ЛІДЕР МІЖНАРОДНОЇ
ОСВІТИ В УКРАЇНІ

СoncordiaUA
Приватний університет, заснований 1997 року в
столиці України, м. Київ.
Стратегічним партнером та співзасновником
університету є Concordia University Wisconsin, USA.
Дипломи ConcordiaUA визнаються в США
та інших країнах світу завдяки міжнародній
акредитації та партнерським програмам
подвійних дипломів.
ConcordiaUA – єдиний в Україні ВНЗ,
акредитований FIBAA.
ConcordiaUA обирають студенти з 50 країн світу.

Переваги ConcordiaUA:
• міжнародні програми підготовки бакалаврів, магістрів/МВА та Ph.D.
• англійська мова викладання
• безстрокова ліцензія МОН України
• міжнародна акредитація якості освіти FIBAA, Germany
• членство в Міжнародній групі якості освіти CHEA-CIQG, USA
• ексклюзивні програми подвійних дипломів з 4 закордонними вишами
• міжнародні програми обміну з 10 країнами світу
• американські підручники
• доступ до інформаційних ресурсів іноземних університетів-партнерів
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ЛІЦЕНЗУВАННЯ ТА АКРЕДИТАЦІЯ
В УКРАЇНІ

ConcordiaUA має ліцензію Міністерства освіти
і науки України та акредитацію Державної
акредитаційної комісії України на підготовку
бакалаврів з менеджменту, міжнародних
економічних відносин, міжнародного бізнесу та
магістрів з бізнес-адміністрування (МВА).

МІЖНАРОДНЕ ВИЗНАННЯ
АКРЕДИТАЦІЯ FIBAA – ОЗНАКА ЯКОСТІ
ОСВІТИ МІЖНАРОДНОГО РІВНЯ
FIBAA – незалежна міжнародна агенція з
акредитації та експертизи якості вищої освіти
(м. Бонн, Німеччина).

До 2020 року акредитовано FIBAA понад 1900
освітніх програм у вищих навчальних закладах
Німеччини, інших країнах Європи та світу.
Україну в цьому списку представляє Українськоамериканський університет ConcordiaUA. Це
єдиний з українських вишів, програми якого з
Bachelor of Business Administration (BBA) та Master
of Business Administration (MBA) пройшли програмну
акредитацію та отримали сертифікацію FIBAA.
З 2019 року рішення FIBAA про акредитацію
українських ВНЗ та навчальних програм офіційно
визнаються Міністерством освіти і науки України.

ЧЛЕНСТВО В CHEA – CIQG

Якість освіти ConcordiaUA підтверджується
членством у Міжнародній групі якості CIQG при Раді
з питань акредитації вищих навчальних закладів
CHEA, США.

ФОРМА НАВЧАННЯ – ДЕННА,
ОН-ЛАЙН/ДИСТАНЦІЙНА:

- Дипломи ConcordiaUA
- Диплом державного зразка
- Диплом BBA, сертифікація FIBAA
- Диплом MBA, сертифікація FIBAA
- Диплом University of Minnesota, USA
- Диплом Concordia University Wisconsin, USA
- Диплом University of Occupational Safety
Management, Poland
- Сертифікат Rutgers University, USA
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БАКАЛАВРАТ: ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ
• Оптимальне поєднання теорії та практики сучасного управління
• Викладачі-практики зі США, Німеччини, Італії, Австрії, України
• Диплом державного зразка
• Диплом University of Minnesota, USA
• Сертифікована бізнес-англійська рівня В2-С1
• Безкоштовні програми обміну студентів з Німеччиною:
- University of Applied Sciences Worms, Germany
- Trier University, Germany
- University of Koblenz-Landau, Germany
• Програма інноваційного бізнес-моделювання та startup менеджменту з Rutgers
University, USA
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МЕНЕДЖМЕНТ + ВВА
Спеціалізація: менеджмент;
менеджмент готельного бізнесу;
менеджмент інформаційних
технологій; менеджмент в агробізнесі.

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ
ВІДНОСИНИ + ВВА
Спеціалізація: міжнародні економічні
відносини; міжнародна економіка;
міжнародний бізнес.

