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ЗВІТ 

РЕКТОРА ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ ПРОФЕСОРА ЗВЄРЯКОВА М.І.  

 ЗА 2014 рік 

 Відповідно до наказу Міністерства освіти  України від 23.08.1994 р. 

№253 «Про контроль за виконанням умов контрактів та інформаційного 

листа Міністерства освіти України від 17.04.1996 р. №1/9-156 «Про щорічні 

звіти з виконання умов контрактів» звітую, що мої зусилля  2014 року були 

направлені на вдосконалення навчально-виховного процесу, реалізацію  в 

діяльності університету  новаторських положень  нового Закону України 

«Про вищу освіту», розроблення плану першочергових заходів ОНЕУ щодо 

імплементації Закону України «Про вищу освіту», удосконалення й 

оптимізацію кадрового потенціалу та структури університету, забезпечення 

результативності наукових досліджень, інноваційної діяльності, підвищення 

якості навчального процесу, посилення ролі університету, як центру 

культури та просвітительства, соціальному захисту та соціальної підтримки 

викладачів і студентів, розвитку матеріально-технічної бази та забезпечення 

фінансової стабільності університету. 

Минулого року проводилися заходи з підвищення ефективності роботи 

викладачів і науковців, активізації роботи студентського самоврядування в 

удосконаленні освітнього та виховного процесу забезпечення стійкого 

функціонування університету та заходи з ефективного енерго- та 

ресурсозбереження. Продовжувалося зміцнення міжнародних зв’язків, 

зростання кількості іноземних студентів, аспірантів і слухачів.  2014 року в 

університеті проводилися наукові конференції, спортивні, виховні, 

культурно-просвітницькі заходи. 

 

 

 

 



 2 

ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2014 РОКУ 

         Прийом  до університету цього року проводився згідно з Умовами  

прийому до вищих навчальних закладів України 2014 року, правилами 

прийому до університету та відповідно до Положення  про приймальну 

комісію. 

      Для  конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої 

освіти вступали до університету для здобуття освітньо-кваліфікаційного 

рівня бакалавр, зараховувалися бали сертифіката Українського центру 

оцінювання якості освіти, виданого в поточному році, з предметів, 

визначених Переліком конкурсних предметів у сертифікаті Українського 

центру оцінювання якості освіти. Вступники мали право подавати 

сертифікати чи їх дублікати Українського центру оцінювання якості освіти, 

видані у  2008 – 2014 рр.  

      На всі форми навчання особи, які здобули повну загальну середню 

освіту у 2007 році і раніше, подавали документи, що  підтверджували їх 

право брати участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів з 

конкурсних предметів  в університеті за їх вибором. 

Підсумовуючи вступну кампанію, можна сказати, що: 

          План державного замовлення на денну форму навчання на освітньо-

кваліфікаційний рівень бакалавр було встановлено на рівні 281 місце                 

(у 2013 році – 256). 

         На 281 місце було подано 6374 заяви, конкурс склав -  22,7  осіб на одне 

місце ( у 2013 році 7097 заяв, конкурс – 27,7 осіб). 

         Вступники на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр у 2014 році 

подавали  заяву в паперовій або в електронній формі. В електронній формі 

подали заяву 2888 (45,3%) абітурієнтів. 

     Найбільший конкурс був на такі напрями підготовки: готельно-

ресторанна справа – 21,2;  міжнародна економіка – 12,7; менеджмент – 12,1; 

туризм – 10,6. 

План державного замовлення виконано. 
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     Поза конкурсом зараховано 30 осіб, із них 10 дітей-сиріт та дітей, які 

залишилися без батьківського піклування; 15 дітей - інвалідів; 5 дітей, батьки 

яких працюють на шахті більше ніж 15 років. Зазначені особи 

зараховувалися поза конкурсом за умови подання оригіналів сертифіката 

Українського центру оцінювання якості освіти не нижче встановленої 

Правилами прийому мінімальної кількості балів та інших документів, що 

засвідчують право на прийом поза конкурсом (у 2013 році зараховано 36 осіб 

пільгової категорії). 

     За кошти фізичних, юридичних осіб зараховано на денну форму 

навчання  300  громадян, 24 з них –  іноземці. 

    Усього  на денну форму навчання  зараховано 581 особу, громадян 

України та  іноземних громадян. 

      На старші курси денної форми навчання на місця за кошти фізичних, 

юридичних осіб зараховано 58 осіб, які мають диплом молодшого спеціаліста 

за відповідним напрямом підготовки (у 2013 році – 56 осіб). 

      На заочну форму навчання  на освітньо-кваліфікаційний рівень 

бакалавр обсяг державного замовлення установлено 82 місця, план 

державного замовлення виконано. На місця за кошти фізичних,  юридичних 

осіб зараховано 39 громадян України. 

       Усього зараховано на 1 курс заочної форми навчання  121 особу                 

(у 2013 році  - 127). 

       На  старші курси заочної форми навчання за кошти фізичних, 

юридичних осіб зараховано 46 осіб, які мають диплом молодшого спеціаліста 

за відповідним напрямом підготовки (у 2013 році – 53 особи). 

На вечірню форму навчання на 1 курс за кошти фізичних, юридичних 

осіб  зараховано 17 осіб (у 2013 році - 27). 

      На  старші курси вечірньої форми навчання зараховано 16 осіб,  які 

мають диплом молодшого спеціаліста за відповідним напрямом підготовки (у 

2013 році - 14 осіб). 
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Прийом  на освітньо-кваліфікаційні рівні спеціаліст, магістр 

                                               Денна форма навчання 

          Планом державного замовлення  на денну форму навчання  на освітньо-

кваліфікаційний рівень спеціаліст  виділено 11 місць. Державне замовлення 

виконано. Усього зараховано на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст                             

11 бакалаврів. 

          План державного замовлення на освітньо-кваліфікаційний рівень 

магістр установлено 325 місць, державне замовлення виконано. За кошти 

фізичних, юридичних осіб зараховано 230 громадян України та 26 іноземних 

громадян.  Усього зараховано на освітньо-кваліфікаційний рівень магістр  

581  бакалавр (у 2013 році – 603). 

     

                                             Заочна форма навчання 

         План державного замовлення  заочної форми  навчання на освітньо-

кваліфікаційний рівень  спеціаліст – 61 місце. Державне замовлення 

виконано. За кошти фізичних, юридичних осіб зараховано 23 бакалаври. 

Усього зараховано на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст –                      

84 бакалаври   (у 2013 році – 122). 

            План державного замовлення  заочної форми  навчання на освітньо-

кваліфікаційний рівень  магістр – 23 місця.  План державного замовлення 

виконано.  За кошти фізичних, юридичних осіб  зараховано 89 бакалаврів.  

Усього зараховано на освітньо-кваліфікаційний рівень магістр 112 

бакалаврів (у 2013  році – 162). 

          Усього зараховано на заочну форму навчання 196 бакалаврів, громадян 

України (у 2013 році – 284). 

 

Вечірня форма навчання 

        На вечірню форму навчання за кошти фізичних, юридичних осіб на 

освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст зараховано 7 бакалаврів, 

громадян України.  
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       На освітньо-кваліфікаційний рівень магістр зараховано 24 бакалаври, 

громадян України. 

     Усього зараховано на вечірню форму 31 бакалавр (у 2013 році - 74). 

          Університет  протягом року проводив потужну маркетингову та 

профорієнтаційну роботу: «Дні відкритих дверей», реклама на радіо та по 

телебаченню, розповсюдження рекламних буклетів, розміщення інформації 

про факультети та напрями підготовки на сайті університету та в різних 

видавництвах. Профорієнтаційна робота серед випускників шкіл районів 

Одеської, Кіровоградської, Миколаївської областей проводиться постійно. 

