне значення (Закон України «Про вищу 

освіту», розділ ІІ, п. 5). 

Відповідно до Національної рамки кваліфікацій освітньо-наукові 

програми підготовки докторів філософії передбачають набуття аспірантом 

таких компетентностей: 

1) здобути ґрунтовні знання зі спеціальності, за якою аспірант проводить 

дослідження, зокрема засвоїти основні концепції, розуміти теоретичні та 

практичні проблеми, історію розвитку та сучасний стан наукових знань за 

обраною спеціальністю; 

2) оволодіти загальнонауковими (філософськими) компетентностями, 

спрямованими на формування системного наукового світогляду, професійної 

етики та культури; 

3) набути універсальних навичок дослідника, зокрема – усно та письмово 

презентувати результати власного дослідження; застосовувати сучасні 

інформаційні технології у науковій діяльності; організовувати і проводити 

навчальні заняття; здійснювати управління науковими проектами тощо; 

4) здобути мовні компетентності, достатні для обговорення та презентації 

своїх наукових результатів іноземною мовою, а також для повного розуміння 

іншомовних наукових текстів зі спеціальності. 

Успішне виконання освітньо-наукової програми є підставою для 

присудження ступеня доктора філософії. Обов’язкові навчальні дисципліни 

забезпечують формування в аспірантів загальних компетентностей. 

 

Таблиця 3.8.2 

Кількість здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії, 

зарахованих в Університет імені Альфреда Нобеля у 2019 році 

Галузь знань   Спеціальність Кількість осіб 

01 – Освіта 
015 – Професійна освіта                 (за 

спеціалізаціями) 
13 

07 – Управління та адміністрування  
 076 – Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність  
3 

07 – Управління та адміністрування  073 – Менеджмент 2 

05 – Соціальні та поведінкові науки  051 – Економіка 3 
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Кількість здобувачів наукового ступеня доктора філософії в аспірантурі 

Університету на 2019 р. за спеціальностями (рис. 25) 
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Таблиця 3.8.3 
Динаміка діяльності аспірантури Університету імені Альфреда Нобеля у звітному році 

 

№ 
з/п Назва кафедри 

Загальна кількість 
здобувачів, у тому 

числі: 

Кількість 
здобувачів, 

зарахованих на І 
рік навчання, у 

тому числі: 

Кількість 
здобувачів, які 

закінчили навчання, 
у тому числі: 

Кількість здобувачів, 
відрахованих: 

вс
ьо

го
 

бе
з в

ід
ри

ву
 в

ід
 

ви
ро

бн
иц

тв
а  

з в
ід

ри
во

м
 в

ід
 

ви
ро

бн
иц

тв
а  

вс
ьо

го
 

бе
з в

ід
ри

ву
 в

ід
 

ви
ро

бн
иц

тв
а  

з в
ід

ри
во

м
 в

ід
 

ви
ро

бн
иц

тв
а  

вс
ьо

го
 

бе
з в

ід
ри

ву
 в

ід
 

ви
ро

бн
иц

тв
а 

з в
ід

ри
во

м
 в

ід
 

ви
ро

бн
иц

тв
а  

за 
невиконан 

ня 
індивідуаль
ного плану 

та за 
результата

ми атестації 

за 
власним 
бажання

м 

1 
Кафедра міжнародних економічних 
відносин та економічної теорії - - - - - - 2 2 - - - 

2 Кафедра педагогіки та психології 30 16 14 13 8 5 2 2 - - 6 

3 
Кафедра підприємництва, торгівлі та 
біржової діяльності 5 1 4 3 1 2 - - - - - 

4 
Кафедра економіки та моделювання 
бізнес-процесів 6 1 5 3 - 3 - - - - - 

5 
Кафедра інноваційного менеджменту та 
міжнародної логістики 6 2 4 2 - 2 - - --  2 

Разом 
47  

( +2 –
інозем.) 

20 27 21 9 12 4 4 - - 8 
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Таблиця 3.8.4 

Динаміка діяльності докторантури Університету імені Альфреда Нобеля у звітному році 
 
 

№ 
з/п Назва кафедри 

Загальна 
кількість 

докторантів 

Кількість докторантів, 
зарахованих на І-й рік 

навчання, у тому числі: 

Кількість докторантів, які 
закінчили докторантуру,  

у тому числі: 

Кількість 
відрахованих: 

вс
ьо

го
 

ди
се

рт
ац

ію
 

за
хи

ст
ил

и 

по
да

ли
 

ди
се

рт
ац

ію
 д

о 
сп

ец
іа

лі
зо

ва
но

ї 
вч

ен
ої

 р
ад

и 
та

 
ре

ко
м

ен
до

ва
ні

 
ка

ф
ед

ро
ю

 

за 
невиконан

ня 
індивідуа 

льного 
плану 
роботи 

за 
власним 
бажання

м 

1 Кафедра педагогіки та психології - - - - - - - 

Разом    - - - - - 
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Таблиця 3.8.5 
Ефективність роботи аспірантури та докторантури 

 

 
 

 

Форма 
навчання 

Кількість 
аспірантів 

та 
здобувачів, 

які 
закінчили 

аспірантуру 
та 

докторанту
ру (з них – 

достроково) 

2013 
% 

Кількість 
аспірантів 

та 
здобувачів, 

які 
закінчили 

аспірантуру 
та 

докторанту
ру (з них – 

достроково) 

2014 
% 

Кількість 
аспірантів 

та 
здобувачів, 

які 
закінчили 

аспірантуру 
та 

докторанту
ру (з них – 

достроково) 

2015 
% 

Кількість 
аспірантів 

та 
здобувачів, 

які 
закінчили 

аспірантуру 
та 

докторанту
ру (з них – 

достроково) 

2016 
% 

Кількість 
аспірантів 

та 
здобувачів, 

які 
закінчили 

аспірантуру 
та 

докторанту
ру (з них – 

достроково) 

2017 
% 

Кількість 
аспірантів та 
здобувачів, 

які закінчили 
аспірантуру 

та 
докторантуру 

(з них – 
достроково 

2018 
% 

Кількість 
аспірантів 

та 
здобувачів, 

які 
закінчили 

аспірантуру 
та 

докторанту
ру (з них – 
достроково 

2019 
% 

Очна 
(денна, 
вечірня) 

6 (2) 33,3 3(1) 33,3 1(1) 100 1 - 4 - 14(3) 21,4 - - 

Заочна 7 (5) 71,4 5(4) 80 6(3) 50 1(1) 100 2(1) 50 3(1) 33,3 4 - 

Здобува
чі 
 

2 (2) 100 9 (3) 33,3 6(3) 50 1 - - -- - - - - 

Доктора
нти 

(очна) 
- - - - - - - - 2(2) 100 2 (1) 50 - - 
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Таблиця 3.8.6 

Інформація щодо кількості випускників ступеня доктора філософії  
у ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля» 

 

№ 
з/п Назва кафедри 

Кількість 
випускників у 2018 

р., у тому числі: 
з них: 

вс
ьо

го
 

з 
ві

др
и

во
м

 в
ід

 
ви

ро
бн

и
ц

тв
а 

бе
з 

ві
др

и
ву

 в
ід

 
ви

ро
бн

и
ц

тв
а 

ди
се

рт
ац

ія
 

за
хи

щ
ен

а 

ди
се

рт
ац

ія
 

п
од

ан
а 

до
 

сп
ец

ра
ди

 
ди

се
рт

ац
ія

 
ре

к
ом

ен
до

ва
н

а 
к

аф
ед

ро
ю

 д
о 

за
хи

ст
у 

1 

Кафедра міжнародних 

економічних відносин та 

економічної теорії 

2 - 2 - - 1 

2 Кафедра педагогіки та психології  2 - 2 - - 1 

 

Крім того, продовжує роботу Клуб аспірантів, який став майданчиком для 

обговорення результатів наукових досліджень молодих вчених. Звіт аспірантів 

про результати наукової роботи у звітному навчальному році традиційно 

проводиться у вигляді наукової конференції.  

Основні завдання в організації освітньої та наукової діяльності в галузі 

підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора 
наук полягають у такому: 

¾ інтеграція науки і освіти, проведення міждисциплінарних наукових 

досліджень, взаємодія фундаментальних і прикладних напрямів дослідження; 

¾ створення механізмів взаємодії фундаментальних та прикладних 

досліджень, класичних та модульних освітніх програм; 

¾ проведення міждисциплінарних досліджень, які мають інноваційний 

характер та містять інноваційні технології; 

¾ впровадження міжнародних науково-інноваційних програм, зв’язків, 

стандартів інтернаціоналізації освіти, реалізація схем мобільності, створення 

інтегрованих навчальних програм; 

¾ проведення аспірантських наукових досліджень у межах пріоритетних 

напрямів розвитку науки, державних програм і національних проектів; 

¾ запровадження на кафедрах інноваційних освітньо-наукових програм, 

які сприяють підвищенню якості фундаментальної та практичної складової 

фахової підготовки аспірантів, відображають міждисциплінарний характер 

наукових досліджень в Університеті; 

¾ оптимізація мережі наукових спеціальностей, за якими проводиться 

підготовка кадрів вищої кваліфікації; 

¾ залучення не лише кращих науковців Університету, НАН України, 

але й вчених провідних закордонних університетів до читання 

міждисциплінарних фахових дисциплін (в тому числі on-line спецкурсів); 

¾ впровадження подвійного наукового керівництва; 
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¾ ефективне використання наукового потенціалу учених, які захистили 

свої дисертаційні дослідження в інших країнах; 

¾ залучення грантів на підтримку інноваційних проектів; 

¾ вдосконалення форм і методів відбору талановитої молоді для вступу 

до аспірантури; 

¾ створення інтегрованих програм переходу від підготовки магістрів 

до підготовки докторів філософії, які базуються на науковій та інноваційній 

складових навчання; 

¾ використання потенціалу докторантів та аспірантів у виконанні 

науково-дослідницьких робіт в Університеті; 

¾ активізація участі аспірантів у програмах міжнародних фондів 

(Горизонту 2020, Erasmus, фонду Гумбольдта, Німецької служби академічних 

обмінів DAAD, USID, фонду «Відродження» та ін.); 

¾ всебічна підтримка наукової та освітньої мобільності аспірантів та 

докторантів. 

 

3.9. Атестація наукових та науково-педагогічних кадрів 
 
У ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля» діє спеціалізована вчена 

рада Д 08.120.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту 
дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних 
наук за спеціальностями 08.00.03 «Економіка та управління національним 
господарством» та 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за 
видами економічної діяльності)» https://duan.edu.ua/science-ukr/spetsializovani-
vcheni-rady/13-demo/230-spetsializovana-vchena-rada-d-0812001.html строком 
на три роки згідно з додатком 1 наказу Міністерства освіти і науки України від 
28 грудня 2017 р. № 1714 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії 
Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 12 грудня 2017 
року».  

Також діє єдина в регіоні спеціалізована вчена рада К 08.120.02 згідно з 
Наказом МОН України № 326 від 04.04.2018 року, що має право приймати до 
розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня 
кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика 
професійної освіти» https://duan.edu.ua/science-ukr/spetsializovani-vcheni-
rady/13-demo/231-spetsializovana-vchena-rada-k-0812002.html  

 

Таблиця 3.9 

Показники роботи спеціалізованих вчених рад Університету імені 
Альфреда Нобеля у 2019 році 

 

Вчена рада 
Кількість захистів, з них: 

всього 
докторських 
дисертацій 

кандидатських 
дисертацій 

Д 08.120.01 2 2 - 

К 08.120.02 2 - 2 
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3.10. Організаційне, інформаційне, аналітичне та матеріально-технічне 
забезпечення наукової діяльності 

 
3.10.1. Наукові та науково-практичні конференції, семінари, зустрічі, 
візити, урочисті події в Університеті імені Альфреда Нобеля 

 

Протягом 2019 р. в Університеті було проведено 16 наукових та науково-

практичних конференцій різного рівня. 
Таблиця 3.10.1 

Наукові та науково-практичні конференції, проведені в Університеті імені Альфреда 
Нобеля у 2019 р. 

