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Áîðèñà  Õîëîäà ÇÂ²Ò 

Діяльність Університету у 2016/17 навчальному році була підпорядкована 

Закону України «Про освіту», наказам, розпорядженням та іншим 

нормативним актам Міністерства освіти та науки України, Кабінету 

міністрів України, а також Стратегії розвитку Університету, внутрішнім 

Положенням, що встановлюють порядок діяльності у різних напрямках, та 

іншим нормативним документам, що стосуються освітньої діяльності. 

Цей навчальний рік став важливим кроком на шляху реалізації стратегії 

Університету, спрямованої на створення реальних освітніх та наукових 

цінностей, що відповідають новітнім вимогам та потребам ХХІ сторіччя й 

орієнтовані на динамічний розвиток економіки та суспільства, європейську й 

світову інтеграцію держави. 

Ключове місце у діяльності Університету посідала імплементація вимог 

Закону України «Про вищу освіту» щодо якості освіти, переходу на нові освітні 

стандарти та нові освітні програми, проведення наукових досліджень, 

подальшого міжнародного визнання, забезпечення міжнародної мобільності 

студентів та викладачів, тощо.

Крім того, Університет у своїй діяльності продовжував реалізацію 

принципів Великої Хартії Європейських Університетів.

1

Серед основних досягнень Університету у 2016/17 н. р. слід виділити 
наступні:

- У сфері освітньої діяльності:

1. Міжнародна акредитація Університету в цілому, а 
також окремих напрямків підготовки акредитаційною 
агенцією ZEvA з Німеччини. Тим самим незалежною 
недержавною авторитетною  міжнародною установою 
офіційно було засвідчено повну відповідність освітньої 
діяльності Університету європейським освітнім 
стандартам та вимогам.

2. Відновлення роботи програми подвійних 
дипломів з Університетом Уельсу – цьогорічний набір 
студентів у рамках продовження програми склав 19 осіб. 
Важливо, що експерти з Великої Британії назвали наш Університет «флагманом 
освіти в Україні» та особливо відзначили нашу відданість європейським 
стандартам освіти.

3. Проведення зовнішнього ресертифікаційного аудиту системи управління 
якістю, що дозволило пролонгувати термін дії сертифікатів якості від Національної 
агенції з акредитації України, німецького органу сертифікації “DQS Group” та 
сертифікату міжнародного зразка IQNet  про відповідність вимогам нового 
стандарту якості ISO 9001:2015. 

4. Традиційно висока оцінка якості освітніх послуг, які надаються 
Університетом, споживачами, що проявляється у їхньому бажанні навчатися у нас. 
Уже протягом кількох останніх років Університет посідає перше місце серед 
недержавних навчальних закладів України за чисельністю поданих заяв та 
кількістю студентів, зарахованих на перший курс бакалаврських програм.

5. Вперше запропоновані слухачам спеціалізовані програми МВА – МВА-
спорт та МВА в охороні здоров'я, причому на останню програму зараховані 
виключно іноземні студенти.
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У вересні 2016 р. був проведений Міжнародний Нобелівський конгрес 
«Миротворча і просвітницька місія 
Нобелівських лауреатів у сучасних 
глобальних умовах». Конгрес відвідав 
Мікаель  Нобель ,  благодійник та 
підприємець, багаторічний президент 
Т о в а р и с т в а  р о д и н и  Н о б е л і в , 

співзасновник Нобелівського благодійного трасту, член сім'ї Нобелів, внучатий 
племінник Альфреда Нобеля. Також на Конгресі були 
присутні Його Високоповажність Пан Херардо 
А н хе л ь  Бу г а й о  О т то н е ,  Н а д з в и ч а й н и й  т а 
Повноважний посол Королівства Іспанія в Україні, а 
також доктор Роберт С. Джонсон, Голова Незалежної 
комісії Європейської Ради з Бізнес-Освіти (Велика 
Британія). За рішенням Вченої Ради всі вони стали 
почесними професорами нашого Університету.