 

РОБОТА ЦЕНТРУ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЗНАНЬ 

У 2013-2014 н. р. Центром було організовано курси з підготовки до 

складання тестів зовнішнього незалежного оцінювання знань випускників 

шкіл, курси з підготовки до ліквідації академічної заборгованості 

студентами, які отримали незадовільні оцінки під час сесії та курси з 

додаткового вивчення дисциплін у досесійний період  

Таблиця 1 

Підготовчі курси 

Кількісний склад слухачів підготовчих курсів 

Види 

курсів 

Місто Предмет Кількість слухачів Суми 

(грн.) зараховано відраховано закінчили 

9-ти місячні 

 Одеса      

  математика 9 1 8 24750 

  укр. мова 17 0 17 7600 

  географія 20 2 18 1900 

  історія 12 1 11 11400 

 Усього  58 4 54 62750 

 Болград  11 1 10 14440 

 Ізмаїл  8 3 5 8750 

Усього (9 м) 77 8 69 85940 

6-ти місячні 

 Одеса      

  математика 35 3 32 41860 

  укр. мова 48 1 47 29380 

  географія 22 0 22 13860 

 Усього  105 4 101 85100 

 Болград  5 0 5 2300 

Усього (6 м) 84 2 82 87400 

УСЬОГО 152 10 142 173340 
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На підготовчі курси було зараховано 152 слухачі (минулого року також 

було 152), тобто контингент кількісно не змінився. За межами Одеси 

залишилися курси в містах Болград та Ізмаїл.  

Слухачам підготовчих курсів було запропоновано додатково пройти 

підготовку по одному з таких  предметів: географія, історія та хімія. Для 

цього із залученням викладачів відповідних кафедр було розроблено робочі 

програми та підготовлено методичні матеріали. Було створено по одній 

навчальній групі з географії та історії.  

Суттєвим зменшенням кількості слухачів, на наш погляд, є, по-перше, 

низький рівень завдань тестів із математики, по-друге, відсутність пільг для 

слухачів підготовчих курсів при вступі до ОНЕУ. 

 

Курси повторного навчання 

Даний вид курсів створюється для підготовки з ліквідації академічної 

заборгованості студентами, які отримали оцінку F. Що стосується студентів, 

які отримали оцінку FX, то вони навчалися на курсах за власним бажанням. 

Таблиця 2 

Фак-т КЕФ ФЕФ УЕФ ФМЕ ФЕУВ 

Термін 

Кіль-

ть ст. 

Оплата 

грн. 

Кіль-

ть ст. 

Оплата 

грн. 

Кіль-

ть ст. 

Оплата 

грн. 

Кіль-

ть ст. 

Оплата 

грн. 

Кіль-

ть ст. 

Оплата 

грн. 

           

40 год. 37 20905 76 42940 15 8475 130 73450 274 154810 

           

30 год. 0 0 0 0 0 0 30 12450 0 0 

           

20 год. 33 9240 126 35280 235 65800 125 35000 137 38360 

           

10 год. 29 4060 4 560 0 0 44 6160 83 11620 

           

Усього  99 34205 206 78780 250 74275 329 127060 494 204790 

 

Загальна кількість студентів, що отримали додаткові освітні послуги,  -  1378. 

Загальна сума надходжень 519110 грн. 
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НАВЧАЛЬНА  РОБОТА 

 Минулого 2013-2014 навчального року колектив університету виконав 

значний обсяг роботи з удосконалення організації навчального процесу та 

забезпечення його відповідності державним стандартам якості освіти, а саме: 

 - За наказом МОН України №01-11/26 «Про проведення апробації 

орієнтованих критеріїв оцінювання діяльності ВНЗ» з вересня 2013 р. ОНЕУ 

включено до  педагогічного експерименту щодо визначення показників 

розвитку діяльності ВНЗ. У вересні 2013 р. підготовлено наказ ректора №119  

«Про підготовку та проведення апробації орієнтованих критеріїв оцінювання 

діяльності ОНЕУ».  З вересня 2013 р. до грудня 2013 р. комісією проведено 

роботу зі створення орієнтованих критеріїв оцінювання діяльності та  надано 

пропозиції до Міністерства освіти і науки України. 

- Відповідно до наказу МОН України №01-11/26 від 22.07.2013 р.                               

в університеті було впроваджено тестування з нормативно-

екзаменаційних дисциплін з метою моніторингу поточної успішності   та 

підвищення об’єктивності оцінювання знань студентів. 

- Кафедрами  розроблено тестові завдання та складено графіки 

проведення модульного тестування студентів (2-4 курсів денної форми 

навчання). Тестування проводилось у 2 етапи: 1 – жовтень, 2 – листопад-

грудень. 

- У зимову сесію було проведено єдині письмові іспити (ректорський 

замір знань) із 7 дисциплін на 2 і 3 курсах денної форми навчання.  

- У І семестрі проведено внутрішній аудит індивідуальних планів 

викладачів та формування загального навантаження на кафедрах. 

- Підготовлено індивідуальні плани (залікові книжки) студентів              

перших курсів. 

- Навчально-методичним відділом, деканатами та випусковими 

кафедрами проведено роботу щодо підготовки та заповнення програм 

додатків до дипломів єврозразка за ОКР бакалавр, магістр випуску 2013 та 

2014 років усіх форм навчання. 
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- Проведено коригування  навчальних планів за ОКР бакалавр на 2014-

2018 рр. 

- Проведено розрахування орієнтованих обсягів навчального 

навантаження кафедр на 2014/2015 н.р. 

Відповідно до графіка навчального процесу на 2013/2014 н.р. з лютого  

2014 до травня 2014 р. проведено підготовку до державних іспитів 

бакалаврів (усіх форм навчання) та захисту дипломних робіт студентами 

денної форми навчання, а саме: 

- Затверджено МОН України голови державних комісій. 

- Укомплектовано 13 Державних комісій викладачами  та видано 

наказ «Про затвердження державних екзаменаційних комісій на 

2014 рік» №37 від 05.03.2014 р. 

- Складено розклади та графіки проведення консультацій і державних 

іспитів за ОКР бакалавр на заочну, вечірню і денну форму навчання 

та захисту дипломних робіт магістрами і спеціалістами денної 

форми навчання. 

- Проведено роботу з підготовки та розподілу студентів 4-х курсів та 

магістрів денної форми навчання на бази практики. 

- Випусковими кафедрами оновлено екзаменаційні білети державних 

іспитів за ОКР бакалавр усіх форм навчання та захисту дипломних 

робіт магістрами і спеціалістами денної форми навчання. 

- Сплановано та проведено випусковими кафедрами малий захист 

дипломних робіт.  

- З 12.05.2014 р. до 27.05.2014 р. проведено державні іспити з випуску 

бакалаврів заочної та вечірньої форм навчання. 

- З 11.06.2014 до 27.06.2014 р. проведено державні іспити з випуску 

бакалаврів денної форми навчання та захисту дипломних робіт 

спеціалістами і магістрами денної форми навчання.  
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Підсумки сесій 2013/2014 н.р. порівняно з екзаменаційними сесіями 

2012/2013 н.р. свідчать, що показники якості навчання та абсолютної 

успішності на всіх факультетах суттєво не змінилися.  

У грудні 2014 р. акредитовано спеціальності «Управління фінансово-

економічною безпекою». 

На факультетах, кафедрах та в структурних підрозділах університету 

продовжується впровадження в дію Автоматизованої системи управління 

(АСУ) в навчальний процес. 

З урахуванням плану заходів МОН України щодо імплементації Закону 

України «Про вищу освіту»  у жовтні 2014 р. в університеті було створено  

комісію з розробки та реалізації «Плану заходів Одеського національного 

економічного університету щодо імплементації Закону України від 1 липня 

2014 р., №1556-VII «Про вищу освіту». 

Навчально-методичною радою розроблено та затверджено вченою 

радою «Основні напрями забезпечення якості освіти в Одеському 

національному економічному університеті  відповідно до Закону України 

«Про вищу освіту» від 24.10.2014 р., протокол №3». 

Розроблено положення про приймальну комісію на 2015 рік, відповідно 

до вимог Закону України «Про вищу освіту». 

Протягом 2013-2014 навчального року співробітниками навчально-

методичного відділу проводився щоденний контроль організації навчального 

процесу в університеті. У межах контролю було передбачено низку 

запланованих системних заходів щодо виконання рішень вченої ради 

університету та наказів ректора, зокрема: 

1. Щоденний контроль за проведенням поточних занять на 

факультетах згідно з розкладом. У поточному навчальному році було 

проведено  113 перевірок  (занять) на факультетах.  