ДО СКЛАДУ ПРОГРАМ
ВХОДИТЬ МІЖНАРОДНА
ПРОГРАМА З БІЗНЕСАДМІНІСТРУВАННЯ BBA З
СЕРТИФІКАТОМ FIBAA
Форми навчання: денна, дистанційна.
Термін навчання: 4 роки (8 семестрів).
Перспективи:
• Керівні позиції в міжнародних
компаніях
• Управління міжнародними проектами
• Інтеграція в міжнародне бізнессередовище
• Власний бізнес
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МАГІСТРАТУРА:
ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ
• Сучасні методики та міжнародні
практики з бізнес-адміністрування
• Експерти та кваліфіковані викладачі
зі США, Німеччини та інших
європейських країн
• Диплом державного зразка
• Диплом Concordia University
Wisconsin, USA
• Сертифікат Rutgers University, USA
• Диплом University of Occupational
Safety Management, Poland
• Сертифікована бізнес-англійська
• Практичний курс Keystone для
стартапів та власного бізнесу:
- практикуми з маркетингу
- тренінги з підприємництва та
лідерства
- семінари з бізнес-стратегії
- науково-дослідна практика зі
сталого розвитку
• Програма інноваційного бізнесмоделювання та startup менеджменту
з Rutgers University, USA
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ПРОГРАМА MBA В ConcordiaUA
МАЄ АКРЕДИТАЦІЮ МОН ТА
МІЖНАРОДНУ АКРЕДИТАЦІЮ
ЯКОСТІ ОСВІТИ FIBAA
Спеціальність: менеджмент.
Спеціалізація: магістр бізнес-адміністрування
(МВА).
Форми навчання: денна, он-лайн/дистанційна.
Термін навчання: 1,5 року.
Перспективи:
• Статус експерта з управління міжнародними
проектами
• Міжнародний консалтинг у сфері бізнесуправління та розробки стартап-проектів
• Експертна позиція з проблем сталого
розвитку та соціальної відповідальності
бізнесу (CSR)
• Управління міжнародними проектами
• Власний бізнес
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ДОКТОРАНТУРА: ПРОГРАМА
PH.D. ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ
«ЕКОНОМІКА»

Ліцензія МОН
ConcordiaUA здійснює підготовку докторів
філософії за спеціальністю «Економіка» (Ph.D.)
для вітчизняних та іноземних аспірантів, що
визнається в США та європейських країнах.
Мова викладання – англійська, українська.
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PH.D.: ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ
• імплементація американських та
європейських програм ступеня доктора
філософії з економіки
• доступ до наукових та прикладних
досліджень університетів-партнерів
• проведення наукових досліджень згідно з
кваліфікаційними вимогами за спеціальністю
«Економіка»
• публікація наукових статей у національних
та міжнародних наукових виданнях, участь
у конференціях та програмах Ph.D. в
університетах-партнерах
• підготовка та написання дисертаційної
роботи (англійська або українська мови)
• захист дисертаційної роботи на здобуття
ступеня доктора філософії у сфері економіки
(англійська або українська мови)
• здобуття міжнародного наукового ступеня
Термін навчання – 4 роки.
Форма навчання – денна, он-лайн, дистанційна.
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ПРОГРАМИ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ
HMC Projects: Стипендіальна програма
ConcordiaUA з Радою директорів британських шкіл.
Всеукраїнський відбір талановитих
школярів на стипендії для навчання в
британських школах-пансіонах із складанням міжнародних випускних іспитів.
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ВСЕУКРАЇНСЬКА ОЛІМПІАДА З
ДІЛОВОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
• для учнів старших класів з рівнем знання
англійської B1-С1
• надання стипендії на навчання в ConcordiaUA
призерам олімпіади

МОВНА ШКОЛА ConcordiaUA
З НОСІЯМИ МОВИ:
• курси для підготовки до ЗНО, TOEFL, GMAT,
IELTS
• підготовка до іспитів з англійської, німецької,
іспанської, китайської мов

Майстер-класи та воркшопи для школярів
англійською мовою з основ лідерства, бізнесу,
маркетингу, IT, соціології та інших сфер.
Сертифіковане он-лайн тестування англійської
мови.
Підготовче відділення для іноземних студентів.
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ВИКЛАДАЧІ ТА ЗАПРОШЕНІ ПРОФЕСОРИ:
РОМАНОВСЬКИЙ Олександр О.

Ректор ConcordiaUA, Ph.D. у галузі IT. Доктор економічних наук, професор.
Голова представництва Німецько-українського товариства з економіки
та науки (Німеччина – Берлін, Бонн, Майнц) в Україні (Київ). Почесний
професор Пекінського інституту банківської справи та фінансів (КНР). Спікер
економічного форуму Вісконсин (США) – Шанхай (КНР) – Київ (Україна).
Автор наукової програми «Академічне підприємництво – підґрунтя сталого
розвитку суспільства»

ГЕРБСТ Джон Едвард

США. Надзвичайний посол Сполучених Штатів Америки в Україні (2003–
2006). Почесний президент та почесний доктор ConcordiaUA

ШТЮДЕМАН Дітмар Ґерхард

Німеччина. Надзвичайний посол ФРН в Україні (2000–2007). Старший
консультант «Дойче Банку» (Deutsche Bank). Президент Німецькоукраїнського форуму та Німецько-українського товариства з економіки та
науки. Почесний Канцлер і почесний доктор ConcordiaUA з міжнародних
відносин і дипломатії
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БЕВЗО ГАЛИНА А.
Ph.D. у галузі філології.
Завідувач кафедри
загальноосвітніх дисциплін,
керівник підготовчого
відділення ConcordiaUA

