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Підсумки науково-дослідної роботи університету за 2017 р. 
та заходи щодо її вдосконалення

Заслухавши та обговоривши доповідь проректора за наукової роботи, 
доктора економічних наук, проф. Ковальова А.І. та начальника науково- 
дослідної частини, кандидата економічних наук, доцента Карпова В.А., вчена 
рада зазначає, що протягом 2017 року наукову діяльність університету 
організовано відповідно до вимог Закону «Про вищу освіту».

В усіх напрямках наукової та науково-педагогічної діяльності 
сформовано і відкориговано основні пріоритети наукової діяльності 
відповідних підрозділів університету на період до 2020 року:

■ фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем 
розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, 
людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України та 
сталого розвитку суспільства і держави (<фундаментальні дослідження з 
актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук);

■ науки про життя, нові технології профілактики та лікування 
найпоширеніших захворювань {проблеми розвитку особистості, суспільства, 
демографія та соціально-економічна політика).

Науково-дослідна робота протягом року виконувалась відповідно до:
-  тематичного плану НДР на 2017 рік, затвердженого Департаментом 

науково-технічного розвитку МОНУ (проведення фундаментальних і 
прикладних НДР за результатами конкурсного відбору МОНУ за рахунок 
коштів держбюджету) -  виконано сім НДР обсягом 1553,74 тис. грн;

-  тематичного плану НДР ОНЕУ, затвердженого вченою радою 
університету та сформованого відповідно до програми розвитку освіти і науки 
України на 2012-2020 pp. -  25 НДР, які виконувались на кафедрах у межах II 
половини робочого дня викладачів (усі зареєстровані в УкрІНТЕІ); у 2017р 
завершено 10 тем по кафедрах: фінансів; економічного аналізу; математичних 
методів аналізу економіки; правознавства; економічної кібернетики та 
інформаційних технологій; загальної економічної теорії та економічної 
політики; економіки підприємства та організації підприємницької діяльності; 
фізичного виховання та безпеки життєдіяльності; управління персоналом та 
економіки праці; обліку та оподаткування в галузях економіки;

-  господарських договорів на замовлення підприємств та установ 
(проведення прикладних досліджень) -  загальним обсягом 1149,973 тис. грн у 
2017 p., у т.ч.: завершено 15 НДР обсягом 306,0 тис. грн; проведено декілька 
консалтингових заходів у вигляді 2-х практичних наукових семінарів щодо 
діючих фахівців ОСББ на замовлення Одеської міської ради обсягом 60 тис. 
грн; 2 тренінги бізнес-тренінг центру на суму 163,4 тис. грн; виконано роботи 
за грантом USAID у партнерстві з Global Communities на суму 620,573 тис. грн.

В університеті значна увага приділяється підготовці науково- 
педагогічних кадрів. У 2017 році працівниками університету та аспірантами
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захищено 8 кандидатських дисертацій та подано 5 заявок до спеціалізованої 
ради.

У 2017 р. професорсько-викладацьким складом університету, 
докторантами, аспірантами та здобувачами опубліковано 1212 наукових робіт 
загальним обсягом 1101,7 др. арк., у тому числі: взято участь у написанні 65 
монографій (379,89 др. арк.); 7 підручників (80,05 др.арк.); 41 навчального 
посібника (307,83 др. арк.); та 1096 наукових статей (331,484др. арк.). У 
міжнародних журналах видано 75 статей (32,374 др. арк.), у загальнодержавних
-  56 статті (31,96 др. арк.). Розроблено 3 брошури (2,4 др.арк.).

У звітному періоді видано 3 випуски фахового збірника «Вісник 
соціально-економічних досліджень»; 10 випусків фахового збірника «Науковий 
вісник»; а також збірники наукових праць за матеріалами конференцій, такі як: 
«Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики» (матеріали VI 
Міжнародної науково-практичної конференції); «Розвиток економіки та 
планування бізнесу в сучасних умовах: проблеми та шляхи вирішення»» 
(матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції); «Перспективи 
розвитку обліку контролю та аналізу в контексті євроінтеграції» (тези 
доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 70- 
річчю обліково-економічного факультету ОНЕУ); «Актуальні проблеми 
менеджменту: теоретичні і практичні аспекти» (матеріали III Міжнародної 
науково-практичної конференції); «Актуальні питання функціонування 
фінансового ринку в умовах кризових явищ світової економіки» (матеріали II 
Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції); «Актуальні проблеми 
розвитку економічної теорії в умовах глобалізації» (збірник наукових праць 
XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції “Покританівські 
читання”).

Протягом 2017 року проведено значну підготовчу та організаційну роботу 
щодо підвищення рейтингу науковців університету, а також наукових видань, у 
яких підвищився рівень цитованості в українських та міжнародних 
наукометричних базах даних. За результатами цієї роботи варто відзначити 
збільшення цитування та індексу Гірша наукових фахових видань ОНЕУ 
«Вісник соціально-економічних досліджень» та «Науковий вісник» у 
міжнародній реферативній базі Google Scholar (до 15 та 5 відповідно). У 
листопаді 2017 року отримано підтвердження про експертне оцінювання 
збірника наукових праць «Вісник соціально-економічних досліджень» (ВСЕД) 
у міжнародній наукометричній базі даних «Index Copernicus International» -  ICV 
2016: 69.67 та включення видання до престижної Глобальної директорії 
періодичних видань -  Ulrich’s Periodicals Directory. ВСЕД посідає 62 місце 
серед 505 фахових видань у національному рейтингу проекту «Бібліометрика 
української науки». Окрім цього, можна відзначити більш активну участь 
кафедр та окремих науковців університету в міжнародній реферативній базі 
«Google Scholar» та міжнародній наукометричній базі Web of Science, а також 
створення та наповнення профілів у глобальному реєстрі науковців «ORCID».