2. Контроль організації проведення семестрових іспитів. Результати 

перевірок засвідчують те, що семестрові та державні іспити проводилися  
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відповідно до наказів ректора та рішень ради університету і суттєвих 

порушень у їх проведенні не виявлено. 

3. Контроль проведення відкритих занять професорсько-викладацьким 

складом кафедр та методичних семінарів у 2013-2014 навчальному році. 

   Відкриті заняття  професорсько-викладацького складу проводилися 

відповідно до затверджених графіків. У поточному році було заплановано та 

проведено 347 відкритих занять.  Усі викладачів кафедр використовують 

мультимедійні засоби навчання, що поліпшує  якість проведення занять. 

Організацію занять та їх якість було обговорено на засіданнях кафедр, що 

відображено у протоколах засідань кафедр. 

        У 2013-2014 н. р. було продовжено практику проведення кафедрами 

методичних семінарів для викладачів кафедр. На семінарах розглядалися 

питання щодо планування навчального процесу, методичного забезпечення 

змісту освіти, модернізації навчального процесу, можливостей системи 

дистанційного навчання, застосування інноваційних технологій в освіті та 

професійної майстерності викладачів,  інформаційно-комунікаційних 

технологій навчання. Контроль за проведенням методичних семінарів 

здійснювався працівниками навчально-методичного відділу та членами 

науково-методичної ради. Оцінювання організації та якості проведення 

семінарів проводилося відповідно до критеріїв оцінювання, визначених 

науково-методичною радою університету. 

Продовжено роботу з удосконалення нормативної бази університету.  

Минулого року було розроблено та оновлено: 

- Положення про методичні комісії ОНЕУ; 

- Положення про доступ до публічної інформації; 

- Положення про видання навчальної літератури; 

- Положення про оцінювання знань студентів бакалаврського рівня 

ОНЕУ; 

- Положення про порядок створення та організацію державної 

екзаменаційної комісії в ОНЕУ; 



 11 

- Положення про вчену раду ОНЕУ; 

- Положення про організацію та визначення рейтингу науково-

педагогічного персоналу ОНЕУ. 

 

2.1. Навчально-методичне забезпечення 

 

Одним із визначальних напрямів діяльності у 2013/14 н.р. було 

підвищення рівня навчально-методичної роботи.  

Професорсько-викладацький склад нашого університету постійно 

працює над розробкою і виданням підручників, навчальних посібників та 

іншої навчально-методичної літератури.  

На сьогодні кафедрами з кожної навчальної дисципліни розроблено 

навчально-методичні комплекси. 

За звітний період опубліковано 3 підручники, зокрема 1 з грифом МОН 

України (каф. банківської справи, міжнародних економічних відносин, 

маркетингу) та 46 навчальних посібників, зокрема 14 – із грифом МОН 

України.             

Усього  минулого навчального року було  розроблено  274 

найменування навчальної літератури  обсягом  1192,5 авт. арк., що склало в 

розрахунку  на  1 викладача 2,8 авт. арк. 

 Приділяли значну увагу розробці навчально-методичного забезпечення 

дисциплін викладачі кафедр міжнародних економічних відносин  (13,4 авт. 

арк. на 1 викладача),  бухгалтерського обліку та аудиту (4,7 авт. арк.                            

на 1 викладача), математичних методів аналізу економіки (4,4 авт. арк.                      

на 1 викладача), експертизи товарів та послуг (4,1 авт. арк. на 1 викладача). 

Закріплено позитивну тенденцію щодо розміщення навчально-

методичних матеріалів в оболонці дистанційного навчання для забезпечення 

СРС. 

Упродовж 2013/14 н.р. було розміщено 196 електронних навчальних 

матеріалів; 
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  удосконалено систему комп'ютерного тестування як організаційно, так 

і якісно. Викладачами кафедр створено  19  нових тестових модулів; 

  оновлено «Тренажер тестів до ДЕК», який використовуються 

студентами 4 курсу заочної та вечірньої форм навчання;  

  для поточного та підсумкового контролю використовувалося 48 

тестових модулів, дисципліни на 19 % забезпечені електронними тестовими 

модулями; 

  на 43 % збільшилася кількість відвідувань студентами дистанційних 

курсів, розміщених в оболонці дистанційного навчання; 

  фахівцями НМЛ ДО оновлено платформу Moodle  версії 2.6, у зв’язку 

з чим удосконалюється якість навчальних курсів. Викладачам та студентам 

пропонуються нові можливості, які надає оновлена версія; 

  розроблено та проходить апробацію модуль «Анкетування», який 

планується використовувати для проведення опитувань студентів щодо 

якості викладання дисциплін; 

  спільно з фахівцями заочного факультету та викладачами кафедр 

розпочато створення бази тестових модулів та механізму проведення 

тестування студентів заочного факультету. 

 фахівцями НМЛ ДН у рамках навчально-методичних семінарів кафедр 

проведено 6 презентацій та майстер-класів з методики та практики 

використання системи Moodle для викладачів кафедр. 

2.2. Бібліотечний фонд 

 На 01.12.2014 р. фонд бібліотеки налічує понад 415 тис. примірників.  

 У 2014 році бібліотека зазнала значних фінансових труднощів 

(проблеми були пов’язані з проходженням рахунків через казначейство), 

тому протягом року було отримано 3 713 одиниць книг, періодичних і 

електронних видань (у 2013р. – 5332 одиниць). 

 Традиційним джерелом комплектування для будь-якої бібліотеки є 

дарована література. Протягом року бібліотека отримала в подарунок від 
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викладачів ОНЕУ та ВНЗ країни, профільних бібліотек України  399 одиниць 

літератури.  

          На передплату періодичних видань   2014 року було витрачено -               

59 848 грн (105 найменувань /1178 екземплярів журналів і 16 комплектів 

газет). 

 Зусилля колективу  бібліотеки у звітному періоді були сконцентровані 

на таких напрямках діяльності: 

1. Наукова активність: 

- У межах реалізації проекту DOAR (Directory of Open Access Scholarly 

Resources) електронний архів - репозитарій ОНЕУ було зареєстровано в 

міжнародному реєстрі ISSN, надано власний ISSN – 2310-8347 та отримано 

статус повноцінного відкритого електронного видання, у якому можна 

публікувати результати досліджень у першоджерелі нарівні з друкованими 

періодичними виданнями. На 01.12.2014 року в репозитарії розміщено 2 398 

публікацій учених університету. 

- Відслідкування індексу цитувань учених університету в міжнародних 

та національних наукометричних базах. Результатом такої роботи є 

підвищення показників університету в загальному ранжуванні ВНЗ. 

2. Бібліотечно-бібліографічна діяльність: 

- У 2014 році на сайті бібліотеки були представлені віртуальні слайд-

презентації   до 200-річчя з дня  народження Тараса Григоровича Шевченка 

та до прийняття Закону України «Про вищу освіту». З метою подальшого 

вдосконалення та розширення переліку інформаційних послуг проводився 

моніторинг використання ресурсів та аналіз звернень до матеріалів веб-

сторінки бібліотеки. За 2014 рік таких звернень  було понад 32,8 тис.                   

(у 2013р. – 30899). 

- За допомогою використання новітніх технологій бібліотека розкриває 

свої інформаційні ресурси користувачам завдяки комплексним масовим 

заходам: «День дипломника», «День кафедри», відкриті перегляди, тематичні 
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та інформаційні виставки до науково-практичних конференцій університету і 

знаменних дат. 

- У режимі on-line здійснювалися такі інформаційні послуги:  

 електронна доставка документів на кафедри; 

 сервіс «Віртуальна довідкова служба»; 

 Тріал-доступи через наукову мережу INFORMATIO-Консорціум до 

інформаційних іноземних наукових повнотекстових ресурсів (БД 

EastView, BioOne, EIFL,SCOPUS, EBSCO).  

- На кінець 2014 року обсяг  Електронного каталогу бібліотеки  складає 

229 075 записів. Кількість звернень до каталогу сягає понад 50 000.  Значна 

увага приділяється формуванню власних повнотекстових баз даних, їх 

систематичному поповненню новими документами та забезпеченню до них 

широкого доступу. На сьогодні це такі бази даних: «Економіка Одеського 

регіону», «Дипломні роботи», «Дисертації», «Автореферати дисертацій», 

«Матеріали кафедр». У роботі з інформаційного забезпечення користувачів 

використовуються передплатні повнотекстові БД «Электронная библиотека 

Издательского дома «Гребенников», електронні підручники видавництва 

«ЦУЛ». Уже кілька років поспіль бібліотека працює з БД порталу POLPRED, 

яка щоденно поповнюється та надає доступ до 380 тис. текстів статей з 

усього світу за 15 років. 