У 2016/17  н .р .  науково-педагог ічними 
працівниками 
кафедр було опубліковано: монографій та 
часток монографій – 30; підручників та 
посібників – 18; статей у закордонних 
виданнях – 61; статей у фахових виданнях – 
192; публікацій, що увійшли до науково-
метричних баз, – 9;

У квітні 2017 р. в університеті було 
проведено RUN-IT конференцію, яка 
складалася  з  циклу майстер-класів, 
зустрічей та лекцій, спрямованих на 
розвиток освіти фахівців  IT та розвиток IT-
індустрії  в нашій країні.

У листопаді 2017 року розгорнуто 
власний репозитарій для розміщення 
наукових робіт,  котрий наразі нараховує 
1440 робіт вчених Університету.

Вперше на базі Університету було 
проведено другий етап Всеукраїнської 
студентської олімпіади зі спеціальності 
«Облік і аудит», у якому  взяли  участь 134 
студенти  майже зі всіх регіонів України

3

В п е р ш е  в і д б у л и с я  з а х и с т и 
докторських дисертацій з економіки. 
Всього за 2016/17 н.р. в спеціалізованій 
вченій раді Д 08.120.01, яка діє при 
Університеті імені Альфреда Нобеля, було 
захищено 2 докторські й 3 кандидатських 
дисертації, а також  8 кандидатських 
дисертацій за спеціальністю 13.00.04 було 
захищено  у спеціалізованій  вченій раді К 
08.120.02. На сьогодні в Університеті у 
штаті працює 106 викладачів, з яких 22 

мають вчену ступінь  доктора наук та 62  - кандидата наук. Питома вага 
викладачів з науковими званнями та ступенями в нашому Університеті 
становить 79,2%.

- У сфері міжнародної співпраці:
1.  Завдяки тісним контактам із закордонними ВНЗ-партнерами в Університеті 

реалізуються наступні програми подвійних дипломів:

· з Університетом Уельсу, Велика Британія – програма «Міжнародний 
менеджмент» (рівень бакалавра, на кафедрі міжнародних економічних відносин та 
економічної теорії) – 23 студентів у минулому навчальному році, 5-й рік роботи;

· з Вищою школою менеджменту та охорони праці в Катовіце (Республіка 
Польща)  – програма «Ділова англійська мова» (рівень бакалавра, на кафедрі 
англійської філології і перекладу) – 5 студентів у минулому навчальному році, 
четвертий рік роботи;

·	 з Університетом Humanitas, Польща – програма «Ділова англійська мова» 
(рівень магістра, на кафедрі англійської філології і перекладу) та програма 
«Правознавство» (рівень магістра, на кафедрі права) – 18 студентів у минулому 
навчальному році, перший рік роботи;
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Áîðèñà  Õîëîäà ÇÂ²Ò 

·	 з Вищою школою бізнесу-Національним університетом Льюїсу в Новому 
Сончі, Республіка Польща – програма «Менеджмент за галузями економічної 
діяльності» (у Міжнародній Школі Бізнесу) – 15 студентів у минулому навчальному 
році, першій рік роботи;

·	 з Вищою школою менеджменту та охорони праці в Катовіце (Республіка 
Польща)  – програма «Психологія у бізнесі» (рівень бакалавра, на кафедрі 
психології та педагогіки) – 9 студентів у минулому навчальному році, перший рік 
роботи.

3.  Підписано угоду про співробітництво з університетами Людвігсгафену, 
Магдебургу та Віщою технічною школою Бранденбургу (Німеччина), Бізнес-
Школою Економічного Університету у Кракові (Республіка Польща).

4.  У рамках існуючих міжнародних договорів університету за програмою 
Erasmus+ 7 студентів різних спеціальностей навчалися протягом семестру у 
польських  (Університет Лодзі) та іспанських  (Університет Кадіса) університетах. 