ЙОАХІМ БЕНЦ
Німеччина.
Старший викладач кафедри
міжнародних економічних
відносин, бізнесу та
менеджменту ConcordiaUA

ГЛІБ С.БУРЯК
Ph.D. у галузі економіки.
Доцент кафедри міжнародних
економічних відносин, бізнесу
та менеджменту ConcordiaUA.
Автор монографії «Економічні
інститути в системі корупційних
відносин: міжнародний аспект»

ОЛЬГА О. ВЕРХОГЛЯД
Ph.D. у галузі управління
та адміністрування від
Техаського університету
A&M. Проректор з наукової
роботи, професор кафедри
загальноосвітніх дисциплін
ConcordiaUA

МОРІТЦ ГУНЦІНГЕР
Німеччина. Почесний професор
і почесний доктор, експерт
з Public Relations. Почесний
сенатор Українського вільного
університету м. Мюнхен,
Заступник голови Наглядової
ради та координатор зв’язків
з Європейським Союзом у
ConcordiaUA

ХЕНДРІК ДОСС
Німеччина. Дипломований
фахівець у галузі дизайну,
запрошений професор
ConcordiaUA

ДЖЕФФ ЕВАНС
США. Магістр соціальної
роботи, викладач курсу
«Лідерство» ConcordiaUA

ЮНУС ЕМРЕ
Німеччина. Президент
Німецько-турецького
товариства економіки та
науки, член Національної
інтеграційної комісії ХДС

ЛЮБОВ В. ЖАРОВА
Доктор економічних наук,
професор. Учасник програми
ООН в Україні «Освіта
для сталого розвитку» та
Української школи урядування.
Завідувач кафедри
міжнародних економічних
відносин, бізнесу та
менеджменту ConcordiaUA

АНАСТАСІЯ В. КІНАШ
Ph.D. у галузі фізикоматематичних наук,
доцент. Завідувач кафедри
інформаційних технологій та
інновацій

МАРІЯ-КРІСТІНА ҐВАРРЕРА
МАРІАНІ
Італія. Викладач кафедри
загальноосвітніх дисциплін
ConcordiaUA

ЯН МЕЦЛЕР
Німеччина. Політичний діяч,
депутат Парламенту ФРН
з 2013 р. Почесний доктор
дипломатії та міжнародних
відносин ConcordiaUA

АЛІНА Ф. НГОБЕЙА
Магістр перекладу,
англійської та китайської
філології. Старший викладач
кафедри загальноосвітніх
дисциплін ConcordiaUA

СЕРГІЙ А. ПАНАСЮК
Ph.D. у галузі юридичних
наук, Голова Постійно
діючого Третейського
суду. Професор кафедри
загальноосвітніх дисциплін
ConcordiaUA

НАТАЛЯ М. ПРОЦУН
Ph.D. у галузі міжнародного
бізнесу, доцент. Декан
факультету менеджменту та
бізнесу, завідувач відділення
дистанційного навчання
ConcordiaUA

МАЙКЛ РУСС
Німеччина. Видавець і
генеральний директор топжурналу «Frankfurt RheinMain». Почесний професор
журналістики ConcordiaUA

ГЕРД ПОЛЛІ
Австрія. Міжнародний
експерт з питань безпеки
в цивільній, військовій,
дипломатичній сферах
і розвідці, державних
і приватних секторах
економіки. Почесний доктор
ConcordiaUA

ЕЛЕЙН САРАО
США. Представник
ConcordiaUA у Вашингтоні.
Почесний доктор у галузі
міжнародних відносин
і суспільної дипломатії
ConcordiaUA

ПОЛ ТОМАС
США. Бізнес-експерт у сфері
економіки та міжнародних
фінансів, оцінки бізнесу,
активів і фінансового аналізу
Радник Ректора ConcordiaUA

АКСЕЛЬ ХААС
Німеччина. Керуючий
партнер компанії «Arend
Process Automation
GmbH», викладач кафедри
менеджменту Трірського
університету. Почесний
доктор і професор
ConcordiaUA

ФІЛІПП ШМІДТ
Німеччина. Генеральний
директор і засновник компанії
«Konzeptberlin», стратегічний
радник і керівник
адміністративного апарату
Парламенту ФРН. Почесний
доктор ConcordiaUA

НАРД ЕЛСМАН
Нідерланди. Власник компанії
Diamond FMS, генеральний
директор Elsman Group BV,
президент Elsman Leadsoft LLC
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НАШІ ВИПУСКНИКИ ПРАЦЮЮТЬ В
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Business Development,
42%

Sales, 20%

Marketing, 16%

Operations, 13%

Media & Communication,
4.5%

HRM, 4.5%

м. Київ, вул. Тургенєвська, 8/14,
офіс 1-4
Тел.: (+380 44) 236-19-16; 236-19-49
Тел.: (+380 44) 486-06-66
Моб. тел.: (+380 50) 331-42-95; 331-24-73
info@uacu.edu.ua

www.concordia.edu.ua
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