 Завдяки системі інформаційно-бібліотечного обслуговування, 

впровадженню в практику бібліотеки інноваційних форм створюються умови 

для забезпечення  майбутніх спеціалістів якісними інформаційними 

продуктами.  

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ 

 

         В умовах підвищення вимог до підготовки фахівців в університеті 

багато уваги приділяється практичній підготовці студентів. 

         Університетом укладено угоди на проведення виробничої практики з  

350 підприємствами, де студенти проходили практичну підготовку. Так, у 
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2013-2014 н.р. пройшли практичну підготовку  2865 студентів денної форми 

навчання: 

         1  курс - Ознайомча практика       - 579  студентів 

         2 курс - Комп’ютерна практика    - 506  студентів 

         3 курс - Навчальна практика         - 456  студентів 

         4 курс - Виробнича практика        - 635  студентів 

         5 курс - Виробнича практика        - 640  студентів 

         6 курс – Виробнича практика       -   49  студентів. 

       Завідувачем виробничої практики університету та керівниками 

практики випускових кафедр, студентами проводиться робота з укладання 

індивідуальних договорів з  підприємствами  різноманітних форм власності.     

На випускових кафедрах заведено журнали відвідування баз практики 

керівниками практики, що сприяє підвищенню їх відповідальності за 

керівництво практикою.   

Порівняно з минулим навчальним роком  кількість філій на випускових 

кафедрах збільшилася на  8 %, а саме: на каф. бухгалтерського обліку та 

аудиту  (зав. кафедри  Дяченко  Л.Е.); каф. експертизи товарів та послуг (зав. 

кафедри Кулініч О.А.). 

Практичну підготовку на філіях пройшли 194 студенти, що на 21 % 

більше порівняно з минулим навчальним роком.      

 

ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ 

 

 У 2013/2014 н.р. випускники IV-х курсів уже п`ятий рік складають 

державні іспити з чотирьох нормативних дисциплін циклу професійної 

підготовки. 

Показники якості навчання та абсолютної успішності за результатами 

державних іспитів студентами IV-х курсів денної, заочної та вечірньої форм 

навчання зі спеціальності: 

- абсолютна успішність у цілому по університету склала  99,8 %, а  

минулого року була – 97,4 %; 

- якість навчання склала  58,3 %, минулого року  – 52,6 % 
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Таблиця 3 

Випуск бакалаврів за 2013-2014 н.р. 

№ 

з/п 
Студенти-випускники 

Денна форма навчання 

Ф
М

Е
 

Ф
Е

Ф
 

Ф
Е

У
В

 

О
Е

Ф
 

К
Е

Ф
 

У
сь

о
г
о

 

1 Допущено 147 114 167 120 64 612 

2 Випуск 147 114 167 120 64 612 

3 
Дипломи     

«З відзнакою» 
21 20 15 5 6 67 

4 Не з’явились - - - - - - 

5 Незадовільно - - - - - - 

6 Іноземні студенти 6 7 11 1 2 27 

7 Якісна успішність, % 68,6 61,8 66,5 70,7 69,1 67,3 

8 
Абсолютна успішність, 

% 
100 100 100 100 100 100 

 

2014 року державні екзаменаційні комісії  працювали відповідно до 

вимог «Положення про  організацію навчального процесу у вищих 

навчальних закладах» та «Положення про порядок створення та організацію 

роботи Державної екзаменаційної комісії в ОНЕУ».  

До захисту дипломних робіт в ОНЕУ на здобуття освітньо-

кваліфікаційних рівнів спеціаліст та магістр було допущено 1036 осіб              

(у 2012-2013 н.р. – 1230 осіб): 

Таблиця 4 

Випуск спеціалістів у 2013-2014 н.р. 

№ 

з/п 
Студенти-випускники 

Денна форма навчання 

Ф
М

Е
 

Ф
Е

Ф
 

Ф
Е

У
В

 

О
Е

Ф
 

К
Е

Ф
 

У
сь

о
г
о

 

1 Допущено 13 - - - - 13 

2 Випуск 13 - - - - 13 

3 
Дипломи     

«З відзнакою» 
1 - - - - 1 

4 Не з’явились - - - - - - 

5 Незадовільно - - - - - - 

6 Іноземні студенти - - - - - - 

7 Якісна успішність, % 69,2 - - - - 69,2 

8 Абсолютна успішність, % 100 - - - - 100 
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Таблиця 5 

Випуск магістрів у 2013-2014 н.р. 

 

№ 

з/п 
Студенти-випускники 

Денна форма навчання 

Ф
М

Е
 

Ф
Е

Ф
 

Ф
Е

У
В

 

О
Е

Ф
 

К
Е

Ф
 

У
сь

о
г
о

 

1 Допущено 135 110 195 121 64 625 

2 Випуск 135 110 194 120 64 623 

3 
Дипломи     

«З відзнакою» 
43 37 32 - 12 124 

4 «Не з’явились» - - 1 1 - 2 

5 «Незадовільно» - - - - - - 

6 Іноземні студенти 13 3 7 - 1 24 

7 Якісна успішність, % 77,0 85,5 83,9 93,4 78,1 83,6 

8 Абсолютна успішність, % 100 100 99,5 99,2 100 99,7 

 

 

Порівняно з минулим навчальним роком спостерігається позитивна 

динаміка показника якісної успішності на всіх факультетах.  

Висновки державних екзаменаційних комісій  свідчать, що захист 

дипломних робіт пройшов на достатньому рівні, студенти продемонстрували 

знання теоретичного матеріалу та вміння застосовувати його на практиці, 

проводити самостійні аналітичні дослідження. Захисту дипломних робіт 

передував малий захист, що позитивно вплинув на якість дипломних робіт та 

доповідей випускників. Результати магістерських досліджень 

супроводжувалися публікаціями у студентських наукових збірниках, зокрема 

в закордонних.  Усі випускові кафедри  університету дотримувалися вимог 

розпорядження ректора університету №26 від 07.09.2011 року                             

«Про організацію підготовки дипломних робіт до захисту спеціалістами та 

магістрами» та графіка попереднього захисту.  
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ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 

 

Випуск молодих фахівців за всіма формами навчання у 2013-2014  н. р. 

здійснювався за кваліфікаційним  рівнем бакалавр, спеціаліст та магістр у 

кількості:  882 бакалаври, 902  магістри  і   129  спеціалістів, усього 1 913  

випускників. 

     Із 555  випускників-магістрів та спеціалістів денної форми навчання  

165 осіб навчалися  за державним замовленням. 

    Працевлаштовано 153 випускники  (93%), 12  випускникам надано 

право самостійного  працевлаштування, це вагітні, молоді мами з дітьми та 

інваліди. 

ВИХОВНА РОБОТА 

 

Виховна робота була і залишається важливим компонентом навчально-

виховного процесу в університеті. Протягом 2013-2014 н.р. виховна робота зі 

студентами проводилася відповідно до плану, затвердженого вченою радою 

університету. 

 Активну участь у проведенні виховної роботи беруть ректорат, члени 

секцій Ради з гуманітарної освіти та виховної роботи, деканати, комісії з 

профілактики правопорушень, кафедри, студентське самоврядування, 

бібліотека, студклуб, спортклуб, кабінет історії університету, заступники 

деканів з виховної роботи, куратори академічних груп. 

 Традиційні форми виховної роботи – «Посвята у студенти», ювілеї 

факультетів, кафедр, лекції-екскурсії до кімнати історії університету, 

конкурси «Студентська осінь», «Студентська весна», «Міс університету» – 

деканати і кафедри уміло поєднували з новими формами, такими як 

запровадження кодексу честі студента, клятва студента та інші. 

Крім того,  кафедрами та кураторами університету було проведено такі 

заходи:   

- Зустріч студентів І курсу з ветеранами-інтернаціоналістами, 

присвячену 25-річчю виведення військ із Афганістану:   з І. І. Новожиловим – 

заступником керівника обласної ради ветеранів,  Б.М. Тамендаровим – 
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випускником нашого університету, учасником бойових дій в Афганістані та 

курсантами військового училища – А. Довгих і Д. Побережним. 