Назва конференції Дата 
проведення 

К
іл

ьк
іс

ть
 

уч
ас

н
и

к
ів

 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Новітня історія України: 

аналіз етапів становлення» 

17 травня 

2019 
211 

V Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих вчених 

«Молодь України у контексті міжкультурної комунікації» 

05 квітня 

2019 р. 
165 

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Структурні 

трансформації  економіки України:  макро-, мезо- й макрорівні» 
26 грудня 

2018 р. 
67 

ІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і 
студентів «Сучасний менеджмент: тенденції, проблеми та перспективи 
розвитку» 

6 грудня 

2018 р. 
145 

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і 
студентів «Сучасний менеджмент: тенденції, проблеми та перспективи 
розвитку» 

13 березня 

2019 р. 
110 

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми і перспективи 

сучасного розвитку фінансів, обліку та банківської діяльності» 

18 березня 

2019 р. 
137 

Х Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів 

«Маркетингове управління конкурентоспроможністю в умовах глобальних 

викликів» 

28 березня 

2019 р. 
349 

ІІІ Всеукраїнська студентська конференція «Сучасний стан та перспективи 

розвитку туристичної галузі» 

4 квітня 2019 

р. 
65 

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Основи правової 

поведінки у сучасному суспільстві» 

20 березня 

2019 р. 
78 

VII Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і 

науковців «Сучасна вища освіта: проблеми та перспективи» 

21 березня 

2019 р. 
122 

Х Міжнародна науково – практична конференція студентів, аспірантів і 

науковців «Практична психологія у сучасному вимірі» 

28 березня 

2019 р. 
111 

«Формування механізмів управління якістю та підвищення 

конкурентоспроможності підприємств»: Х Міжнародна науково-практична 

інтернет-конференція молодих вчених та студентів 

21 березня 

2019 р. 
196 

Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і 

науковців «Соціально-політичні проблеми сучасності» 

28 березня 

2019 р. 
100 

Х Всеукраїнська науково-практична конференція «Реформування правової 

системи України в контексті розбудови правової держави та євроінтеграції». 

15 травня 

2019 р. 
61 

X Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і 

науковців «Практична психологія у сучасному вимірі» 

28 березня 

2019 р. 
5 

Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і 

науковців «Інформаційні технології в освіті та бізнесі» 
21 березня 

2019 р. 
40 

В цілому по Університету 1962 
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Таким чином, слід констатувати, що кількісні та якісні показники 

молодіжної науки в Університеті імені Альфреда Нобеля неухильно 

зростають. 

У 2019 році на базі Університету та за його участю були проведені такі 

конкурси, з’їзди, форуми, семінари: 

¾ Всеукраїнський конкурс дослідницьких робіт школярів та студентів 

«Новітня історія України: аналіз етапів становлення», присвячений 28-й 

річниці незалежності України (за підтримки МОН України); 

¾ Конкурс наукових та творчих проектів з історії і культуру Уельсу 

серед школярів, приурочений до тижня Уельсу в Університеті імені Альфреда 

Нобеля; 

¾ Семінар-тренінг «Сучасні WEB-технології в організації освітнього 

процесу»; 

¾ Семінар, присвячений особливостям роботи з науковими 

виданнями, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Scopus та 

Web of Science; 

¾ Семінар «Студент як викладач»; 

¾ Майстер-клас «Mind-mapping»? як інструмент інтерактивного 

начання;  

¾ Майстер-клас «Практика на апаратних та програмних засобах ПК».  

¾ Конкурс студентських наукових проектів до «Дня Єднання» «Ми 

різні, але ми разом»; 

¾ Міжвузівський майстер-клас «Використання Google- додатків  в 

освітньому процесі»; 

¾ Презентація проблемної лекції з аналізом конкретних ситуацій 

«Мотиваційні підходи при просуванні товарів та послуг»; 

¾ Майстер-клас «Розвиток навичок креативного мислення; креативне 

письмо; метод "wall crawl"; робота в малих групах»; 

¾ Семінар «Використання кейс-методу у травмотерапії»; 

¾ Круглий стіл «Використання програми NetOp та мультимедійного 

обладнання при проведенні практичного заняття»; 

¾ Воркшоп «Архітектура комп’ютерів»; 

¾ Круглий стіл «Система тренінгових занять щодо розвитку 

комунікативних якостей майбутніх психологів та соціальних працівників»; 

¾ Упроваджено програму «Кризове психологічне консультування»; 

¾ Участь у заході «Перша гастро-вечеря 13 шефів, 2019», який 

проводився Першою всеукраїнською асоціацією шеф-кухарів у місті Дніпро. 

¾ Круглий стіл з представниками туристичної галузі та індустрії 

гостинності: О.І. Малахова – керівник регіонального відділення TezTour, 

Л. Загоскіна – керівник агенства креативних подорожей «Дивна Україна», 

В. Стрижак – провідний менеджер туристичного агенства «VAM-TOUR», 

М. Прудніков – засновник та керівник музею «Машини часу», В. Малишко – 

засновник та співвласник готельно-туристичного комплексу «Ostrov River 

Club», А. Коледа – керівник туристичного напряму Агенства розвитку Дніпра, 
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Ю. Дядечко – директор Dnipro Tourism Association, засновник Першої міської 

школи гідів “Dnipro city walk”; 

¾ Взято участь у XXV Ювілейна міжнародна виставка UITT’2019 

«УКРАЇНА – ПОДОРОЖІ ТА ТУРИЗМ», м. Київ. 27-29 березня 2019; 

¾ Взято участь в організації методичного семінару для вчителів 

«Teacher Development Seminar. Express Publishing» міста 

від Express Publishing (зі спікерами Деніелом Моррісом та Алексом 

Родітісом); 

¾ Організовано та проведено пробні кембриджські іспити FCE/ CAE 

на 2-3 курсах у вересні 2019 р. разом з авторизованим центром зі складання 

кембриджських іспитів Cambridge English Language Assessment Authorised 

Centre «Level-Up»; 

¾ Семінар ITUA та «Бітрікс24»  «Анатомія бізнесу: Розвиток бізнесу. 

Інструменти перевірені власним досвідом»; 

¾ Вперше проведено Конкурс з готельно-ресторанного бізнесу «ALL-

INCLUSIVE» для учнів 10-11 класів середніх загальноосвітніх закладів; 

¾ Взято участь упроекті GASERS for Universities щодо додання 

інтерактиву в заняття; 

¾ Семінар-практикум «Використання цифрового та сенсорного 

формату інформації для візуалізації навчального матеріалу з дисципліни» для 

викладачів коледжів; 

¾ Студентський круглий стіл «Розвиток – шлях до успіху» (за 

ініціативи Студентського парламенту УАН); 

¾ Взято участь в організації 4 Всеукраїнського дебатного турніру (за 

ініціативи Студентського парламенту УАН); 

 

У 2019 році на базі Університету імені Альфреда Нобеля було 

проведено масштабні урочисті заходи за участю іноземних почесних 
гостей: 

1. День Єднання студентів країн Європи, Америки, Азії та Африки. 

Масштабна подія відбулася 3 жовтня 2019 року в Університеті імені Альфреда 

Нобеля, де навчаються студенти з 42 країн світу. День Єднання – значуще 

свято, яке має на меті об’єднати студентів та зробити знання найсильнішою 

зброєю, яка оберігатиме мир на Землі та дозволить країнам процвітати, бути 

незалежними політично й економічно, тож і програма святкування вражала. 

Урочисте відкриття свята відбулося у меморіально-парковому комплексі 

«Планета імені Альфреда Нобеля». Серед гостей святкування були присутні: 

Голова Дніпропетровської обласної ради – Гліб Пригунов; заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів – Олександр 
Шикуленко; Заступник Генерального консула Генерального консульства 

Федеративної Республіки Німеччина – Петер Шмаль; Голова офісу СММ 

ОБСЄ в м. Дніпро – Олег Старостін; Президент “Центру просвіти глобальної 

місії миру” – Самуель Ато Данкан (Республіка Гана); Почесний консул 

Федеративної Республіки Бразилія в м. Дніпро – Олег Василенко; Почесний 
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консул Кот-д'Івуа́р – Олексій Лисенко; керівник відділу по зв’язках з 

громадськістю Почесного консульства Австрійської республіки в м. Дніпро – 

Ірина Фоменко; Голова Міжнародної асоціації турецьких та українських 

бізнесменів в Запорізькій області – Месут Ерт; Голова Донецької єврейської 

спільноти – раббі Ієгуда Келерман; Голова грузинської діаспори “Еріс-

Ертоба” – Аліада Канкава-Мансурова; виконавчий директор 

Дніпропетровського обласного суспільства вірменської культури – Анаїда 
Арзуманова; заступник голови конгресу азербайджанців України в м. Дніпро 

та Дніпропетровській області – Сулейман Муалім; перший віцепрезидент 

Української асоціації студентів – Костянтин Ковалішин; Голова 

студентського парламенту Університету імені Альфреда Нобеля 2018-2019 

років, один з ініціаторів Дня Єднання студентів Європи, Америки, Азії та 

Африки – Микола Булгак. 
2. Урочисте відкриття Території Великої Британії в Університеті імені 

Альфреда Нобеля. 5 березня 2019 року Борис Холод, президент Університету 

імені Альфреда Нобеля, і Майкл Роберт Філліпс, проректор з наукової та 

інноваційної діяльності, підприємництва та комерціалізації Університету 

Уельсу Трініті Сент Девід, урочисто відкрили Територію Великої Британії в 

Університеті імені Альфреда Нобеля. В церемонії також взяли участь керівник 

відділу міжнародних партнерських зв’язків Університету Уельсу Трініті Сент 

Девід Стюарт Робб та керівник групи з питань партнерства Університету 

Уельсу Трініті Сент Девід Клер Бланшар, які у березні перебували у Дніпрі з 

нагоди старту оновленої програми з міжнародного менеджменту та 

переговорів щодо подальшого партнерства з Університетом імені Альфреда 

Нобеля. Територія Великої Британії – це особливий простір в Університеті, де 

навчаються студенти єдиної в Україні програми з міжнародного менеджменту, 

що валідована Університетом Уельсу Трініті Сент Девід (Велика Британія). 

Тут викладачі та студенти спілкуються англійською мовою. Організація 

навчального процесу відповідає високим стандартам якості вищої освіти у 

Британії: система наставництва, написання проектних робіт. Навчальні 

програми є ідентичними, тобто студенти у Британії та в Україні навчаються за 

однаковими програмами. Випускники англомовної програми отримують 

диплом Університету Уельсу Трініті Сент Девід – одного з найстаріших 

Університетів Британії, після Оксфорду та Кембриджу. 

3. Візит декана бізнес-школи Інституту Мін-Телеком (Institut Mines-

Télécom Business School) Дені Гібара до Університету імені Альфреда Нобеля. 
Під час візиту увага була присвячена цілому ряду важливих питань: досвід 

Університету імені Альфреда Нобеля щодо забезпечення якості вищої освіти, 

співпраця Університету із роботодавцями, розвиток бізнес-шкіл, критерії їх 

конкурентоспроможності на міжнародному ринку освітніх послуг. 
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3.10.2. Інформаційно-бібліографічна та науково-дослідницька робота 
бібліотеки  

 

Основними джерелами інформаційного забезпечення викладачів і 

студентів є бібліотека з її фондами та електронні засоби інформації. 

 Навчальні дисципліни забезпечені матеріалами навчально-методичного 

характеру на 100%. Іншим джерелом інформації є комп’ютерна мережа 

Іnternet, до якої підключена університетська локальна мережа. Наявність 

достатньої кількості сучасної комп’ютерної техніки та спеціально складеного 

розкладу самостійної роботи у комп’ютерних класах дозволяє студентам 

знаходити необхідну інформацію. 

У навчальному процесі для здобувачів використовуються стандартне 

програмне забезпечення та спеціалізовані програмні оболонки. Програмне 

забезпечення використовується викладачами і студентами для підготовки до 

лекційних та практичних занять, самостійної роботи, виконання 

індивідуальних завдань, здійснення наукових досліджень. 
 