5. Фактом міжнародного визнання 
університету є зростання кількості іноземних 
студентів, які в ньому навчаються – у 2017 
році в Університеті навчалося 235 студентів з 
56 країн світу, з Європи, Азії , Африки та 
Латинської Америки.

Одним із головних стратегічних  завдань  Університету є поступове покращення 
його позицій у національних та міжнародних рейтингах.

Університет у 2017 році посів 106 позицію у рейтингу «ТОП 200 Україна»
 (у 2016 р. – 107 позиція).

За результатами вступної кампанії 2017 р. Університет посів 35 місце серед усіх 
вишів України за показником "Зараховано на контракт (651 студент). 
Це 3-тє місце серед приватних ВНЗ. 59 місце серед усіх вишів України за 
показником "Середній бал ЗНО на контракт".

Це – гідний результат роботи всього колективу Університету. 

Найбільш вагомими досягненнями у 2017 році є:

Конкретні досягнення у сфері освітнього процесу:

1. За даними Дніпропетровського обласного центру зайнятості  1 жовтня 
2017 р. на обліку перебувала лише 1 особа, яка є випускником Університету, що 
складає 0,1% від  загальної кількості випускників. 

2. Створена Наглядова рада з питань оцінювання професійних 
компетентностей випускників. 

3. Організовано понад 30 зустрічей студентів з роботодавцями, ділові ігри за 
участі роботодавців, круглий стіл. Організовуються численні майстер-класи, 
зокрема «Алхімія капіталу: лідери нового покоління» Голови Правління 
Української міжбанківської валютної біржі, д.е.н. Гулея А.І.

4. Науково-педагогічні працівники проходять стажування у державних 
органах влади, закладах та організаціях, що за профілем своєї діяльності 
відповідають або є спорідненими за змістом відповідній навчальній дисципліні. 
Цей показник в цілому по університету сягає 28% від загальної кількості ПВС.

У 2017 р. довгострокове підвищення кваліфікації у вигляді навчання для отримання 
другої вищої освіти пройшли 22 науково-педагогічні працівники Університету - 
за спеціальністю «Філологія». Шляхом стажування - 19 науково-педагогічних 
працівників кафедр.

5. 11% викладачів науково-педагогічних працівників Університету 
беруть участь в програмах академічної мобільності. 

6.  У 2017 р. 7 здобувачів вищої освіти, які навчаються за денною формою, 
взяли участь у проектах академічної мобільності за програмою ERASMUS+ до 
вишів Польщі та Іспанії. Ще близько 30 здобувачів в рамках програм мобільності 
відвідали ВНЗ Польщі на короткий термін. 
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7.  Серед неординарних методів та форм навчання, що використовувалися 
кафедрами Університету у 2017 р.,  слід відзначити технології помірного 
занурення (кафедра міжнародного туризму та мовної підготовки), 
міждисциплінарні проекти (кафедра маркетингу, міжнародних економічних 
відносин та економічної теорії), проблемне навчання (кафедри політології, 
маркетингу), відео-кейси (кафедри права, психології та педагогіки, інноваційного 
менеджменту та міжнародної логістики),  використання натуральних зразків; 
виїзні заняття (кафедра підприємництва, товарознавства та біржової діяльності), 
аудіо- та відео-супровід заняття (кафедра англійської філології та перекладу, 
прикладної лінгвістики), лекція-діалог двох викладачів, лекція із запланованими 
помилками (кафедра психології та педагогіки), використання дуальних 
мультимедійно-комп'ютерних аудиторій, англомовного занурення, методу ігрового 
проектування (кафедра англійської філології та перекладу).

8.  У 2017 р. головним методичним орієнтиром було обрано активне 
застосування в освітньому процесі гейміфікації - як однієї з найсучасніших 
методик, яка спрямована на підвищення  мотивації учнів та студентів до активного 
навчання. 