- Зустріч студентів 1 курсу з працівниками організації «Віра, Надія, 

Любов» на тему «Насильство в сім’ї та як його попередити». 

- Святкування зі студентами 1 і 2 курсів Всесвітнього дня поезії та 

Міжнародного дня театру. 

- Зустріч студентів з членом обласної ради Миру С. П. Лукіною на тему 

«Гуманітарні європейські цінності». 

- Святкування 70-річчя визволення Одеси від фашистських загарбників. 

На святкування був запрошений учасник визволення Одеси Я. А. Савченко і 

член обласної ради Миру С. П. Лукіна. 

- Проведення Дня музики за участю колективу «Велике поряд». 

- Відвідування дитячого будинку «Перлина».  

- Зустріч студентів з психологом Є. В. Лоскутовою – спеціалістом 

волонтерсько-психологічної служби м. Одеси. 

Ініціатором та організатором студентського життя і проведення заходів 

виховної роботи серед студентської молоді виступає студентське 

самоврядування, яке через свій актив проводить соціальні дослідження із 

запитів студентів щодо організації та проведення заходів, які відповідають 

настроям і потребам сучасної молоді. Наразі студентським самоврядуванням 

започатковано нові форми роботи, які підтверджують активність студентів у 

навчанні, це проведення конкурсів на кафедрах «Краща студентська група», 

«Студент року», в університеті діють дев’ять клубів за інтересами. За 

підтримки студентського самоврядування створено й ефективно працюють 

наукові товариства, де беруть участь студенти старших курсів, які в 

майбутньому поповнять коло науковців. 

При Одеській облраді було створено студентську координаційну раду 

Одеської області, до якої увійшли студенти Олексій Самсонов (КЕФ), 

Марина Олійник (ФЕФ). 
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Збірні студентські команди університету беруть участь у міжнародних 

змаганнях, чемпіонатах Світу та Європи.  2014 року в масових фізкультурно-

спортивних заходах брали участь понад 2000 студентів. За 2013-2014 н.р. у 

стінах університету було підготовлено 6 майстрів спорту. По культурному 

обміну студенти нашого університету відвідали університет Жешува 

(Польща), де виступили колективом художньої самодіяльності, отримавши 

велику подяку від викладачів та студентів університету.  

Таким чином, виховна робота сприяла формуванню професійних 

якостей студентів, виховувала в них моральні якості, почуття патріотизму, 

активну громадянську позицію. 

 

РОБОТА ВІДДІЛУ ЗВ’ЯЗКІВ З РОБОТОДАВЦЯМИ 

 

Основні показники роботи відділу за останні три роки наведені в 

таблиці. 

Таблиця 6 

Зведені основні показники роботи відділу за 2011 - 2014 р. 

№ 

з/п 

Заходи 2011-2012 

на 20.08.12 

(од.) 

2012-2013 

на 20.08.13 

(од.) 

2013-2014 

на  01.06.14 

(од.) 

1 Проведення ярмарок вакансій 1 1 1 

2 Організація зустрічей студентів з 

роботодавцями  
12 12 16 

3 Кількість студентів і випускників, 

які отримують вакансії 

електронною поштою 

1168 

4 Працевлаштування на тимчасову 

або волонтерську роботу, осіб 
108 112 96 

 

5 

Оперативна робота: 

- Кількість студентів, які 

звернулися до відділу, осіб 

336 305 286 

із них працевлаштовані,  

- осіб  

- % від тих, кто звернувся 

 

315 

93% 

 

247 

81% 

 

127 

45% 

6 Банк даних работодавців (кількість 

на 01.05.14) 
268 компаній 

7 Кількість договорів з 

працевлаштування 
11 25 28 

8 Наявність вакансій зі 

спеціальностей 
90 
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       Аналізуючи показники таблиці протягом 2012-2014 років, відділ  

зв’язків з роботодавцями та сприяння працевлаштуванню студентів не тільки  

продовжує розпочату вже більше ніж 8 років тому роботу, а й поступово 

впроваджує нові методи та інструменти, які сприяють працевлаштуванню 

наших студентів.  

        Відділом налагоджено роботу сайта, на якому постійно оновлюються 

вакансії та пропонуються рекомендації з працевлаштування, покращено 

зв’язки з центром зайнятості, місцевими органами влади та з радою 

роботодавців нашого міста, розроблено посібник з працевлаштування для 

студентів ОНЕУ та впроваджено нову дисципліну «Технології успішного 

працевлаштування за фахом» для студентів усіх спеціальностей. 

 

ЦЕНТР БІЗНЕС-ОСВІТИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

(ЦБОПК) 

 

 Центр бізнес-освіти та підвищення кваліфікації здійснює 

короткотермінове навчання та підвищення кваліфікації за 16 програмами. 

 У 2013/2014 н.р. відкрито новий напрям «Підвищення кваліфікації 

аудиторів ринку цінних паперів» (укладено відповідний договір з 

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). 

 

39,30%

23,71%

5,97%
3,32%

11,28%

15,59% 0,83%

Фахівці фондового ринку

Фахівці ринку фінансових послуг

Фахівці Ощадбанку

Фахівці Державної фінансової інспекції

Фахівці з питань закупівель за державні кошти

Семінари-тренінги за програмою створення бізнес-освіти

MBA
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Минулого року в Центрі  навчалися 428 осіб. Спостерігається тенденція 

до зниження кількості слухачів підрозділу, що обумовлено сучасною 

політичною ситуацією в Україні. 

Колективом викладачів, які залучені до процесу навчання ЦБОПК  

2014 року розроблено навчальний посібник з грифом МОНУ, що 

використовується при підготовці фахівців фондового ринку. 

Спільно з французьким партнером університетом здійснюється 

підготовка магістрів бізнес-освіти (МВА).  

Продовжується співробітництво з Департаментом економічного 

розвитку Одеської міської ради в рамках програми створення міського 

бізнес-інкубатора. У 2014 році  проведено 7 семінарів-тренінгів, у яких узяли 

участь понад 100 підприємців. 

 У грудні 2013 року отримано грант Євросоюзу для реалізації проекту 

за програмою «Мережа прикордонного ділового співробітництва  між 

Україною, Румунією та Молдовою», у якому команда ЦБОПК виступила як 

партнер. Загальна сума фінансування за проектом у бюджеті ОНЕУ складає 

115372,21 €. 

Якість навчання забезпечується: 

- постійним оновленням навчальних матеріалів (перед початком 

кожного курсу навчання); 

- залученням фахівців-практиків ринку фінансових послуг, фондового 

ринку України, Ощадбанку та Держфінінспекції для проведення занять; 

- ретельним відбором викладачів професорсько-викладацького складу 

ОНЕУ для проведення занять на ФПК; 

  - проведенням гостьових лекцій для слухачів ЦБОПК; 

- викладанням частини курсів МВА англійською мовою; 
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- проведенням анкетування слухачів ЦБОПК з метою аналізу якості 

викладання (після закінчення кожного курсу). 

Рис. Динаміка  чисельності слухачів у ЦПО та ЦБОПК  

 

 

ЦЕНТР СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ (ЦСОТ) 

 

З метою впровадження пілотного варіанта навчально-тренінгового 

підприємства (НТП) як бази для ранньої адаптації майбутніх бакалаврів з 

економіки на первинних посадах проведено відповідну роботу:  

- розроблено навчально-методичне забезпечення для проведення 

тренінгових занять у функціональних підрозділах НТП у період 

економічної практики студентів ІІІ-го курсу; 

- при проходженні практики  студентів ІІІ-го курсу з 26.05.2014 р. до 

08.06.2014 р. впроваджено пілотний проект «Навчально-тренінгове 

підприємство» (НТП); 

- проведено анкетування студентів-практикантів з метою виявлення їх 

погляду на кінцеві результати практики. (Усі відгуки позитивні.) 

  

Робота з  підвищення педагогічної майстерності викладачів 

 

У 2014 р. у Центрі підвищили кваліфікацію 91 викладачів. 