Таблиця 3.10.2 

Інформація про бібліотеку Університету імені Альфреда Нобеля 
 

№ 
з/п 

Найменування 
бібліотеки 

Площа 
(м2) 

Обсяг фондів 
навчальної, 

наукової 
літератури 

(примірників) 

Площа читального 
залу (м2), 

кількість місць 
Примітка 

1 

Бібліотека 

Університету 

імені Альфреда 

Нобеля 

511 218 155 

Читальна зала №1 

105,5 м2,  

70 місць 

Читальна зала №2 

53 м2, 30 місць та 6 

комп’ютерів 

Електронні 

посібники, 

конспекти 

лекцій 

4236 

 

Бібліотека Університету оснащена електронним каталогом навчально-

методичних видань, користуючись ресурсами якого, студент має змогу 

ознайомитись з усіма виданими Університетом методичними матеріалами з 

навчальних дисциплін. Книжковий фонд – штрих-кодовано. 

Головне завдання бібліотеки Університету – переорієнтувати стратегію 

володіння інформаційними ресурсами на стратегію оперативного доступу до 

них. Цьому сприяє комп’ютеризація бібліотеки, якою охоплені всі відділи. 

Сьогодні майже всі процеси автоматизовані завдяки АС «УФД «Бібліотека». 
Студенти обслуговуються за електронними читацькими квитками. Література 

бібліотечного фонду штрих-кодована, що дає можливість оперативного 

обслуговування користувачів. На території Університету, у т. ч. бібліотеки, діє 

зона WI-FI, що дає можливість користуватись інформацією у мережі 

Інтернет.  Достойне місце на веб-сайті Університету (www.duan.edu.ua) 

займає інформація про бібліотеку, на якому читач може переглянути 

електронний каталог, електронну картотеку статей і замовити необхідні 
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видання, ознайомитися з базами даних, створеними в структурних підрозділах 

бібліотеки.  

У читальних залах не тільки навчальна література, але й наукові 

видання. Довідковий фонд становлять: енциклопедії, довідники, словники з 

іноземних мов, тематично-бібліографічні покажчики. Доступно представлені 

автореферати, дисертації, монографії та багато цінних видань, як українських, 

так і зарубіжних авторів.  

Здобувачі мають можливість отримати на електронних носіях 

навчально-методичні матеріали з дисциплін, що вивчають, завдяки системі 

дистанційного навчання (MOODLE) та АСУ «Університет». 

Значну частину фонду бібліотеки становлять передплатні видання. Для 

зручності користування вони зібрані у спеціалізованій читальній залі. 

Бібліотека передплачує газети та журнали українських та зарубіжних 

видавництв (понад 200 назв). 

Наявність вітчизняних та закордонних фахових періодичних видань 

відповідного або спорідненого спеціальності профілю у бібліотеці 

Університету (у тому числі в електронному вигляді) становить не менше 

чотирьох для ступеня бакалавра, п’яти для ступеня магістра, шести для 

ступеня доктора філософії. 

Електронний архів, науковий (інституційний) репозитарій 
(http://ir.duan.edu.ua) надає можливість відкритого доступу до результатів 

наукових досліджень Університету імені Альфреда Нобеля. 

Для забезпечення навчального процесу та публікації результатів 

наукових досліджень в Університеті створено видавничий центр з 

поліграфічною базою.  

Відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію (АА № 403579 від 13 

грудня 2001 р.) та свідоцтва про внесення суб’єкта видавничої справи до 

Державного реєстру видавців, виробників і розповсюджувачів видавничої 

продукції (ДК № 917 від 20 травня 2002 р.) Університет імені Альфреда 

Нобеля видає наукову і навчальну літературу за економічним, педагогічними 

і лінгвістичним напрямами з відповідної тематики. 

Інформаційне забезпечення ефективних наукових досліджень 

передбачає наявність потужного бібліотечного фонду, який в Університеті 

складає понад 200 тис. примірників. Він систематично оновлюється 

іноземною і вітчизняною навчальною і науковою літературою. Рівень 

забезпеченості студентів підручниками і навчальними посібниками відповідає 

чинним вимогам. Окрім фонду видань на паперових носіях, бібліотека 

використовує сучасні комп’ютерні технології. Завдяки автоматизованим 

системам управління «Університет» та «Бібліотека», що дозволяють 

накопичувати в електронному вигляді підручники, посібники, пакети 

прикладних програм, законодавчі, інструктивні, нормативні, довідкові, 

методичні й інші матеріали, забезпечується підвищення якості та ефективності 

навчального процесу та наукових досліджень студентів, аспірантів та 

докторантів. 
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Завдяки членству Університету імені Альфреда Нобеля у Міжнародній 
Асоціації Університеті, є доступ до міжнародної бібліотеки. Так, New in 

HEDBIB являє собою ресурс, що містить посилання на нові публікації в 

HEDBIB, IAU Міжнародна Бібліографічна База Даних з Вищої Освіти 

(http://hedbib.iau-aiu.net/). 

 Університет імені Альфреда Нобеля має доступ до наукометричних баз: 

Scopus; Web of Science; Directory of Open Access Journals (DOAJ); Іndex 

Copernicus (Index Copernicus Journals Master List); Російський індекс наукового 

цитування (РІНЦ); Google Scholar. 

 Університет імені Альфреда Нобеля відповідає вимогам британських 

стандартів якості і має доступ до онлайн-ресурсів бібліотеки Університету 

Уельсу Трініті Сент Девід. 

 
3.10.3. Показники видавничої діяльності Університету 
 

В інтересах поширення наукових здобутків та обміну інформацією з 

іншими науковими й освітніми закладами України та зарубіжжя Університет 

видає широкий спектр навчальної і наукової літератури: підручники, 

навчальні посібники, монографії, фахові видання, зареєстровані в 

міжнародних наукометричних базах (Index Copernicus, Google Scholar, DOAJ 

та Ulrich’s Periodicals Directory, РІНЦ):  журнали «Академічний огляд» (з 1994 

р.), «Європейський вектор економічного розвитку» (з 2005 р.), «Економічний 

нобелівський  вісник» (з 2008 р.) та науковий журнал «Вісник Університету 

імені Альфреда Нобеля», серії: «Філологічні науки», «Педагогіка і 

психологія» (з 2010 р.), в яких висвітлюються результати новітніх досліджень 

та актуальних досягнень у галузі сучасної науки в аспекті розбудови 

Української держави. 

За підсумками наукових досліджень професорсько-викладацького 

складу Університету підготовлено і видано більше 120 монографій, понад 500 

підручників і навчальних посібників (з них 78 – з грифом «Рекомендовано 

МОН України»). За два останні роки видано понад 1300 статей і тез доповідей 

у наукових журналах і збірниках, у тому числі публікацій у фахових та 

закордонних виданнях. У зв’язку із сучасними тенденціями в освітній галузі 

важливого значення набуває зростання обсягу публікацій викладачів 

Університету у виданнях, внесених до міжнародних наукометричних баз 

(Scopus, Web of Science тощо). 

У 2019 р. видавництвом Університету імені Альфреда Нобеля 

опубліковано: 1 монографія, 1 підручник, 26 навчальних посібників, 17 тез 

доповідей, а також 9 наукових фахових журналів. 
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Таблиця 3.10.3 
Відомості про видавничу діяльність Університету імені Альфреда Нобеля у 2019 р. 

 

№ з/п  Автор, назва видання  Вид видання  

Міжнародний 
стандартний номер 

книги, нотного видання 
(ISBN, ISMN, ISSN)  

Мова 
видання  

Обсяг (ум.  
друк. арк.) 

Тираж 
видання 
(прим.)  

1 Задоя А.О., Магдіч А.С., Задоя О.А.   
Економіка зарубіжних країн 

Навчальний 
посібник 

978-966-434-449-1 англ Ел. видання - 

2 
Глуха Г.Я., Шкура І.С., Задоя О.А. 
Управління зовнішньоекономічною діяльністю 

Навчальний 
посібник 

978-966-434-442-2 англ. Ел. видання - 

3 
Шкура І.С., Лимонова Е.М., Глуха Г.Я. 
Управління міжнародними проектами 

Навчальний 
посібник 978-966-434-464-4 укр. Ел. видання - 

4 Лимонова Е.М, Шкура І.С., Кузьмінов С.В. 
Транснаціоналізація світової економіки 

Навчальний 
посібник 

978-966-434-459-0 укр. Ел. видання - 

5 
Глуха Г.Я., Холод С.Б., В.Є. Момот, Євтушенко 
О.А. 
Міжнародний менеджмент  

Навчальний 
посібник 

978-966-434-441-5 укр. 5,8 100 

6 
Глуха Г.Я., Євтушенко О.А., Момот В.Є., 
Литвиненко О.М. 
Управління персоналом 

Навчальний 
посібник 

978-966-434-448-4 укр. 
Ел. видання 

5,5 
- 

7 

Кожушко С.П.¸ Мединська  С.І., Яковлева Т.І. 
Навчальний посібник з підготовки до 
атестаційного екзамену з іноземної мови 
студентів III курсу спеціальностей «Туризм» та 
«Міжнародні економічні відносини» 

Навчальний 
посібник 

978-966-434-445-3 англ. 11,86 100 

8 
Тарнопольський О.Б., Кабанова М.Р. 
Методика викладання іноземних мов та їх 
аспектів у вищій школі 

Підручник 978-966-434-434-7 
укр., 
англ. 14,88 300 
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№ з/п  Автор, назва видання  Вид видання  

Міжнародний 
стандартний номер 

книги, нотного видання 
(ISBN, ISMN, ISSN)  

Мова 
видання  

Обсяг (ум.  
друк. арк.) 

Тираж 
видання 
(прим.)  

9 

Тарнопольський О.Б., Кабанова М.Р., Пол В. 
Бредбієр 
Комунікативні стратегії англомовного 
спілкування в аспекті прикладної лінгвістики 
(для І курсу магістратури спеціальності 
«Філологія (Прикладна лінгвістика)» 

Навчальний 
посібник 

- англ. 
Ел. видання 

2,5 
- 

10 

Тарнопольський О.Б., Кабанова М.Р., Черняк. 
Н.О. 
Методологія наукових досліджень навчання 
англійської мови і предметна дидактика її 
викладання (для І курсу магістратури 
спеціальності «Філологія (Прикладна 
лінгвістика)» 

Навчальний 
посібник - укр. 

Ел. видання 
1,43 - 

11 

Михлик О.О., Берестень О.Є.,  Турчак О.М. 
Wirtschaftssprache. Unternehmung  = Німецька 
ділова мова 

Навчальний 
посібник 

978-966-434-447-7 нім., укр. 13,48 100 

12 
Семеренко Л.І. 
Focus on Cultural Awareness = Посібник з усного 
перекладу перевид. 

Навчальний 
посібник 

978-966-434-412-5 англ. 9,53 150 

13 
Короткова І.І., Іщенко І.В., Зінукова Н.В. 
Business English = Ділова англійська мова 
Ч. 1‒2 перевид. 

Навчальний 
посібник 978-966-434-433-0 англ. 18,13 300 

14 
Марчук Т.І., Зінукова Н.В. 
Business English = Ділова англійська мова Ч. IV 
перевид. 

Навчальний 
посібник 

978-966-434-436-1 англ. 8,83 100 
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№ з/п  Автор, назва видання  Вид видання  

Міжнародний 
стандартний номер 

книги, нотного видання 
(ISBN, ISMN, ISSN)  

Мова 
видання  

Обсяг (ум.  
друк. арк.) 

Тираж 
видання 
(прим.)  

15 
Зінукова Н.В., Марчук Т.І., Іщенко І.В. 
Business English = Ділова англійська мова Ч. IІІ 
перевид. 

Навчальний 
посібник 

978-966-434-435-4 
англ., 

укр., рос. 
6,74 100 

16 
Миронова Т.Ю., Голуб Д.О. 
Фонетика: практикум для студентів 1 курсу 
спеціальності «Філологія» 

Навчальний 
посібник 

978-966-434-450-7 англ. 
Ел. видання 

5,67 
- 

17 

Берестень О.Є. 
Німецька мова: тести для самостійної роботи 
студентів першого курсу денного та заочного 
відділення 

Навчальний 
посібник 

978-966-434-446-0 нім. Ел. видання - 

18 Гаркуша І.В. 
Риторична культура мовлення фахівців 

Навчальний 
посібник 

978-966-434-451-4 укр. 8,37 100 

19 
Ключник Р.М. 
Політичний аналіз (Політична кризологія) 

Навчальний 
посібник 

978-966-434-463-7 укр. 4,88 100 

20 
Пушкіна О.В., Несинова С.В., Лежнєва Т.М., 
Тодорошко Т.А.,  Пробко І.Б. 
Корпоративне право 

Навчальний 
посібник 

978-966-434-438-5 укр. 16,04 100 

21 

XXV Міжнародна науково-практична 
конференція молодих вчених та студентів 
«Євроінтеграційний вибір України та проблеми 
макроекономіки»: тези доповідей 

Тези доповідей 978-966-434-439-2 

укр., 
рос., 
англ., 

польськ. 