З жовтня 2017 року згідно з відповідним наказом МОНУ університет 
отримав безкоштовний доступ до ресурсів найпрестижнішої міжнародної



наукометричної бази даних Web of Science, що дозволяє науковцям ОНЕУ 
використовувати у своїх дослідженнях передові світові досягнення в галузі 
соціально-гуманітарних та економічних наук.

Разом з тим, вчена рада зазначає наявність певних недоліків в організації 
науково-дослідної роботи в університеті, а саме:

- зниження активності у підготовці та публікації наукових статей 
викладачами університету (це стосується і публікацій в наукових збірниках 
університету), недостатньо зростає активність публікацій викладачів кафедр у 
зарубіжних виданнях та виданнях України, які включені до міжнародних 
наукометричних баз Scopus та Web of Science;

- ефективність комплексних тематичних досліджень кафедр у 
недостатній мірі носить практичний характер та супроводжується чітко 
визначеним впровадженням розробок;

- дуже низька активність окремих кафедр щодо участі у 
госпрозрахунковій тематиці університету, деякі викладачі випускових кафедр 
університету не залучені до участі у виконанні госпрозрахункових наукових 
досліджень;

- потребує вдосконалення робота щодо формування резерву вступу до 
аспірантури та докторантури.

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:

1. Науково-дослідній частині для забезпечення чіткої координації 
виконання науково-дослідних робіт в університеті:

1.1. Забезпечити контроль проведення наукових міжкафедральних 
семінарів.

Відповідальні: декани факультетів, Ковальов А.І., Карпов В. А.
Термін: протягом року.
1.2. Інформувати вчену раду про виконання рішень вченої ради 

університету 1 раз на семестр.
Відповідальні: Ковальов А.І., Карпов В.А.
Термін: протягом року.
2. Із метою активізації діяльності з публікації результатів наукових 

досліджень ПВС ОНЕУ у наукових збірниках, які включені до міжнародних 
наукометричних баз Web of Science та Scopus, Copernicus International, провести 
засідання робочих груп з вироблення конкретних рекомендацій.

Відповідальні: завідувачі кафедр, Ковальов А.І., Карпов В.А.
Термін: до 15 квітня 2018 р.
3. Бібліотеці, науково-редакційному відділу і центру інформаційних 

технологій зосередити зусилля на виконанні плану заходів щодо акредитації 
наукових видань університету відповідно до нових вимог для фахових видань. 
Провести переформатування видань ОНЕУ відповідно до нових вимог, що 
висуваються до фахових видань.

Відповідальні: бібліотека, Ковальов А.І., Карпов В.А., Батанова Т.В, ЦІТ.
Термін: протягом року.



4. Науковій частині і кафедрам забезпечити наповнюваність нового сайта 
університету в розрізі наукової діяльності ОНЕУ.

Відповідальні: НДЧ та завідувачі кафедр.
Термін: постійно.
5. Науково-дослідній частині разом із кафедрами розробити план дій 

щодо пошуку замовлень на виконання госпдоговірних досліджень. На 
засіданнях учених рад факультетів заслухати завідувачів кафедр, які не ведуть 
наукові дослідження на госпрозрахункових засадах, ужити заходів щодо 
залучення їх до наукової діяльності.

Відповідальні: декани факультетів, завідувачі кафедр, НДЧ.
Термін: до 10 березня 2018р.
6. Відповідно до рішення МОН України щодо атестації університетської 

науки науково-дослідній частині розробити план заходів із підготовки 
університету до атестації.

Відповідальні: Ковальов А.І., Карпов В. А.
Термін: до 15 березня 2018 р.
7. Сформувати план бюджетної та госпдоговірної тематики на 2019 рік.
Відповідальні: Ковальов А.І., Карпов В.А., завідувачі кафедр.
Термін: до 10 грудня 2018 р.
8. Ученим радам факультетів, комісії з науково-дослідної роботи 

розробити заходи щодо вдосконалення формування кадрового резерву вступу 
до докторантури.

Відповідальні: Ковальов А.І., декани факультетів, члени комісії з науково- 
дослідної роботи.

Термін: до 15 березня 2018 р.
9. Активізувати роботу ради молодих учених щодо подання наукових 

робіт на міжнародні та національні конкурси молодих учених.
Відповідальні: Ковальов А.І.
Термін: протягом року.
10. Продовжити практику проведення наукових студентських 

конференцій та випуску збірників наукових студентських робіт, залучати 
студентів інших ВНЗ до участі в наукових студентських конференціях.

Відповідальні: Ковальов А.І., Карпов В.А.., Балджи М.Д., декани 
факультетів, завідувачі кафедр.

Термін: протягом року.

Проект рішення виносить 
проректор з наукової роботи

ГОЛОВА РАДИ М.І. ЗВЄРЯКОВ