З вересня 2014 року, з метою забезпечення проведення практики 

студентів 4-го курсу в інформаційни середовищі НТП почалося навчання 

викладачів за новими програмами (таблиця 2). 

 

0

1 0 0 0

2 0 0 0

0

5 0 0

1 0 0 0

1 5 0 0

2 0 0 0

2 5 0 0

С Ф П К -Ц П О 1 0 0 9 8 5 6 8 5 9 4 6 5 3 2 8

Ф П К -Ц Б О  та  П К 9 1 1 1 3 2 6 1 0 1 9 1 0 2 2 6 0 3

В с ь о г о 1 9 2 0 2 1 8 2 1 8 7 8 1 4 8 7 9 3 1

2 0 0 9 -2 0 1 0 2 0 1 0 -2 0 1 1 2 0 1 1 -2 0 1 2 2 0 1 2 -2 0 1 3 2 0 1 3 -2 0 1 4
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Таблиця 7 

Підвищення кваліфікації викладачів ОНЕУ  

на базі ЦСОТ у 2014-2015 р.р.  

№ 

з/п 

Назва програми,  

група 

Початок 

навчання 

Наказ про 

початок 

навчання  

(№, дата) 

Обсяг  

(годин) 

Кількість 

викладачів,  

які підви-

щують свою 

кваліфікацію 

(осіб) 

1. 

1С: Підприємство 8.2: 

«Управління промисловим 

підприємством» 

Керівник – Мацків О.І. 

18.10.2014 
№ 587-Ос, 

14.10.14 
90 17 

2. 

«Іноземна мова у викладанні 

економічних дисциплін» 

(напрям – англійська мова) (1 гр.) 

Керівник – Кот М.І 

22.11.2014 
№ 663-Ос, 

20.11.14 
160 15 

3. 

«Іноземна мова у викладанні 

економічних дисциплін» 

(напрям – англійська мова) (2 гр.) 

Керівник -  Лепьохіна М.В. 

22.11.2014 
№ 663-Ос, 

20.11.14 
160 13 

УСЬОГО 45 
 

6 лютого 2014 року в університеті проведено науково-методичну 

конференцію професорсько-викладацького складу «Науково-методичні 

засади розвитку сучасної економічної освіти», у якій взяли участь понад                  

200 викладачів.  

За результатами проведеної конференції видано збірник матеріалів 

конференції обсягом 190 сторінок.  

 

ЦЕНТР ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ (ЦПО) 
 

 За останні роки ОНЕУ став лідером серед інших ВНЗ України з 

підготовки слухачів Програми «Українська ініціатива».  

 Контингент слухачів Центру післядипломної освіти у 2014 році склав  

290 осіб.  

 Випущено у 2014 році 205 осіб, з них: 

- заочна форма навчання – 36 осіб; 

- за Програмою «Українська ініціатива»  - 169 осіб. 

 У 2014 році зараховано на навчання: 

-  заочна форма навчання – 33 особи; 
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- за Програмою «Українська ініціатива»  - 41 особу. 

 

ЯКІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

Центр інформаційних технологій 

 

У 2013-2014 н.р. університетом було закуплено 31 комплект 

проекційної техніки. Один короткофокусний проектор буде встановлено в 

клас, обладнаний фондом "ТЕМПУС", на інтерактивну дошку. У звітному 

періоду укомплектовано мультимедійною технікою ще 28 навчальних 

аудиторій, що складає 100 % поточних аудиторій укомплектованих 

мультимедійною технікою.  

У березні 2014 р. проведено модернізацію серверів економічного 

університету, у результаті чого з'явилася можливість провести навчальний 

тренінг віртуального підприємства з використанням 40 віртуальних серверів 

«1-С ПІДПРИЄМСТВО». 

Також проведено планові заходи з ремонту комп'ютерної техніки, що 

дозволило повернути в навчальний процес 12 комп'ютерів. 

На наступний навчальний рік планується закупити комп'ютерну 

техніку в кількості 30 одиниць для читального залу бібліотеки і поновлення 

комп'ютерних класів у навчальних корпусах.  

Автоматизована система управління 

 

Інформаційна система АСУ ВНЗ працює в ОНЕУ з 2012 року.  За цей 

час адаптовано і введено в  експлуатацію  такі модулі системи:  

- модуль «Абітурієнт» - забезпечує весь процес від прийому заяв 

абітурієнтів до зарахування, інтегрується з єдиною державною базою з 

питань освіти (ЄДЕБО); 

- модуль «Деканат» - введено контингент студентів по університету і 

проведено роботу із синхронізації  даних по студентах  з  ЄДЕБО. 

Проводиться постійна робота з особового складу студентів: формуються 

накази, заповнюється успішність. Для випускників підготовлено додатки до 

дипломів; 
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- за допомогою «Навчального модуля» було введено нові навчальні 

плани для  всіх спеціальностей університету за всіма освітньо-

кваліфікаційними рівнями. Коригується навантаження по кафедрах; 

- модуль «Відділ кадрів» забезпечує введення актуальної інформації по 

викладачах і співробітниках університету.  

Цього навчального року введено в дію модуль «Методичне 

забезпечення»,  що надало можливість аналізу та отримання поточної 

статистики щодо забезпечення навчальною літературою дисциплін у розрізі 

кафедр та викладачів (авторів). 

 

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

Основним із стратегічних завдань кадрової роботи в університеті є 

забезпечення оптимального балансу кількісного та якісного складу 

викладацьких кадрів. При цьому можна виділити кілька об'єктів кадрової 

політики: систему добору, професійного зростання,  збереження науково-

педагогічних кадрів і підвищення їх кваліфікації, систему соціальних 

гарантій і соціального захисту викладачів. 

       В університеті ведеться  робота з відбору та залучення до 

викладацької роботи обдарованої молоді, а також закріплення досвідчених 

науково-педагогічних кадрів, здатних на сучасному рівні здійснювати 

навчальний процес, вести наукові дослідження, освоювати нові навчальні 

технології та інформаційні системи; на зменшення кількості викладачів 

пенсійного віку та висунення на керівні посади молодих, енергійних, 

ініціативних викладачів; на поліпшення роботи аспірантури та 

докторантури, якісну підготовку викладачів за рахунок більш ретельного 

відбору кращих випускників університету до аспірантури, залучення 

молодих та перспективних викладачів, які мають науковий ступінь 

кандидата економічних наук та вчене звання доцента в докторантуру. 

У загальній структурі університету 5 факультетів (денної форми 

навчання), 24 кафедри, із них випускових – 17. Станом на 01.01.2015 року і 
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підготовку фахівців в університеті забезпечують 397 викладачів, із них 370 – 

штатних та 43 сумісники (із них 16 внутрішніх та 27 зовнішніх). Докторів 

наук, професорів – 36 осіб  (9,7%) штатних та 6 зовнішніх сумісників,  

кандидатів наук, доцентів – 228 осіб (61,6%) штатних та 16 зовнішніх  

сумісників.  Усього  71,3%  викладачів університету мають науковий 

ступінь і вчене звання. 

Керуючись чинним законодавством, на умовах конкурсного відбору в 

університеті працюють 208 викладачів. На умовах строкового трудового 

договору працює  132 викладачі, за умовами контракту –30 викладачів. 

Кожного року всі випускники аспірантури (денної форми навчання) 

зараховуються до університету.   

За останній навчальний рік відбулися зміни в структурі університету: 

Наказом ректора від 03.03.14р. № 35  реорганізовано такі факультети 

університету: 

          Спеціальний факультет перепідготовки кадрів (СФПК)  – в Центр 

післядипломної  освіти; 

Факультет перепідготовки кадрів (ФПК) – в Центр бізнес-освіти 

та підвищення кваліфікації; 

Заочний факультет – в Центр заочної форми навчання; 

Комерційний факультет – в Центр вечірньої форми навчання. 

 Збережено всі посади (крім деканів), терміни та умови праці роботи 

всіх співробітників факультетів. 

Слід зазначити, що протягом  останніх навчальних років  скорочується 

чисельність студентів. У зв’язку з цим було зменшено кількість навчального 

навантаження як на загальних, так і на випускових кафедрах університету. 