17,44 130 

22 

XXVІ Міжнародна науково-практична 
конференція молодих вчених та студентів 
«Євроінтеграційний вибір України та проблеми 
макроекономіки»: тези доповідей 

Тези доповідей 978-966-434-461-3 

укр., 
рос., 
англ., 

польськ. 

Ел. видання 
19,12 

- 
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№ з/п  Автор, назва видання  Вид видання  

Міжнародний 
стандартний номер 

книги, нотного видання 
(ISBN, ISMN, ISSN)  

Мова 
видання  

Обсяг (ум.  
друк. арк.) 

Тираж 
видання 
(прим.)  

23 

 ІI Міжнародна науково-практична конференція 
молодих вчених і студентів «Сучасний 
менеджмент: тенденції, проблеми  
та перспективи розвитку»: тези доповідей   

Тези доповідей 978-966-434-440-8 укр. 16,04 130 

24 

ІІI Міжнародна науково-практична конференція 
молодих вчених і студентів «Сучасний 
менеджмент: тенденції, проблеми  та 
перспективи розвитку»: тези доповідей   

Тези доповідей 978-966-434-458-3 укр. Ел. видання 
13,44 

- 

25 

ІІ науково-практична конференція молодих 
вчених та студентів «Проблеми та перспективи 
сучасного розвитку фінансів, обліку та 
банківської діяльності»: матеріали конференції 

Тези доповідей 978-966-434-457-6 
укр., 
рос., 
англ. 

18,83 100 

26 
ІІІ Всеукраїнська наукова конференція 
студентів і молодих вчених «Соціально-
політичні проблеми сучасності»: тези доповідей 

Тези доповідей 978-966-434-452-1 укр. 6,78 120 

27 

Х Міжнародна науково-практична Інтернет-
конференція студентів, аспірантів та молодих 
вчених «Формування механізмів управління 
якістю та підвищення конкурентоспроможності 
підприємств»: матеріали конференції 

Тези доповідей 978-966-434-453-8 
укр., 
рос., 
англ. 

20,46 150 

28 
V Міжнародна студентська наукова коференція 
«Молодь України в контексті міжкультурної 
комунікації»: матеріали конференції 

Тези доповідей 978-966-434-456-9 

укр., 
рос., 
англ., 

фр., нім., 
ісп. 

14,41 130 
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№ з/п  Автор, назва видання  Вид видання  

Міжнародний 
стандартний номер 

книги, нотного видання 
(ISBN, ISMN, ISSN)  

Мова 
видання  

Обсяг (ум.  
друк. арк.) 

Тираж 
видання 
(прим.)  

29 

X Міжнародна науково-практична конференція 
молодих вчених, аспірантів та студентів 
«Маркетингове управління 
конкурентоспроможностю»: тези доповідей   

Тези доповідей 978-966-434-465-1 
укр., 
рос., 
англ. 

20,23 300 

30 

ІІ Міжнародна науково-практична конференція 
молодих вчених та студентів «Структурні 
трансформації економіки України: макро-; мезо- 
й мікрорівні»: тези доповідей 

Тези доповідей 978-966-434-444-6 

укр., 
рос., 
англ., 
пол. 

6,04 70 

31 
X Міжнародна конференція молодих вчених та 
студентів «Практична психологія у сучасному 
вимірі»: тези доповідей 

Тези доповідей 978-966-434-455-2 укр. 14,18 100 

32 
VІ Всеукраїнська конференція молодих вчених 
та студентів «Вища освіта: проблеми та 
перспективи»: тези доповідей 

Тези доповідей 978-966-434-454-5 укр. 14,41 130 

33 
Лимонова Е.М, Шкура І.С., Кузьмінов С.В. 
Транснаціоналізація світової економіки 

Навчальний 
посібник 

978-966-434-459-0 укр. 
Ел. видання 

 
- 

34 
І.В. Олійник Педагогічна практика: програма та 
методика реалізації: навчально-методичний 
посібник 

Навчальний 
посібник 

978-966-434-460-6 укр. 7,9 100 

35 

XXVІ Міжнародна науково-практична 
конференція молодих вчених та студентів 
«Євроінтеграційний вибір України та проблеми 
макроекономіки»: тези доповідей 
 

Тези доповідей 978-966-434-461-3 

укр., 
рос., 
англ., 

польськ. 

Ел. видання - 
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№ з/п  Автор, назва видання  Вид видання  

Міжнародний 
стандартний номер 
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друк. арк.) 

Тираж 
видання 
(прим.)  

36 

Новітня історія України: аналіз етапів 
становлення: матеріали кон- 
ференції за підсумками Всеукраїнського 
конкурсу дослідницьких робіт 
школярів і студентів до 28-ї річниці 
незалежності України 

Тези доповідей 978-966-434-462-0 

укр., 
рос., 
англ., 

польськ. 

Ел. видання - 

37 
Ключник Р.М. 
Політичний аналіз (Політична кризологія) 

Навчальний 
посібник 

978-966-434-463-7 укр. 4,88 100 

38 
Шкура І.С., Лимонова Е.М., Глуха Г.Я. 
Управління міжнародними проектами 

Навчальний 
посібник 

978-966-434-464-4 укр. Ел. видання - 

39 

Маркетингове управління 
конкурентоспроможністю в умовах глобальних 
викликів: Х Міжнародна науково-практична 
конференція молодих вчених та студентів: тези 
доповідей 

Тези доповідей 978-966-434-465-1 

укр., 
рос., 
англ., 

польськ 

20,23 300 

40 

Глуха Г.Я, Задоя О.А., Євтушенко О.А., 
Лимонова Е.М. 
Управління зовнішньоекономічною діяльністю: 
навчальний посібник 

Навчальний 
посібник 

978-966-434-466-8 укр. Ел. видання - 

41 
Л.И. Семеренко Focus on Cultural Awareness = 
Изучаем культурное наследие: учебное пособие; 
издание третье, переработанное и дополненное 

Навчальний 
посібник 

978-966-434-467-5  рос., 
англ. 

19,25 250 

42 

ХХVІІ Міжнародна науково-практична 
конференція молодих вчених і студентів 
Євроінтеграційний вибір України та проблеми 
макроекономіки 

Тези доповідей 978-966-434-469-9 

укр., 
рос., 
англ., 

польськ 

Ел. видання - 
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43 

Сучасний менеджмент: тенденції, проблеми та 
перспективи розвитку: ІV Міжнародна науково-
практична конференція молодих вчених і 
студентів: тези доповідей 

Тези доповідей 978-966-434-470-5 
укр., 
рос., 
англ. 

Ел. видання - 

44 

Г.П. Щедрова, Г.В. Щолокова, Р.М. Ключник, 
А.О. Перфільєва, В.Ю. Медяник Політичні 
конфлікти та кризи: мобілізаційні 
чинникигромадянської активності. 

Монографія 978-966-434-468-2 укр. 11,62 300 

45 
Вєльчєва К.О. Порівняльна граматика 
англійської та україн- 
ської мов: практикум 

Навчальний 
посібник 

978-966-434-471-2 англ., 
укр. 

Ел. видання - 

46 Академічний огляд, № 1 (50) Науковий журнал 2074-5354 print,  
2522-9745 online 

укр., 
рос., 

польськ., 
англ. 

15 300 

47 Академічний огляд, № 2 (51) Науковий журнал 
2074-5354 print,  
2522-9745 online 

укр., 
рос., 

польськ., 
англ. 

15 300 

48 
Європейський вектор економічного розвитку,  
№ 1 (26) Науковий журнал 

2074-5362 print,  
2522-9702 online 

укр., 
рос., 

польськ., 
англ. 

15 300 

49 Європейський вектор економічного розвитку,  
№ 2 (27) 

Науковий журнал 2074-5362 print,  
2522-9702 online 

укр., 
рос., 

польськ., 
англ. 

15 300 
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50 Нобелівський вісник, № 1 (12) Науковий журнал 
2616-3853 print,  
2616-4167 online 

укр., 
рос., 

польськ., 
англ. 

15 300 

51 
Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. 
Серія: Педагогіка і психологія, № 1 (17) Науковий журнал 2522-4115 print,  

2522-9133 online 

Змішані 
мови 

15 300 

52 
Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. 
Серія: Педагогіка і психологія, № 2 (18) Науковий журнал 

2522-4115 print,  
2522-9133 online 

Змішані 
мови 15 300 

53 
Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. 
Серія: Філологічні науки, № 1 (17) Науковий журнал 

2523-4463 print,  
2523-4749 online 

Змішані 
мови 15 300 

54 
Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. 
Серія: Філологічні науки, № 2 (18) Науковий журнал 

2523-4463 print,  
2523-4749 online 

Змішані 
мови 15 300 
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Кількісні показники видавничої діяльності Університету за 2019 р. 
(рис. 26) 
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3.11. Премії, нагороди та відзнаки науково-педагогічних працівників 
Університету  

 

ПОЧЕСНІ ЗВАННЯ 
Холод Борис Іванович – доктор економічних наук, професор 

Ткаченко Володимир Андрійович – доктор економічних наук, професор 

Задоя Анатолій Олександрович – доктор економічних наук, професор 

Вакарчук Сергій Борисович – доктор фізико-математичних наук, професор 

Дубінський Сергій Володимирович – кандидат економічних наук, доцент 

Косарєв Вячеслав Михайлович – кандидат технічних наук, доцент  

 
 

МІЖНАРОДНА НАУКОВА ВІДЗНАКА (ЗА ФАХОМ) 
Задоя Анатолій Олександрович – доктор економічних наук, професор 

Степанова Анна Аркадіївна – доктор філологічних наук, професор  

Тарнопольський Олег Борисович – доктор педагогічних наук, професор 

 

ДЕРЖАВНА НАГОРОДА ЗА НАУКОВУ АБО НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНУ 
ДІЯЛЬНІСТЬ, ДЕРЖАВНА ПОЧЕСНА ВІДЗНАКА 

Холод Борис Іванович – доктор економічних наук, професор 
Іщенко Тамара Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент  

Задоя Анатолій Олександрович – доктор економічних наук, професор 

Кожушко Світлана Павлівна – доктор педагогічних наук, професор 

Павлова Валентина Андріївна – доктор економічних наук, професор 

Тарнопольський Олег Борисович – доктор педагогічних наук, професор 

Холод Олена Григорівна – кандидат технічних наук, доцент  

 

НАГОРОДА, ПРЕМІЯ АБО ВІДЗНАКА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, 
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ, НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК 
УКРАЇНИ ЗА НАУКОВУ АБО НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ 

Холод Борис Іванович – доктор економічних наук, професор 
Вакарчук Сергій Борисович – доктор фізико-математичних наук, професор 

Волкова Наталія Павлівна – доктор педагогічних наук, професор 

Глуха Ганна Яківна – доктор економічних наук, доцент 

Задоя Анатолій Олександрович – доктор економічних наук, професор 

Косарєв Вячеслав Михайлович – кандидат технічних наук, доцент 

Кожушко Світлана Павлівна – доктор педагогічних наук, професор 

Момот Володимир Євгенович – доктор економічних наук, професор 

Павлова Валентина Андріївна – доктор економічних наук, професор 

Тарнопольський Олег Борисович – доктор педагогічних наук, професор 

Холод Олена Григорівна – кандидат технічних наук, доцент 
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НАГОРОДИ МОН УКРАЇНИ 

Холод Борис Іванович – доктор економічних наук, професор 
Атамас Петро Йосипович – кандидат економічних наук, професор  

Задоя Анатолій Олександрович – доктор економічних наук, професор 

Косарєв Вячеслав Михайлович – кандидат технічних наук, доцент 

Кожушко Світлана Павлівна – доктор педагогічних наук, професор 

Павлова Валентина Андріївна – доктор економічних наук, професор 

Тарнопольський Олег Борисович – доктор педагогічних наук, професор 

 

 

НАГОРОДА, ПРЕМІЯ АБО ВІДЗНАКА ОБЛАСНОЇ АБО МІСЬКОЇ РАДИ 
ЗА НАУКОВУ АБО НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ 

Вакулич Марія Михайлівна – кандидат економічних наук, доцент 

Глуха Ганна Яківна – доктор економічних наук, доцент 

Дніпрова Ольга Андріївна – кандидат медичних наук, доцент  

Магдіч Аліса Сергіївна – кандидат економічних наук, доцент  

Олійник Ірина Вікторівна – кандидат педагогічних наук, старший 

викладач 

Степанова Анна Аркадіївна – доктор філологічних наук, професор 
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РОЗДІЛ 4 

ОЦІНЮВАННЯ НАУКОВОЇ РОБОТИ 

 
4.1. Публікації науково-педагогічних працівників  

Університету імені Альфреда Нобеля 
 

Обсяг публікацій викладачів у 2019 р. порівняно з попереднім роком 

суттєво збільшився: 

¾ дані про 37% викладачів занесено у наукометричні бази даних 

Scopus та Web of Science, що значно перевищує встановлені стратегічні 

показники та показники минулого року (19%); 

¾ дані про 64% викладачів занесено у провідні наукометричні бази 

DOAJ та Index Copernicus, що свідчить про зростання питомої публікаційної 

активності викладачів на 20,2% порівняно з минулим роком. 