9. В 2017 р. в Міжнародній Школі Бізнесу IBS пройшли навчання понад 120 
ос. за програмами МВА (part-time), Психологія у форматі МВА, MBA Sport, MBA in 
Healthcare and Hospital Management, MBA (module), МВА (english). У жовтні 2017 
року стартувала перша англомовна програма МВА. 

10. Центром консалтингу розвиваються програми додаткової освіти, які 
допомагають вирішувати прикладні задачі, що виникають у підприємництві та 
інших сферах ділової діяльності.

У 2017 р. Центром консалтингу спільно з кафедрою політології та міжнародних 
відносин здійснено підготовку слухачів проекту «Молоді політики 
Дніпропетровщини»; за участю кафедри педагогіки та психології здійснювалося 
навчання інструкторів ТОВ «АТБ-МАРКЕТ»; «Амадеус України» разом з 
кафедрою міжнародного туризму та мовної підготовки Центр консалтингу 
впроваджує проведення інформаційно - консультаційного обслуговування слухачів 
за програмою « Амадеус»;  разом із Всеукраїнською громадською організацією 
"Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України" (ФПБАУ) організовано 
та проведено кваліфікаційні іспити за сертифікаційними програмами фахівців з 
бухгалтерського обліку та аудиту («CAP/CIPA - Сертифікований міжнародний 
професійний бухгалтер»).

Конкретні досягнення у сфері внутрішньої системи 
забезпечення якості вищої освіти:

1. Протягом 2017 року Університет успішно пройшов декілька процедур 
зовнішньої оцінки його діяльності:

- ресертифікаційний аудит зовнішнього органу сертифікації – Міжгалузевого 
центру якості «ПРИРОСТ», за результатами якого  отримано позитивний висновок 
експертів щодо відповідності системи управління вимогам міжнародного 
стандарту ISO 9001:2015 терміном на 3 роки (до червня 2020 року):

·	сертифікат Національної агенції з акредитації України;

	сертифікат німецького органу сертифікації DQS;·
	сертифікат міжнародного зразка IQNet.·

-       процедуру акредитації експертними комісіями Міністерства освіти і науки 
України  успішно пройшли такі спеціальності: «Філологія», «Маркетинг», 
«Економіка. Економіка підприємства», «Право», «Соціальна робота», «Економіка. 
Економічна кібернетика», а також «Фінанси, банківська справа та страхування».

-  англомовна освітня програма, що реалізується кафедрою міжнародних 
відносин та економічної теорії, продовжила співпрацю з Університетом Уельсу і 
отримала експертне визнання відповідності якості освітньої підготовки в 
Університеті британським стандартам, які поступово поширюються на всі 
спеціальності і освітні рівні. 

Розпочався процес валідації освітньої програми «Міжнародний менеджмент» в 
Університеті Уєльсу Трініті Сент-Девід.

На основі рекомендацій, наданих 
експертами міжнародного акреди-
таційного агентства ZEvA, у 2017 р.:

1) розроблено і  впроваджено 
п р о ц е д у р и  в и з н а н н я  о с в і т н і х 
компонентів та періодів навчання;  
моніторингу навчального навантажен-
ня здобувачів вищої освіти;

2) створено Комісію з трансферу;

3)  впроваджено тьюторську 
підтримку здобувачів, які навчаються 
на першому курсі.
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На основі рекомендацій, наданих 
експертами міжнародного акреди-
таційного агентства ZEvA, у 2017 р.:

1) розроблено і  впроваджено 
п р о ц е д у р и  в и з н а н н я  о с в і т н і х 
компонентів та періодів навчання;  
моніторингу навчального навантажен-
ня здобувачів вищої освіти;

2) створено Комісію з трансферу;

3)  впроваджено тьюторську 
підтримку здобувачів, які навчаються 
на першому курсі.
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Áîðèñà  Õîëîäà ÇÂ²Ò 

 Щосеместрово проводиться моніторинг думок стейкхолдерів. Вивчається 
задоволеність здобувачів вищої освіти якістю освітніх програм, наповненням 
навчальних планів, якістю окремих дисциплін, якістю роботи конкретних 
викладачів. Також щосеместрово складаються рейтинги діяльності науково-
педагогічних працівників. 