Протягом минулого навчального року проведено  перерозподіл навчального 

навантаження кафедр таким чином, щоб зберегти науково-педагогічний 

потенціал нашого університету.      
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Підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу 

шляхом стажування 

У 2013-2014 н.р. планували підвищити кваліфікацію  професорсько-

викладацького складу шляхом стажування  66 осіб: 

- в інститутах, університетах, академіях – 29 осіб; 

- на підприємствах,  в установах – 31 особа; 

- у банках – 3 особи; 

- у податкових інспекціях – 3 особи; 

- за кордоном – не планували. 

 Фактично підвищили свою кваліфікацію шляхом стажування 66 осіб та 

додатково 6 осіб (ректор, проректор з НПР, начальник НМВ, декан,                       

2 методисти) підвищили кваліфікацію в університеті менеджменту при 

Академії педагогічних наук України  в м. Києві.  

РОБОТА  

РОБОТА АСПІРАНТУРИ ТА ДОКТОРАНТУРИ 

 

Керівництво університету турбує стан підготовки кадрів вищої 

наукової кваліфікації, тобто аспірантури та докторантури.  На вчених радах 

неодноразово заслуховувалися звіти докторантів 1-го, 2-го року навчання та 

тих, хто закінчив докторантуру  в попередні роки.  

 У період з  2012 до 2014 рр. було захищено 7 докторських дисертацій. 

Щорічно Міністерство освіти і науки України планує для нашого 

університету 1-2 місця для докторантури. Цей план завжди виконувався на              

100 відсотків.  

Підготовка аспірантів в університеті ведеться за 10-ма науковими 

спеціальностями. 

Щорічно до аспірантури зараховується в середньому 33 особи (на 

стаціонар 16-17 осіб) в основному за рахунок наших студентів-випускників 

поточного року, рекомендованих до аспірантури та здобувачів університету, 

які вже частково склали кандидатські іспити, мали друковані роботи та 

досвід викладання в університеті (табл. 1). 
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За останні три  роки (2012-2014) із зарахованих до аспірантури у 2008–

2011 роках (118 осіб)  закінчили її  76 осіб, із яких захистили кандидатську 

дисертацію  25 осіб (із них 11 аспірантів – у достроковий термін). 

Стосовно захисту дисертацій усього за 2014 рік викладачами, 

докторантами, здобувачами та аспірантами захищено 2 докторські та                       

16 кандидатських дисертацій, із яких 4 – у достроковий термін                         

(каф.: банківської справи -1, фінансового менеджменту та фондового ринку -

1, маркетингу -1, економіки та управління національним господарством -1). 

Таблиця 8 

Дані про роботу докторантури та аспірантури ОНЕУ 

 

Роки 

Усього 

зараховано 

(осіб) 

У т. ч. 

на 

заочну 

форму 

Із зарахованих 

у 2007-2010 

рр. закінчили 

аспірантуру 

Із них 

захистили 

дисертацію, 

(у т.ч. в строк) 

Залишилися 

працювати 

в ОНЕУ 

2012 38 21 

із 40 (20+20) 

(2009ст+2008з) 

22 + 1іноз 

13/3  + 2 докт. 11 

2013 29 9 

із 41 (19+22) 

(2010ст+2009з) 

32 + 1іноз 

8/4  + 3 докт. 11 

2014 21 9 

із 37 (17+20) 

(2011ст+2010з) 

22 

18/4 + 2 докт. 14 

Усього 88 39 
із 118 (56+62) 

76 + 2 ін 
39/11 + 7 докт. 36 

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА 

 

Згідно з наказом № 1609 від 21 листопада 2013 року Міністерством 

освіти і науки України в університеті затверджено спеціалізовану вчену раду 

Д 41.055.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту 

дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних 

наук за спеціальностями 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної 

думки» та 08.00.08 «Гроші, фінанси та кредит» строком на три роки. 

Згідно з наказом № 41 від 17 січня 2014 року Міністерством освіти і 

науки України в університеті затверджено спеціалізовану вчену раду на 



 30 

здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за 

спеціальностями 08.00.04 «Економіки та управління підприємствами» та 

08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит», які  знаходяться на розгляді 

в Міністерстві освіти і науки України.  

У 2014 році двома спеціалізованими вченими радами проведено захист                      

2 докторських дисертацій (Слободяник Ю.Б., Гончаренко О.М.) та 16 

кандидатських дисертацій, зокрема за спеціальностями: 

 08.00.04 – 1 докторська та 5 кандидатських 

 08.00.08 – 8 кандидатських 

 08.00.09 – 1 докторська та 3 кандидатські дисертації. 

Щорічний план Міністерства освіти і науки України з підготовки 

докторантів університетом виконуються. 

В університеті функціонують та набувають подальшого розвитку п’ять 

наукових шкіл. Ефективною формою розвитку вищої освіти є виконання 

фундаментальних досліджень з пріоритетного напряму розвитку науки і 

техніки: «Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих 

проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-

політичного, людського потенціалу для забезпечення 

конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і 

держави» – «Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних 

та гуманітарних наук» та прикладних досліджень з пріоритетного напряму 

розвитку науки і техніки: «Науки про життя, нові технології профілактики та 

лікування найпоширеніших захворювань» – «Проблеми розвитку 

особистості, суспільства, демографія та соціально-економічна політика». 

Науково-дослідна робота в ОНЕУ протягом 2014 року виконувалася 

відповідно до: 

 тематичного плану НДР на 2014 рік, затвердженого Управлінням 

наукової діяльності МОНУ (проведення фундаментальних НДР за конкурсом 

МОНУ за рахунок коштів держбюджету) – 2 НДР, обсягом 369,1 тис. грн.,             

у 2014 р. завершено 1 НДР. 
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 тематичного плану НДР ОНЕУ, затвердженого вченою радою 

університету та сформованого відповідно до програми розвитку освіти і 

науки України на 2009–2017 роки (проведення наукових досліджень 

викладачами університету за рахунок другої половини робочого дня) – 23 

НДР (усі зареєстровані в УкрІНТЕІ), у 2014 р. завершено 3 НДР на кафедрах 

бухгалтерського обліку та аудиту; управління персоналом та економіки 

праці; економіки організації обліку в АПК; у 2015 р. завершуються 8 НДР на 

кафедрах економіки і управління туризмом; міжнародних економічних 

відносин; менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності; 

статистики; філософії, історії та політології; економічної кібернетики; 

експертизи товарів та послуг; 

 господарських договорів на замовлення підприємств та установ 

(проведення прикладних досліджень) – 11 НДР, обсягом 200,0  тис. грн., у 

2014 р. завершено 10 НДР. 

У 2014 р. професорсько-викладацьким персоналом, докторантами, 

аспірантами та здобувачами опубліковано 1284 наукові праці, загальним 

обсягом 1298 др. арк., зокрема монографій – 32 (376,8 др. арк.), підручників і 

навчальних посібників – 49 (596,4 др. арк.) та 1203 наукові статті (324,8 др. 

арк.). Студентами опубліковано понад 1000 наукових статей. 

Участь у міжнародних конференціях, публікації в журналах з високим 

імпакт-фактором стають певним критерієм розвитку міжнародного наукового 

співробітництва. Цитування наукових розробок на сьогодні є визначальним 

критерієм значущості вченого й університету в цілому. За минулий рік в 

університеті зроблена певна робота з реєстрації публікацій у наукометричних 

базах даних (web of science, scopus, РИНЦ, google scholar). Університет 

проводить роботу з розміщення публікацій у наукометричній системі 

цитування (УІНЦ). Завдяки цій діяльності нас уже знають у науковому світі, 

ми маємо досить високі рейтинги серед ВНЗ України. 

У міжнародних журналах видано 141 наукову статтю, у 

загальнодержавних – 67 статей, у наукометричних базах даних розміщено               

http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fscholar.google.com%2F&ei=YsCBVLihLoL9UtWZhPAP&usg=AFQjCNEHu5VIa4GiGw38zzWJU0zOpRtmPQ&sig2=Nnp0FqoUz-r3gfHz5lP-fg&bvm=bv.80642063,d.d24&cad=rja
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3657 статей (цитування статей складає 6364) та в репозитарії ОНЕУ – 2410.  

Проведено 5 міжнародних, 2 всеукраїнських та 4 регіональних заходи, у яких 

узяли участь понад 1100 викладачів, аспірантів та здобувачів ОНЕУ. 