¾ загалом кількість публікацій науково-педагогічних працівників у 

наукових журналах, що включені до електронних наукових баз даних Web of 

Science Core Collection та Scopus, складає 135 статей. 

Станом на квітень 2019 р., згідно з рейтингом Університету імені 

Альфреда Нобеля в наукометричній базі Scopus, загальна кількість публікацій 

науково-педагогічних працівників УАН у виданнях, включених до Scopus, 

складає 62 статті, кількість цитувань – 68, h-індекс – 4.  
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Таблиця 4.1 

Розподіл наукових статей за кафедрами у 2019 році (база публікацій 
Університету) 

 
 

№ 
з/п 

 

Кафедра 

 
Всього 

наукових 
статей 

Публікації Статті у 
списку 
видань 

ДАК 

Scopus / 
Web of 
Science 

Зарубіжні 
публікації 

у інших 
базах 

1 
Англійської філології та 

перекладу 
29 2 8 19 

2 
Економіки та моделювання 

бізнес-процесів 
20 10 2 8 

3 
Інноваційного менеджменту та 

міжнародної логістики 
12 2 2 8 

4 Інформаційних технологій 10 5 2 3 

5 
Міжнародних економічних 

відносин та економічної теорії 
13 0 0 13 

6 
Міжнародних фінансів, обліку 

та оподаткування 
26 3 1 22 

7 Міжнародного маркетингу 28 5 4 19 

 
8 

Міжнародного туризму, 
готельно-ресторанного бізнесу 

та мовної підготовки 

 
24 3 8 13 

9 Педагогіки та психології 30 7 5 18 

10 
Підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності 
18 2 3 13 

11 
Політології та міжнародних 

відносин 
16 3 3 10 

12 Права 13 3 1 9 

 
13 

Прикладної лінгвістики та 

методики навчання іноземних 
мов 

 
10 2 3 5 

14 

Фізичного виховання та 
баскетболу 1 0 0 1 

Разом 250 47 42 161 
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Зведені дані наукової та академічної активності співробітників Університету 

Таблиця 4.2 

 
№ 
з/п Параметр АФІП ЕМБП ІММЛ МФОО МГ МТМП МЕВ ПП ПТБД ПМВ ПР ПЛ ІТ ФВ Всього Питомі  

показники 

1 Монографії та частки 
монографій 4 8 2 3 1 2 1 3 6 1 1 1 2 0 35 0,41 

2 Підручники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0,05 
3 Навчальні посібники 11 3 5 4 4 4 5 4 4 3 5 3 1 0 56 0,52 

4 Статті у закордонних 
виданнях 8 2 2 1 4 8 0 5 3 3 1 3 2 0 42 0,44 

5 Статті у фахових виданнях 19 8 8 22 19 13 13 18 13 10 9 9 3 1 161 2,21 
 

6 
Публікації, що увійшли до 
науково-метричних баз 
Scopus та Web of Science 

2 10 2 3 5 3 0 7 2 3 3 2 5 0 
 

47 
 

0,38 

 
7 

Тези у збірниках матеріалів 
міжнародних конференцій, 
виданих за кордоном 

1 0 3 0 52 1 1 0 9 2 1 0 1 0 
 

71 
 

0,65 

 
8 

Тези у збірках матеріалів 
міжнародних конференцій, 
виданих в Україні 

36 3 5 24 25 14 14 16 14 6 11 2 5 0 
 

175 
 

1,60 

 
9 

Участь у наукових 
конференціях, семінарах, 
симпозіумах 

31 11 19 15 21 24 25 23 18 12 14 7 7 0 
 

215 
 

2,94 

10 НДР, які мають державну 
реєстрацію 1 1 1 1 1 0 1 2 1 1 1 1 1 0 14  

11 Публікації зі студентами 179 41 84 72 63 83 80 105 109 70 53 29 10 0 925 11,42 

12 Захист прав інтелектуальної 
власності 5 8 0 1 3 2 0 0 8 0 3 6 4 0 40 0,22 

13 Довідки про впровадження 
викладачами кафедри 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

14 Кількість співробітників 23 10 7 7 7 13 6 10 5 6 10 6 5 2 117  

 
15 

Проект кафедри  з 
міжнародним  або 
національним 
фінансуванням 

 
3 

 
3 

 
1 

 
0 

 
0 

 
2 

 
3 

 
1 

 
3 

 
0 

 
1 

 
0 

 
2 0 

 
16 1,78 
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№ 
з/п Параметр АФІП ЕМБП ІММЛ МФОО МГ МТМП МЕВ ПП ПТБД ПМВ ПР ПЛ ІТ ФВ Всього Питомі 

 показники 
 

16 
Виконання науково- 
педагогічними працівниками 
мінімум п’яти пунктів 

 
18 

 
9 

 
6 

 
6 

 
7 

 
9 

 
6 

 
10 

 
5 

 
5 

 
6 

 
4 

 
3 1 

 
95 

 
0,87 

 
 

17 

Розширення    системи 
професійного   зростання 
шляхом  запровадження 
сертифікованих 
Університетом курсів  і 
програм, наближених до 
вимог бізнес-середовища 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

9 

 
 

1 

 
 

0 

 
 

2 

 
 

0 

 
 

0 0 

 
 

17 

 
 

0,16 

 
 

 
18 

Стажування науково- 
педагогічних працівників у 
державних органах влади, 
закладах та організаціях, що 
за профілем своєї діяльності 
відповідають або є 
спорідненими за змістом 
відповідній навчальній 
дисципліні 

 
 

 
2 

 
 

 
0 

 
 

 
1 

 
 

 
1 

 
 

 
3 

 
 

 
5 

 
 

 
2 

 
 

 
2 

 
 

 
2 

 
 

 
0 

 
 

 
2 

 
 

 
0 

 
 

 
2 0 

 
 

 
22 

 
 

 
0,20 

19 
Участь у програмах 
академічної мобільності 10 6 5 2 8 7 5 6 4 4 7 3 3 0 70 0,25 

20 Носії іноземної мови            1   1  

21 Кількість викладачів з 
науковим ступенем 11 7 5 6 7 7 6 9 5 5 7 2 4 1 82 0,75 

22 
Кількість викладачів без 
наукового ступеня 12 2 1 0 0 6 0 1 0 0 1 3 0 1 27 0,26 

23 Питома кількість публікацій 
у фахових виданнях 3,30 2,00 1,60 3,67 2,71 1,54 2,17 2,18 2,60 2,00 1,13 2,20 0,75 0,50   

 
24 

Кількості викладачів, що 
публікуються у закордонних 
наукових виданнях 

9 4 4 4 7 8 4 6 4 4 5 3 3 0 
 

65 
 

0,28 

25 Участь у прикладних 
наукових дослідженнях 1 2 2 0 3 0 1 0 4 0 0 0 5 0 18  
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4.2. Рейтингування науково-педагогічних працівників Університету 
 

Підбито підсумки рейтингування науково-педагогічних працівників 

(НПП) Університету імені Альфреда Нобеля у 2019 році. 

Рейтингування діяльності науково-педагогічних працівників в 

Університеті має на меті: 

¾ стимулювання ефективної діяльності НПП; 

¾ створення системи об'єктивних та порівняльних показників 

результатів діяльності НПП; 

¾ створення відкритого конкурентного середовища; 

¾ забезпечення об'єктивної інформації для проведення 

самоаналізу НПП; 

¾ забезпечення кадрових вимог відповідно до Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності. 

Нижче наведено рейтингові таблиці за такими категоріями: 

¾ рейтинг публікаційної активності науково-педагогічних 

працівників Університету (згідно з даними бази публікацій Університету у 

2019 р.) (табл. 4.3); 

¾ рейтинг докторів наук Університету за публікаційною 

активністю у 2019 р. (табл. 4.4); 

¾ рейтинг кандидатів наук Університету за публікаційною 

активністю у 2019 р. (табл. 4.5); 

¾ рейтинг НПП у групі І «Доктори наук / професори» (табл. 4.6); 

¾ рейтинг НПП у групі І «Кандидати наук / доценти» (табл. 4.7); 

рейтинг НПП у групі І «Старші викладачі / викладачі» (табл. 4.8). 
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Таблиця 4.3 

Рейтинг публікаційної активності науково-педагогічних працівників Університету (згідно з даними бази публікацій 
Університету у 2019 р.) 

 
№ 
з/п 

 
ПІБ 

 
Посада 

 
Кафедра 

Всього 
публіка 

цій 

Scopus 
/ 

Web of 
Science 

Інші 
міжнародні 
наукометри 

чні бази 

 
Монографії 

 
Навчальні 
посібники 

Холод Б.І. Президент   2 1 0 1 0 

1 Різун Н.О. Доцент 
Економіки та моделювання бізнес- 

процесів 14 5 6 2 0 

2 Холод О.Г. Професор 
Економіки та моделювання бізнес- 

процесів 12 4 1 5 2 

3 Волкова Н.П. 
Завідувач 

кафедри Педагогіки та психології 9 5 2 2 0 

4 Пушкіна О.В. 
Завідувач 

кафедри Права 9 0 4 1 4 

5 Митрофанова Г.Я. 
Завідувач 

кафедри 

Інноваційного менеджменту та 

міжнародної логістики 9 1 3 1 4 

6 
Тарнопольський 

О.Б. 