За даними анкетування, здійсненого департаментом маркетингу серед 
випускників університету (155 осіб):

- 97% опитаних задоволені рівнем професійної підготовки в Університеті. 

- 35% випускників планують здобути другу вищу освіту саме в Університеті 
імені Альфреда Нобеля. 

- 80 % випускників порекомендують наш Університет друзям чи колегам з 
вірогідністю понад 90%. 

Випускники особливо відзначили такі переваги Університету, як досвідчені 
викладачі, високий рівень освіти, атмосфера, матеріально-технічна база та 
інфраструктура, престиж та міжнародне визнання, чесність. 

Тільки 1% опитаних виявили своє невдоволення, а саме: відсутністю ліфта, 
відсутністю 100% дистанційного навчання, режимом роботи каси, тим, що в деяких 
аудиторіях занадто жарко, відсутністю басейну.

5. Проводиться робота щодо розповсюдження ідеї академічної 
доброчесності та дотримання відповідних норм і правил. Усі наукові роботи, 
курсові та кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти, а також роботи 
здобувачів в рамках Уельської програми проходять перевірку на плагіат. У грудні 
2017 року в Університеті створено Комісію з питань академічної доброчесності. 
Процедура розгляду Комісією фактів порушення академічної доброчесності 
затверджена Вченою радою університету.

Конкретні досягнення у сфері міжнародної діяльності та 
міжнародного визнання Університету:

1. З метою покращення позицій у міжнародних рейтингах протягом 2017 р. в 
Університеті було вжито наступних заходів:

- Університет включено до Міжнародного консорціуму університетів 
(жовтень 2017 р.);

- відновлено присутність усіх періодичних наукових видань Університету в 
наукометричній базі UlrichWeb;

- чотири періодичних наукових видання Університету зареєстровано у 
наукометричній базі Directory of Open Access Journals (DOAJ) (квітень - грудень 
2017 р.);

- Університет включено до престижного міжнародний рейтинг університетів 
UNIRANK (89-те місце у списку 300 ВНЗ України, рейтингування почалося у липні 
2017 р.);

- відновлено присутність наукових журналів університету e наукометричній 
базі даних «Коперник»;

2. На кінець 2017 р. більш ніж 40% науково-педагогічних працівників 
Університету мають  документи, які  засвідчують їхнє володіння іноземною мовою 
на рівні B2.

3. В 2017 р. викладачі Університету долучились до нової форми участі у 
програмах мобільності - on-line заняття. Чотири викладачі Міжнародної Школи 
Бізнесу IBS Університету імені Альфреда Нобеля взяли участь у програмі 
подвійних дипломів з Вищою Школою Бізнесу -  National Louis University (м. Новий 
Сонч). В рамках співпраці проф. А.О. Задоя, проф. В.Є. Момот, доц. І.С. Шкура та 
доц. О.Ю. Красовська проводили on-line заняття та вебінари для студентів 
магістерських програм WSB-NLU (Польща). 

4. Університет бере участь у грантових програмах. Успішно продовжується 
реалізація проекту «Трансформаційні та освітні процеси в країнах Вишеградської 
групи» (грант 61300029 Вишеградського фонду, який дозволив організувати в 
Університеті низку заходів за участю професорів з Польщі та Словаччини в 
конференціях, майстер-класах, презентаціях. Крім того, викладачі та студенти 
отримали персональні короткострокові гранти на стажування, викладання або 
навчання за кордоном у рамках програми Erasmus+. Загальна кількість 
отримувачів цих грантів складає 11. 
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Було реалізовано проект студентської мобільності «Passionate Youth: Think and 
Make your Ideas Come True» у співпраці з Гданською політехнікою в рамках Polsko-
Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. 