Завідувач 

кафедри 

Прикладної лінгвістики та 

методики навчання іноземних мов 6 1 3 1 1 

7 Задоя А.О. 
Завідувач 

кафедри 

Міжнародних економічних 

відносин та економічної теорії 6 0 5 0 1 

8 Степанова А.А. Професор Англійської філології та перекладу 6 1 2 3 0 

9 Вакарчук С.Б. Професор Інформаційних технологій 6 5 2 0 0 

10 Євтушенко О.А. Доцент 
Інноваційного менеджменту та 

міжнародної логістики 6 1 2 0 3 

11 Вакулич М.М. Доцент 
Міжнародних фінансів, обліку та 

оподаткування 6 1 5 0 0 

12 Шкура І.С. Доцент 
Міжнародних економічних 

відносин та економічної теорії 6 0 2 1 3 

13 Павлова В.А. Професор 
Підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності 6 1 3 2 0 

14 Олійник І.В. Доцент Педагогіки та психології 6 1 3 1 1 
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№ 
з/п 

 
ПІБ 

 
Посада 

 
Кафедра 

Всього 
публіка 

цій 

Scopus 
/ 

Web of 
Science 

Інші 
міжнародні 
наукометри 

чні бази 

 
Монографії 

 
Навчальні 
посібники 

15 Пєтков С.В. Професор Права 6 3 3 0 0 

 

16 
Кожушко С.П. Завідувач 

кафедри 

Міжнародного туризму, готельно- 

ресторанного бізнесу та мовної 

підготовки 

 
6 

 
0 

 
3 

 
2 

 
1 

17 Щедрова Г.П. 
Завідувач 

кафедри 

Політології та міжнародних 

відносин 6 1 3 2 0 

18 Сергєєва О.Р. Доцент 
Підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності 5 1 2 2 0 

19 Атамас П.Й. Професор 
Міжнародних фінансів, обліку та 

оподаткування 5 1 2 0 2 

20 Тараненко І. В. 
Завідувач 

кафедри Міжнародного маркетингу 5 2 3 0 0 

21 Гаркуша І.В. Доцент Педагогіки та психології 5 1 2 1 1 

22 Ткач В.О. Професор 

Міжнародного туризму, готельно- 

ресторанного бізнесу та мовної 

підготовки 

5 2 2 1 0 

23 Магдіч А.С. Професор 
Міжнародних економічних 

відносин та економічної теорії 4 0 2 0 2 

24 Задоя О.А. Доцент 
Міжнародних економічних 

відносин та економічної теорії 4 0 1 0 3 

25 Лимонова Е.М. Доцент 
Міжнародних економічних 

відносин та економічної теорії 4 0 1 0 3 

26 Пєтков В.П. Професор Права 4 0 3 1 0 

27 Вареник В.М. Завідувач 

кафедри 

Міжнародних фінансів, обліку та 

оподаткування 4 0 3 1 0 

28 Зінукова Н.В. 
Завідувач 

кафедри Англійської філології та перекладу 4 1 2 0 1 
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№ 
з/п 

 
ПІБ 

 
Посада 

 
Кафедра 

Всього 
публіка 

цій 

Scopus 
/ 

Web of 
Science 

Інші 
міжнародні 
наукометри 

чні бази 

 
Монографії 

 
Навчальні 
посібники 

29 Болгар Т.М. Професор 
Міжнародних фінансів, обліку та 

оподаткування 
4 1 2 1 0 

30 Валіков В.П. Доцент 
Економіки та моделювання бізнес- 

процесів 
4 0 3 1 0 

31 Орлова В.М. 
Завідувач 

кафедри 

Підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності 
4 1 3 0 0 

32 Барташевська Ю.М 
Завідувач 

кафедри 
Інформаційних технологій 4 0 3 0 1 

33 

 
М'ясоїд Г.І. 

Завідувач 

кафедри 

Міжнародного туризму, готельно- 

ресторанного бізнесу та мовної 

підготовки 

4 1 2 1 0 

34 
Красовська О.Ю. 

Доцент Міжнародного маркетингу 4 0 4 0 0 

35 
Ратомська Л. В. 

Викладач Англійської філології та перекладу 4 0 2 1 1 

36 Турчак О.М. Доцент Англійської філології та перекладу 4 1 2 0 1 

37 Ключник Р. М. Доцент 
Політології та міжнародних 

відносин 
4 1 2 0 1 

38 Семеренко Л.І. Доцент Англійської філології та перекладу 3 0 1 0 2 

39 Чумак Т.В. 
Старший 

викладач 

Економіки та моделювання бізнес- 

процесів 
3 0 1 1 1 

40 Бідненко Н. П. Доцент Англійської філології та перекладу 3 0 1 1 1 

41 Іщенко Т.В. Доцент Англійської філології та перекладу 3 0 1 0 2 

42 Пестовська З.С. Доцент 
Міжнародних фінансів, обліку та 

оподаткування 
3 1 1 1 0 

43 Берестень О.Є. Доцент Англійської філології та перекладу 3 0 1 0 2 

44 Кузьменко О. В. Доцент 
Підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності 
3 0 2 1 0 

45 Ткаченко В.А. Професор 
Економіки та моделювання бізнес- 

процесів 
3 0 2 1 0 

46 Лежнева Т.М. Доцент Права 3 0 2 0 1 
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№ 
з/п 

 
ПІБ 

 
Посада 

 
Кафедра 

Всього 
публіка 

цій 

Scopus 
/ 

Web of 
Science 

Інші 
міжнародні 
наукометри 

чні бази 

 
Монографії 

 
Навчальні 
посібники 

47 Косарєв В.М. Професор Інформаційних технологій 3 0 2 1 0 

48 Черноп'ятов С.В. Доцент Права 3 0 2 0 1 

49 Мединська С.І. 
Старший 

викладач 

Міжнародного туризму, готельно- 

ресторанного бізнесу та мовної 

підготовки 

3 0 2 0 1 

50 Захарова С.Г. Доцент 

Міжнародного туризму, готельно- 

ресторанного бізнесу та мовної 

підготовки 

2 0 2 0 0 

50 Бредбієр П.В. Викладач 
Прикладної лінгвістики та методики 

навчання іноземних мов 
2 0 2 0 0 

51 Коробейнікова Т.І. Доцент Англійської філології та перекладу 2 0 1 0 1 

52 Марчук Т.І. 
Старший 

викладач 
Англійської філології та перекладу 2 0 1 0 1 

53 Рижкова Г.А. Доцент 
Підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності 
2 0 1 1 0 

54 Момот В.Є. Професор 
Інноваційного менеджменту та 

міжнародної логістики 
2 0 1 0 1 

55 Яковлева Т.І. Викладач 

Міжнародного туризму, готельно- 

ресторанного бізнесу та мовної 

підготовки 

2 0 1 0 1 

56 Литвиненко О.М. 
Старший 

викладач 

Інноваційного менеджменту та 

міжнародної логістики 
2 0 1 0 1 

57 Кузьмінов С.В. Професор 
Міжнародних економічних 

відносин та економічної теорії 
2 0 1 0 1 

58 Голуб Д. О. Доцент Англійської філології та перекладу 2 0 1 0 1 

59 Плющай О.О. 
Старший 

викладач 
Англійської філології та перекладу 2 0 1 0 1 

60 Холод С.Б. Професор 
Економіки та моделювання бізнес- 

процесів 
1 0 1 0 0 

61 Колієва І.А. Викладач Англійської філології та перекладу 1 0 0 1 0 

62 Перфільєва А.О. Доцент 
Політології та міжнародних 

відносин 
1 0 1 0 0 
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№ 
з/п 

 
ПІБ 

 
Посада 

 
Кафедра 

Всього 
публіка 

цій 

Scopus 
/ 

Web of 
Science 

Інші 
міжнародні 
наукометри 

чні бази 

 
Монографії 

 
Навчальні 
посібники 

63 Михлик О.О. 
Старший 

викладач 
Англійської філології та перекладу 1 0 0 0 1 

64 Бойко Л.Г. Доцент 

Міжнародного туризму, готельно-

ресторанного бізнесу та мовної 

підготовки 

1 0 0 1 0 

65 Батраченко І.Г. Професор Педагогіки та психології 1 0 0 1 0 

66 Миронова Т.Ю. 
Старший 

викладач 
Англійської філології та перекладу 1 0 0 0 1 

67 Щолокова Г.В. Доцент Політології та міжнародних відносин 1 0 0 1 0 

68 Рябик Г.Є. Доцент 
Економіки та моделювання бізнес- 

процесів 
1 0 0 1 0 

69 Вельчева К.О. Доцент Англійської філології та перекладу 1 0 0 0 1 

70 Сапожников С.В. Професор Педагогіки та психології 1 0 1 0 0 

71 Мостова А. Д. Доцент Міжнародного маркетингу 1 1 0 0 0 

72 Шкабаро В. М. 
Завідувач 

кафедри 
Права 1 0 1 0 0 

73 Мішустіна Т.С. Доцент Міжнародного маркетингу 1 0 1 0 0 

74 Дубінський С.В. 
Завідувач 

кафедри 

Економіки та моделювання бізнес- 

процесів 
1 0 0 0 1 

75 Онищенко М.Ю. 
Старший 

викладач 
Англійської філології та перекладу 1 0 0 0 1 

76 Лебідь О.В. Доцент Педагогіки та психології 1 0 1 0 0 
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№ 
з/п 

 
ПІБ 

 
Посада 

 
Кафедра 

Всього 
публіка 

цій 

Scopus 
/ 

Web of 
Science 

Інші 
міжнародні 
наукометри 

чні бази 

 
Монографії 

 
Навчальні 
посібники 

77 Пащенко В.І. Доцент 
Політології та міжнародних 

відносин 
1 0 1 0 0 

78 Яременко С.С. Доцент Міжнародного маркетингу 1 0 1 0 0 

79 Сокуренко П.І. Доцент 
Інноваційного менеджменту та 

міжнародної логістики 
1 0 0 0 1 

80 Гринчак М.О. Доцент Права 1 0 1 0 0 

81 Бикова В.О. Доцент Педагогіки та психології 1 0 1 0 0 

82 Палєєва Ю.С. Викладач Права 1 0 1 0 0 

83 Чебикіна Т.С. Викладач Права 1 0 0 0 1 

84 Тодорошко Т.А. Викладач Права 1 0 1 0 0 

 

85 
Меліх Т.Г. 

 

Доцент 

Міжнародного туризму, готельно- 

ресторанного бізнесу та мовної 

підготовки 

 

1 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

86 Козирєва І.М. 
Старший 

викладач 

Економіки та моделювання бізнес- 

процесів 
1 0 1 0 0 

 

87 
Гречухіна І.Д. 

 

Доцент 

Міжнародного туризму, готельно- 

ресторанного бізнесу та мовної 

підготовки 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

 

88 
Беспалова Н.В. 

 

Старший 

викладач 

Міжнародного туризму, готельно- 

ресторанного бізнесу та мовної 

підготовки 

1 0 0 0 1 

89 Галкіна Я.В. Доцент Англійської філології та перекладу 1 0 1 0 0 

90 Рождественська Н.В. Доцент 
Прикладної лінгвістики та методики 

навчання іноземних мов 
1 0 0 0 1 

91 Карапетрова О.В. Доцент Педагогіки та психології 1 0 1 0 0 
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№ 
з/п 

 
ПІБ 

 
Посада 

 
Кафедра 

Всього 
публіка 

цій 

Scopus 
/ 

Web of 
Science 

Інші 
міжнародні 
наукометри 

чні бази 

 
Монографії 

 
Навчальні 
посібники 

92 Галабурда Н.А. Доцент Права 1 0 1 0 0 

93 Запорожченко О.Є. Доцент Інформаційних технологій 1 0 0 0 1 

94 Калініченко В.В. 
Старший 

викладач 
Англійської філології та перекладу 0 0 0 0 0 

95 Шуба В.О. 
Завідувач 

кафедри 
Візичного виховання та баскетболу 0 0 0 0 0 

96 Єрмолаєва Т.В. 
Старший 

викладач 
Педагогіки та психології 0 0 0 0 0 

97 Крамаренко Г.О. Професор 
Міжнародних фінансів, обліку та 

оподаткування 
0 0 0 0 0 

98 Кабанова М.Р. Доцент 
Прикладної лінгвістики та 

методики навчання іноземних мов 
0 0 0 0 0 

 

99 
Дербак О.А. 

 

Викладач 

Міжнародного туризму, готельно- 

ресторанного бізнесу та мовної 

підготовки 

0 0 0 0 0 

 

100 
Гомола М.М. 

 

Старший 

викладач 

Міжнародного туризму, готельно- 

ресторанного бізнесу та мовної 

підготовки 

0 0 0 0 0 

101 Талан Н.І. Викладач Англійської філології та перекладу 0 0 0 0 0 

102 Сторожук С.Д. 
Старший 

викладач 

Прикладної лінгвістики та 

методики навчання іноземних мов 
0 0 0 0 0 

103 Павлович М.Г. Викладач Англійської філології та перекладу 0 0 0 0 0 

104 Дніпрова О.А. Доцент Педагогіки та психології 0 0 0 0 0 

105 Малашенко Ю.А. Доцент 
Інноваційного менеджменту та 

міжнародної логістики 
0 0 0 0 0 

106 Черваков А.А. Викладач Права 0 0 0 0 0 
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№ 
з/п 

 
ПІБ 

 
Посада 

 
Кафедра 

Всього 
публіка 

цій 

Scopus 
/ 

Web of 
Science 

Інші 
міжнародні 
наукометри 

чні бази 

 
Монографії 

 
Навчальні 
посібники 

107 Печерна К.Ю. Викладач 

Міжнародного туризму, готельно- 

ресторанного бізнесу та мовної 

підготовки 

0 0 0 0 0 

108 Вошколуп Г.Ю. Викладач Педагогіки та психології 0 0 0 0 0 

109 Тяпіна Ю.О. Викладач Англійської філології та перекладу 0 0 0 0 0 

110 Шиян Н.Ю. Викладач Англійської філології та перекладу 0 0 0 0 0 

111 Добровольський А.І. 
Старший 

викладач 

Візичного виховання та 

баскетболу 
0 0 0 0 0 

112 Завізіон К.Г. Викладач Англійської філології та перекладу 0 0 0 0 0 

113 Ярмоленко Л.І. 
Старший 

викладач 

Економіки та моделювання бізнес- 

процесів 
0 0 0 0 0 

114 Мішковець Н.М. Доцент 
Економіки та моделювання бізнес- 

процесів 
0 0 0 0 0 

115 Холод Л.Б. Доцент Політології та міжнародних відносин 0 0 0 0 0 

116 Хорошун О.В. Доцент Права 0 0 0 0 0 

117 Бикова В.О. Доцент 
Педагогіки та психології 

 
0 0 0 0 0 

Загалом по Університету: 296 47 157* 35 57 

 
*У цьому стовпчику сумована кількість публікацій у зарубіжних виданнях та у тих українських наукових фахових виданнях, які зареєстровани в 
міжнародних наукометричних базах. 
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Таблиця 4.4 

№ 
з/п 

ПІБ Посада Кафедра Номер теми 
Бали за 
наукову 

діяльність 

Бали 
(статті) 

Бали 
(монографії) 

Кількість 
статей у 
Scopus / 
Web of 
Science 

Холод 

Борис Іванович 
Президент 

Економіки та моделювання 

бізнес-процесів 
0115U005679 

    

 

1 
Тарнопольський Олег 

Борисович 

Завідувач 

кафедри 

Прикладної лінгвістики та 
методики навчання 

іноземних мов 

 
0117U007601 

 

13480 
 

2410 
 

300 
 

2 

2 
Вакарчук 

Сергій Борисович 
Професор Інформаційних технологій 0118U000841 13238 1380 0 4 

3 
Волкова Наталія 

Павлівна 

Завідувач 

кафедри 
Педагогіки та психології 0717U000433 10668 1430 450 5 

 

4 
Задоя Анатолій 

Олександрович 

Завідувач 

кафедри 

Міжнародних економічних 
відносин та економічної 

теорії 

 
0115U000063 

 

8685 

 

780 

 

750 

 

0 

5 
Павлова Валентина 

Андріївна 
Професор 

Підприємництва, торгівлі 

та біржової діяльності 
0115U000062 8608 1010 300 1 

6 Степанова 

Анна Аркадіївна 
Професор 

Англійської філології та 

перекладу 
0119U000132 6650 1200 450 1 

7 
Болгар 

Тетяна Миколаївна 
Професор 

Міжнародних фінансів, 

обліку та оподаткування 
0115U002754 5952 1240 500 1 

8 Тараненко 

Ірина Всеволодівна 

Завідувач 

кафедри 
Міжнародного маркетингу 0114U005600 5852 1050 0 2 

9 
Щедрова Галина 

Петрівна 

Завідувач 

кафедри 

Політології та міжнародних 

відносин 
01182100185 4522 600 600 1 
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№ 
з/п 

ПІБ Посада Кафедра Номер теми 
Бали за 
наукову 

діяльність 

Бали 
(статті) 

Бали 
(монографії) 

Кількість 
статей у 
Scopus /  
Web of 
Science 

 

10 

Митрофанова Ганна 

Яківна 

Завідувач 

кафедри 

Інноваційного  

менеджменту та 

міжнародної логістики 

 
0118U000840 

 

3676 

 

160 

 

150 

 

1 

 

11 

Момот Володимир 

Євгенович 

 

Професор 

Інноваційного 
менеджменту та 

міжнародної логістики 

 
0118U000840 

 

3420 

 

756 

 

0 

 

0 

12 
Пушкіна Олена 

Вікторівна 
Професор Права 0115U000797 3036 1170 0 0 

 

13 

Кожушко Світлана 

Павлівна 
Професор 

Міжнародного туризму, 
готельно-ресторанного 

бізнесу та мовної підготовки 

В процесі 
реєстрації 

 

3018 

 

346 

 

50 

 

0 

14 
Зінукова 

Наталія Вікторівна 

Завідувач 

кафедри 

Англійської філології та 

перекладу 
0119U000132 2985 1173 100 0 

 

15 

Крамаренко Галина 

Олександрівна 

 

Професор 

Міжнародних фінансів, 
обліку та оподаткування 

 
0115U002754 

 

2750 

 

563 

 

150 

 

0 

 

16 

Кузьмінов Сергій 

Васильович 

 

Професор 

Міжнародних економічних 

відносин та економічної 

теорії 

 
0115U000063 

 

2626 

 

360 

 

0 

 

0 

18 
Батраченко 

Іван Георгійович 
Професор Педагогіки та психології 0717U000433 2570 160 0 0 

 

18 

Ткач Вікторія 

Олександрівна 

 

Професор 

Міжнародного туризму, 
готельно-ресторанного 

бізнесу та мовної підготовки 

В процесі 
реєстрації 

 

2430 
 

692 
 

30 3 

 

19 

Ткаченко Володимир 

Андрійович 

 

Професор 
Економіки та моделювання 

бізнес-процесів 

 
0115U005679 

 

2276 

 

668 

 

150 

 

0 
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з/п 

 

ПІБ 

 

Посада 

 

Кафедра 

 

Номер теми 

 
Бали за 

наукову 
діяльність 

 
Бали 

(статті) 

 
Бали 

(монографії) 

Кількість 
статей у 
Scopus / 
Web of 
Science 

20 Пєтков Сергій 

Валерійович 
Професор Права 0115U000797 2010 1500 0 3 

 

21 
Сапожников Станіслав 

Володимирович 
Професор Педагогіки та психології 0717U000433 2082 400 0 0 

22 Лебідь 

Ольга Валеріївна 
Доцент Педагогіки та психології 0717U000433 1568 200 0 0 

23 
Пєтков Валерій 

Петрович 
Професор Права 0115U000797 1435 300 450 0 

24 Холод Сергій Борисович Професор 
Економіки та моделювання 

бізнес-процесів 
0115U005679 Б/Р    
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Таблиця 4.5 

 

№ 
з/п 

ПІБ Посада Кафедра Номер теми 
Бали за 
наукову 

діяльність 

Бали 
(статті) 

Бали 
(монографії) 

Кількість 
статей у 
Scopus /  
Web of 
Science 

1 Різун Ніна Олегвна Доцент 
Економіки та моделювання 

бізнес-процесів 
0115U005679 5070 2500 300 6 

2 
Бідненко 

Наталія Петрівна 
Доцент 

Англійської філології та 

перекладу 
0119U000132 4478 680 0 0 

 

3 

Косарєв 

Вячеслав Михайлович 
Професор Інформаційних технологій 0118U000841 3968 80 150 0 

4 
Атамас 

Петро Йосипович 
Професор 

Міжнародних фінансів, 

обліку та оподаткування 
0115U002754 3950 1170 0 1 

5 
Вареник Вікторія 

Миколаївна 

Завідувач 

кафедри 

Міжнародних фінансів, обліку та 

оподаткування 
0115U002754 3268 1540 150 0 

6 
Красовська 

Олена Юріївна 
Доцент Міжнародного маркетингу 0114U005600 3208 1200 0 0 

7 
Сергєєва 

Олена Романівна 
Доцент 

Підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності 
0115U000062 3142 580 300 1 

8 

Курочкіна 

Ірина 

Геннадіївна 

Доцент Міжнародного маркетингу 0114U005600 3104 1100 150 1 

9 
Кузьменко 

Оксана Василівна 
Доцент 

Підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності 
0115U000062 3094 260 300 0 

10 
Орлова Вікторія 

Миколаївна 

Завідувач 

кафедри 

Підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності 
0115U000062 2842 440 150 0 

11 
Галабурда Надія 

Анатоліївна 
Доцент Права 0115U000797 2798 543 187 0 

12 
Захарова Світлана 

Геннадіївна 
Доцент 

Міжнародного туризму, готельно-

ресторанного 

бізнесу та мовної підготовки 

В процесі 

реєстрації 
2765 335 124 0 
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№ 
з/п ПІБ Посада Кафедра Номер теми 

Бали за 
наукову 

діяльність 

Бали 
(статті) 

Бали 
(монографії) 

Кількість 
статей у 
Scopus /  
Web of 
Science 

13 
Холод 

Олена Григорівна 
Професор 

Економіки та моделювання 

бізнес-процесів 
0115U005679 2711 640 450 2 

14 
Рижкова 

Галина Анатоліївна 
Доцент 

Підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності 
0115U000062 2704 380 150 0 

15 
Вакулич 

Марія Михайлівна 
Доцент 

Міжнародних фінансів, 

обліку та оподаткування 
0115U002754 2690 1176 33 0 

16 
Коробейнікова 

Тетяна Ігорівна 
Доцент 

Англійської філології та 

перекладу 
0119U000132 2300 780 0 0 

17 Шкура Ірина Сергіївна Доцент 
Міжнародних економічних 

відносин та економічної теорії 
0115U000063 2268 480 300 0 

18 
Задоя 

Олександр Анатолійович 
Доцент 

Міжнародних економічних 

відносин та економічної теорії 
0115U000063 2252 780 0 0 

19 
Олійник 

Ірина Вікторівна 
Доцент Педагогіки та психології 0717U000433 2166 1130 0 1 

20 
Ключник Руслан 

Максимович 
Доцент 

Політології та міжнародних 

відносин 
01182100185 2140 860 300 0 

21 
Лимонова Ельвіна 

Миколаївна 
Доцент 

Міжнародних економічних 

відносин та економічної 

теорії 

0115U000063 1934 200 0 0 

22 
Пестовська Зоя 

Станіславівна 
Доцент 

Міжнародних фінансів, обліку та 

оподаткування 
0115U002754 1804 560 150 1 

23 
Мостова Анастасія 

Дмитрівна 
Доцент Міжнародного маркетингу 0114U005600 1740 400 300 0 
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№ 
з/п 

ПІБ Посада Кафедра Номер теми 
Бали за 
наукову 

діяльність 

Бали 
(статті) 

Бали 
(монографії) 

Кількість 
статей у 
Scopus /  
Web of 
Science 

24 Магдіч Аліса Сергіївна Професор 
Міжнародних економічних 

відносин та економічної теорії 
0115U000063 1668 0 0 0 

25 
Барташевська Юлія 

Миколаївна 

Завідувач 

кафедри 
Інформаційних технологій 0118U000841 1636 526 150 1 

26 
Іщенко Тамара 

Володимирівна 

 

Доцент 

Англійської філології та 

перекладу 
0119U000132 

 

1613 

 

60 

 

33 

 

0 

27 
Яременко 

Світлана Степанівна 
Доцент Міжнародного маркетингу 0114U005600 1550 180 0 0 

28 
Колієва Ірина 

Анатоліївна 
Доцент 

Англійської філології та 

перекладу 
0119U000132 1548 478 45 0 

29 
Лежнева 

Тетяна Миколаївна 
Доцент Права 0115U000797 1546 360 0 0 

30 
Дубінський Сергій 

Володимирович 
Доцент 

Економіки та моделювання 

бізнес-процесів 

 