В 2017 р. Університет виграв конкурс програми розвитку лідерського 
потенціалу університетів України Британської Ради з проектом Educational game 
hub Nobel-Quiz, який буде реалізовано протягом 2018-2019 років. 

Студентка Ольга Гуменюк виграла грант програми німецької економіки для 
України та протягом трьох місяців (лютий-квітень 2018) проходитиме оплачуване 
стажування в компанії JFT Technologies у відділі маркетингових досліджень

Активно розвивається програма «Семестр за кордоном» в рамках програми 
Єразмус+ за умови нульової стипендії (5 студентів). У травні 2017 р. у рамках цієї 
програми відбулася поїздка трьох викладачів Університету на короткочасні 
стажування до Познанського університету технологій, Університету Humanitas( до 
цих  та інших ВНЗ-партнерів загалом виїжджали більш ніж 20 студентів 
Університету).

5. Протягом останніх років в Університеті імені Альфреда Нобеля 
прослідковується динамічний розвиток програм подвійних дипломів з різними 
іноземними партнерами. Загальна кількість студентів, залучених до таких 
програм у 2017 р., становить 95 осіб, що дорівнює 4,3% від загальної кількості 
студентів денної форми навчання.

У програмі подвійних дипломів кафедри міжнародних економічних відносин 
та економічної теорії з Університетом Уельсу вже 55 студентів отримали дипломи. 
Планується, що ще 16 студентів отримають диплом протягом наступних трьох 
років.

З 2014 року з Вищою школою менеджменту та охорони праці в Катовіцах 
реалізується програма подвійних дипломів зі спеціальності «Англійська філологія» 
(скористалися вже 43 студента).

У 2017 році студенти спеціальності «Філологія (Переклад)» захистили 
магістерські дипломні роботи в університеті HUMANITAS (Wyższa Szkoła 
Humanitas University), Польща за спеціалізацією – бізнес-комунікація).

Всього за цими програмами у 2017 р. навчалося відповідно: 5 студентів 
спеціальності «Філологія» на рівні магістра та 11 студентів на рівні бакалавра. 

З жовтня 2016 року кафедра права розпочала магістерську програму з 
Університетом Humanitas (Республіка Польща). 13 студентів у грудні 2017 р. у 
захистили магістерські дисертації. 

З липня 2017 року кафедри педагогіки та психології розпочала програму 
подвійних дипломів з Вищою школою менеджменту та охорони праці в Катовіцах. 
В програмі прийняли участь 6 студентів. 

У грудні 2017 року кафедра міжнародних фінансів також розпочала програму 
подвійних дипломів з Сопотською Вищою Школою. 7 студентів розпочали цю 
програму у Польщі з 15 січня 2018 р..

В 2017 році 15 слухачів програм Міжнародної Школи Бізнесу IBS пройшли 
навчання за програмою подвійних дипломів в Вищій Школі Бізнесу National Louis 
University та отримали європейські дипломи магістрів за спеціальностями 
«Маркетингові комунікації» та «Фінансовий менеджмент» .

Восени 2017 року 22 слухача програм МВА Міжнародної Школи Бізнесу IBS 
зараховані на навчання за програмою подвійних дипломів з WSB-NLU.

6. У 2017 р. збільшилась частка іноземних студенти - понад 8,6% у загальній 
масі студентів денної форми, або 235 студентів. До університету зараховано 110 
іноземних студентів на першій курс,  53 студента на страші курси, 49 студентів на 
підготовче відділення та 23 студенти на мовну підготовку .

Серед освітніх послуг нашого університету, які найбільше користуються 
попитом серед іноземних абітурієнтів, є підготовче відділення, англомовні 
програми та програми МВА. 

7. З метою підвищення рівня міжнародного визнання наукових розробок 
Університету передбачено постійне збільшення кількості закордонних наукових 
публікацій викладачів. Відповідно до звітів кафедр, 27% викладачів регулярно 
друкуються за кордоном
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