0115U005679 
1534 316 116 0 

31 
Шкабаро 

Вероніка Миколаївна 

Завідувач 

кафедри 
Права 0115U000797 1458 400 0 0 

32 
Запорожченко Олена 

Євгенівна 
Доцент Інформаційних технологій 0118U000841 1320 480 0 0 

33 
Меліх 

Тарас Григорійович 
Доцент 

Міжнародного туризму, готельно-

ресторанного 

бізнесу та мовної підготовки 

В процесі 

реєстрації 
1318 215 33 0 

34 
Сокуренко Петро 

Іванович 
Доцент 

Інноваційного менеджменту та 

міжнародної логістики 
0118U000840 1298 367 87 0 

35 
Рождественська Наталія 

Валеріївна 
Доцент 

Прикладної лінгвістики та 

методики навчання іноземних мов 
0117U007601 1276 243 165 0 

36 
Мішковець Надія 

Михайлівна 
Доцент 

Економіки та моделювання 

бізнес-процесів 
0115U005679 1264 135 289 0 

37 Холод Лілія Борисівна Доцент 
Політології та міжнародних 

відносин 
01182100185 1254 259 161 0 
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№ 
з/п ПІБ Посада Кафедра Номер теми 

Бали за 
наукову 

діяльність 

Бали 
(статті) 

Бали 
(монографії) 

Кількість 
статей у 
Scopus /  
Web of 
Science 

38 
Гавяда 

Вікторія Вікторівна 
Доцент Педагогіки та психології 0717U000433 1296 258 33 0 

 

39 

Кабанова Марина 

Романівна 
Доцент 

Прикладної лінгвістики та 

методики навчання іноземних мов 
0117U007601 1198 440 0 0 

40 
Несинова 

Світлана Василівна 
Доцент Права 0115U000797 1188 473 0 0 

41 
Гринчак 

Маргарита Олексіївна 
Доцент Права 0115U000797 1172 372 116 0 

42 
Турчак 

Олена Михайлівна 
Доцент 

Англійської філології та 

перекладу 
0119U000132 1158 0 0 0 

43 
Світлична Олена 

Русланівна 
Доцент 

Англійської філології та 

перекладу 
0119U000132 1152 246 0 0 

44 
Мішустіна 

Тетяна Сергіївна 
Доцент Міжнародного маркетингу 0114U005600 1115 280 83 0 

45 
Гаркуша 

Інеса Вікторівна 
Доцент Педагогіки та психології 0717U000433 1114 160 300 1 

46 
Сурякова Марина 

Володимирівна 
Доцент Педагогіки та психології 0717U000433 1099 566 0 0 

47 Галкіна Яна Вікторівна Доцент 
Англійської філології та 

перекладу 
0119U000132 1071 360 0 0 

 

48 

Черноп'ятов 

Станіслав 

Володимирович 

Доцент Права 0115U000797 1036 360 0 0 

49 М'ясоїд Галина Іванівна Доцент 

Міжнародного туризму, готельно-

ресторанного 

бізнесу та мовної підготовки 

В процесі 

реєстрації 
1024 180 300 0 

50 
Щолокова Ганна 

Володимирівна 
Доцент 

Політології та міжнародних 

відносин 
01182100185 984 200 150 0 

51 
Хорошун Олександр 

Віталійович 
Доцент Права 0115U000797 975 135 276 0 
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№ 
з/п ПІБ Посада Кафедра Номер теми 

Бали за 
наукову 

діяльність 

Бали 
(статті) 

Бали 
(монографії) 

Кількість 
статей у 
Scopus /  
Web of 
Science 

52 
Рябик 

Ганна Євгенівна 
Доцент 

Економіки та моделювання 

бізнес-процесів 
0115U005679 874 276 33 0 

53 
Перфільєва Анастасія 

Олександрівна 
Доцент 

Політології та міжнародних 

відносин 
01182100185 872 346 58 0 

54 
Валіков 

Володимир Павлович 

 

Доцент 

Економіки та моделювання 

бізнес-процесів 
0115U005679 865 138 0 0 

55 
Дніпрова Ольга 

Андріївна 
Доцент Педагогіки та психології 0717U000433 836 260 0 0 

56 
Голуб Дарина 

Олександрівна 

 

Доцент 

Англійської філології та 

перекладу 

 

0119U000132 

 

780 

 

280 

 

0 

 

0 

57 
Шевченко Валентина 

Миколаївна 
Доцент Міжнародного маркетингу 0114U005600 743 116 0 0 

58 
Пащенко Віктор 

Іванович 
Доцент 

Політології та міжнародних 

відносин 
01182100185 691 172 0 0 

 

59 

Вельчева 

Ксенія Олександрівна 

 

Доцент 

Англійської філології та 

перекладу 

 

0119U000132 

 

538 

 

100 

 

0 

 

0 

60 
Євтушенко Ольга 

Анатоліївна 
Доцент 

Інноваційного менеджменту та 

міжнародної логістики 
0118U000840 528 278 0 1 

61 
Берестень Олена 

Євгенівна 
Доцент 

Англійської філології та 

перекладу 
0119U000132 506 80 0 0 

 

62 

Гречухіна Ірина 

Дмитрівна 
Доцент 

Міжнародного туризму, 

готельно-ресторанного бізнесу та 

мовної підготовки 

В процесі 

реєстрації 
467 80 0 0 

63 
Бикова Вікторія 

Олександрівна 
Доцент Педагогіки та психології 0717U000433 465 74 0 0 

64 
Вошколуп Ганна 

Юріївна 
Доцент Педагогіки та психології 0717U000433 349 45 0 0 

65 
Виселко Андрій 

Дмитрович 
Доцент 

Міжнародного туризму, 

готельно-ресторанного бізнесу та 

мовної підготовки 

В процесі 

реєстрації 
334 78 65 0 
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Розподіл публікацій у Scopus та Web of Science у перерахунку на 1 співробітника кафедр Університету за 2019 р. 
(рис. 27) 
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ТОП видань Scopus та Web of Science, у яких публікуються 
співробітники Університету 

 
1. Easten-European Jornal of Enterpraise Techologies: Energy-saving 

technologies and Equipment 
2. Investment Management and Financial Innovations 
3. Baltic Journal of Economic Studies 
4. Springer Link. Plenum Publishing Corporation 
5. Springer Sci.+Business Media (New York) J. of Math. Sciences 
6. Springer Link. Pleiades Publishing, Ltd., Mathematical Notes 
7. Book: Advances in Intelligent Systems and Computing, Springer 
8. Book: Communications in Computer and Information Science 
9. Innovation Management and Education Excellence through Vision 

2020, International Business Information Management Association 
10. Eastern-European Journal of Technologies 
11. Středoevropský věstník pro vědu a výzkum / Central European Journal 

for Science and Research 
12. International Journal of Innovative Technologies in Economy 
13. Slavia Orientalis 
14. Tomsk State University Journal of Philology 
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Таблиця 4.6 
ТОП-10 співробітників у групі І «Доктори наук / професори» 

№ 
з/п П.І.Б. Бали (загальний рейтинг) 
1 Тарнопольський Олег Борисович 16 408,00 
2 Павлова Валентина Андріївна 15 375,00 
3 Вакарчук Сергій Борисович 14 486,33 
4 Задоя Анатолій Олександрович 12 051,66 
5 Волкова Наталія Павлівна 11 138,33 
6 Тараненко Ірина Всеволодівна 9 787,00 
7 Степанова Анна Аркадіївна 9 725,00 
8 Болгар Тетяна Миколаївна 7 657,16 
9 Щедрова Галина Петрівна 6 568,66 

10 Митрофанова Ганна Яківна 6 371,00 
 

Таблиця 4.7 
ТОП-10 співробітників у групі ІІ «Кандидати наук / доценти» 

№ 
з/п 

П.І.Б. науково-педагогічного 
працівника Бали (загальний рейтинг) 

1 Кузьменко Оксана Василівна 8 983,33 
2 Яременко Світлана Степанівна 8 547,33 
3 Вареник Вікторія Миколаївна 8 053,83 
4 Косарєв Вячеслав Михайлович 7 230,00 
5 Сергєєва Олена Романівна 6 555,33 
6 Бідненко Наталія Петрівна 6 169,33 
7 Рижкова Галина Анатоліївна 5 584,00 
8 Орлова Вікторія Миколаївна 5 407,33 
9 Різун Ніна Олегівна 5 075,00 

10 Кабанова Марина Романівна 4 990,66 
 

Таблиця 4.8 
ТОП-10 співробітників у групі ІІІ «Старші викладачі / викладачі» 

№ 
з/п 

П.І.Б. науково-педагогічного 
працівника Бали (загальний рейтинг) 

1 Бредбієр Пол Вільям 2 887,33 
2 Сторожук Світлана Дмитрівна 2 471,33 
3 Чумак Тетяна Валентинівна 2 224,00 
4 Мединська Світлана Іванівна 2 189,5 
5 Плющай Олександр Олександрович 2 110,66 
6 Єрмолаєва Тетяна Василівна 1 861,33 
7 Ратомська Лариса Володимирівна 1 627,66 
8 Онищенко Маріанна Юріївна 1 588,00 
9 Гомола Марія Миколаївна 1 534,00 

10 Беспалова Наталія Володимирівна 1 082,00 
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4.3. Заохочення співробітників Університету за результатами наукової 
діяльності у 2019 році 

 
За результатами рейтингування було фінансово заохочено до виконання 

наукових тем 27 науково-педагогічних працівників Університету. Фінансове 
заохочення передбачає: оплату наукових відряджень по Україні та за 
кордоном (конференції, семінари), фінансування стажувань за кордоном, 
видання монографій, публікації наукових статей у зарубіжних та вітчизняних 
фахових виданнях, премії за наукову діяльність. Середня сума заохочення на 
одного співробітника становить 9063 грн.  
 

Таблиця 4.9. 
Кількість науково-педагогічних працівників Університету, які одержали 

фінансове заохочення у 2019 р. за кафедрами 
 

№ 
з/п Кафедри Університету Кількість науково-педагогічних 

працівників 

1 Кафедра англійської філології та перекладу 3 

2 Кафедра міжнародного туризму, готельно-
ресторанного бізнесу та мовної підготовки 5 

3 Кафедра прикладної лінгвістики та методики 
навчання іноземних мов 2 

4 Кафедра міжнародних фінансів, обліку та 
оподаткування 1 

5 Кафедра політології та міжнародних відносин 1 

6 Кафедра педагогіки та психології 2 

7 Кафедра економіки та моделювання бізнес-
процесів 1 

8 Кафедра інформаційних технологій 2 

9 Кафедра міжнародного маркетингу 3 

10 Кафедра міжнародних економічних відносин та 
економічної теорії 1 

11 Кафедра права 2 

12 Кафедра інноваційного менеджменту та 
міжнародної логістики 1 

13 Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової 
діяльності 3 

Разом по Університету 27 
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Завдання на 2020 рік 
 

Основними завданнями перед науково-педагогічним колективом 
Університету імені Альфреда Нобеля на 2020 рік мають бути такі: 

 
1. Проведення державної атестації Університету імені Альфреда Нобеля 

в частині провадження ним наукової діяльності. 
2. Підвищення рейтингових позицій Університету в рейтингах 

міжнародної наукометричної бази Scopus, Webometrics, Топ-200 Україна, 
консолідованому рейтингу навчальних закладів України, «Кращі приватні 
навчальні заклади України». 

3. Підготовка періодичних наукових видань Університету до включення 
до Переліку наукових фахових видань України за категорією Б. 

4. Підвищення рівня виконання науково-дослідних робіт та питомої ваги 
наукових публікацій у виданнях, які включено до наукометричних баз Scopus 
та/або Web of Science. 

5. Підвищення рівня патентної діяльності Університету та активізація 
науково-педагогічних працівників щодо отримання документів, які 
засвідчують права на інтелектуальну власність. 

6. Підвищення якісних параметрів наукової роботи науково-
педагогічних працівників Університету (захист авторських прав та 
міжнародне визнання, забезпечення участі одного викладача від кожної 
кафедри університету до участі у наукових проектах, конкурсах, програмах). 

7. Підвищення питомої ваги здобувачів Університету – учасників 
Всеукраїнських студентських олімпіад, Всеукраїнських конкурсів 
студентських наукових робіт, інших наукових конкурсів.  

8. Розширення міжнародної наукової співпраці в межах програм 
мобільності, а також у спільних міжнародних наукових проектах в рамках 
програми ЄС «Erasmus+» та інших міжнародних грантових програм. 

9. Готовність до акредитації освітньо-наукових програм підготовки 
докторів філософії. 

10. Підвищення рівня інноваційної діяльності Університету. 
 

 