У звітному періоді в університеті видано 4 випуски  фахового збірника 

«Вісник  соціально-економічних досліджень», зокрема один англійською 

мовою; 12 випусків фахового збірника «Науковий вісник» (асоціації молодих 

учених). Перереєстровано фахові наукові видання університету («Науковий 

вісник», «Вісник соціально-економічних досліджень») й присвоєно їм статус 

«відкритого доступу». Опубліковано тези доповідей: ІІІ Міжнародної 

науково-практичної конференції «Економіка підприємства: сучасні проблеми 

теорії та практики»; І Міжнародної науково-практичної конференції 

«Економіка та управління національним господарством: стан, тенденції та 

перспективи», Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи 

розвитку обліку, контролю та аналізу у контексті євроінтеграції». 

 

Науково-дослідна робота студентів 

Організацією науково-дослідної роботи студентів в ОНЕУ займаються 

кафедри університету та Наукове студентське товариство (НСТ), роботу яких 

координує науково-дослідна частина (НДЧ). 

На Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з 

природничих, технічних та гуманітарних наук було відправлено 28 наукових 

робіт за 13 спеціальностями. 24 студенти запрошені на підсумкові 

конференції для захисту своїх робіт. Відмовилось від участі у конференції 14 

студентів, 10 - взяли участь, із них 7 - посіли призові місця (спеціальність 

«Банківська справа», «Економіка та управління національним 

господарством», «Управління персоналом та економіка праці», «Економіка 

підприємства»,  «Менеджмент»). 

14 студентів були направлені на ІІ етап Всеукраїнських студентських 

олімпіад, де було здобуто 5 нагород з таких навчальних дисциплін та 

спеціальностей: «Економіка підприємства» – ІІ місце, «Європеєзнавство» – І 

місце,  «Менеджмент організацій та адміністрування» – ІІI місце, 
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«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» – ІII місце, «Управління 

фінансово-економічною безпекою» – III місце.  

В університеті було проведено II етап Всеукраїнської студентської 

олімпіади зі спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».        

В олімпіаді взяли участь 67 студентів із 44 ВНЗ України. Студентка ФЕУВ 

нашого університету Дроніва В.О. посіла III місце. 

Проведено II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт за напрямом «Економіка підприємства та управління виробництвом». 

На конкурс надійшло 204 наукові роботи із 102 ВНЗ. Авторам кращих 

наукових робіт було надіслано запрошення для участі  в підсумковій науково-

практичній конференції. У конференції взяли участь 51 студент із 37 ВНЗ 

України, які вже є переможцями у своїх вишах. Студенти ОНЕУ                 

Петляк О.І. (ФЕУВ) посіла І місце, Белік Д.О. (ФЕУВ) - II місце, 

Сапожникова І.В. (ФЕУВ) – III місце.  

 

 

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УНІВЕРСИТЕТУ 

 

У 2013-2014  н.р. в ОНЕУ  діяло 72 договори із закордонними 

навчальними закладами та установами. У закордонних відрядженнях був 51 

викладач. Зросла мобільність студентів: 129 студентів   відвідали зарубіжні 

навчальні заклади. 

 Минулого року  в університеті діяло три проекти ТЕМПУС. У  2013 році 

за рахунок коштів одного з цих проектів Євросоюзу отримано 20 комп’ютерів 

та оргтехніка. Продовжується робота за проектами «Керівництво та управління 

змінами у вищій освіті», «Українська ініціатива», «Створення мережі 

Прикордонного бізнес-співробітництва Румунія-Україна-Молдова» та інші.  

Взагалі університет бере участь у 7 міжнародних програмах та проектах. 

Загальна сума надходжень за рахунок міжнародних грантів  минулого року 

склала 345,5 тис. гривень. У міжнародних проектах активну участь беруть 

проф. Е. Якуб,   доц. Н. Меджибовська, доц. О. Чернега, доц. О. Дегтярьова, 

к.е.н. Ю. Росецька, к.е.н. Т. Куклінова та інші.  

У новому навчальному 2014/2015 році перші 4 студенти магістратури за 

програмою подвійних дипломів з університетом Анже від’їхали до Франції за 
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напрямком «Туризмознавство». В університеті діють 4 програми подвійних 

дипломів з ВНЗ Франції та Німеччини. 

В університеті діє інформаційний центр ЄС. До Центру вже надійшло 68 

видань. Послугами Центру користується  в середньому 60 осіб у місяць. На базі 

центру проведено 11 наукових  заходів.   

В університеті діє проект навчання студентів спеціальності «Міжнародна 

економіка» англійською мовою. Продовжується проведення низки семінарів-

тренінгів  англійською мовою за участю професора з Португалії за напрямком 

«Економіка Євросоюзу».  Вперше подано 2 заяви на проект Жана Моне. 

Студенти ОНЕУ брали участь у конкурсі художньої самодіяльності в Польщі.  

З метою підвищення якості навчання іноземних студентів в університеті 

діє міжкафедральний семінар.  

Минулого навчального року в університеті навчалося 212 іноземних 

студентів із 20 країн світу.  

 

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ТА ГОСПОДАРСЬКИЙ СТАН 

 

Фінансово-економічний та господарський стан університету у 2014 

році варто характеризувати як складний, але стабільний. 

Життєдіяльність університету визначається не тільки тим 

фінансуванням, яке виділяється із загального фонду на заробітну плату, 

нарахування стипендій студентам, аспірантам та докторантам, на комунальні 

платежі, а й на групу господарського напрямку. Вказані платежі протягом 

року фінансуванням із загального фонду не забезпечувалися в повному 

обсязі. 

Кошти спеціального фонду дають відчутну підтримку університету. 

Протягом 12 місяців за ці кошти університет мав можливість здійснювати 

оплату за використану електроенергію, газ, тепло, воду, побутові послуги, 

телефонні послуги, своєчасно оплачувати утримування позавідомчої 

охорони, прання білизни в студентських гуртожитках, придбати навчальну, 

наукову літературу, господарські та канцелярські товари тощо. Основним 
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джерелом спеціального фонду, яке забезпечує суттєву підтримку фінансової 

стабільності в обмежених можливостях бюджетних коштів є, безумовно, 

платне навчання, яке складає 87,7% надходжень спеціального фонду. 

Господарський комплекс фінансується за рахунок цих коштів. 

Відсутність фінансування загального фонду на ремонт навчальних 

корпусів, гуртожитків, інших об’єктів, на ремонт навчального обладнання 

змушує витрачати на це власні кошти. 

Протягом 2014 року заробітна плата та стипендія виплачуються 

своєчасно у встановлений термін; заробітна плата виплачується два рази на 

місяць. 

2014 рік характеризується значними витратами на заробітну плату.                             

Це підтверджується такими показниками: 

Таблиця 9 

(з 01.01.14 до 30.11.14) 

Стаття КЕКВ Загальний фонд Спеціальний 

фонд 

Заробіна плата  2111 14,63 16,91 

Нарахування 2120 5,08 5,31 

Разом 19,71 22,22 

у % відношенні 47,01% 52,99% 

 

Частину фінансування фондів у загальному фінансуванні університету 

подано в Таблиці 11. 
 

Таблиця 10 

 

Статті витрат млн.грн. Частина фінансування 

фондів, % 

Обсяг фінансування загального 

фонду 

34,04 54,25 

Обсяг фінансування спеціального 

фонду 

28,21 44,95 

у т.ч.:   

Кошти отримані за навчання та інші 

послуги, що надаються університетом 

згідно з функціональними 

повноваженнями 

24,74 87,70 

Кошти отримані від господарчої 

діяльності 

3,11 11,02 
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Кошти за здачу в оренду майна 0,36 1,28 

Кошти за наукову діяльність 0,5 0,80 

у т.ч.:   

Бюджет-наука 0,34 68,0 
Госпдоговірна наука 0,16 32,0 

Загальне фінансування університету 62,75 100,00 

 

Станом на 01.12.14 року з бюджету профінансовано всі статті 

(Таблиця 12). 
Таблиця 11 

млн.грн. 

 Фінансування за 

кошторисом 

Фінансовано % 

Загальний фонд 34,04 34,04 100 

Бюджет-наука 0,34 0,34 100 

 

Оцінюючи фінансовий стан університету в режимі дефіциту 

бюджетного фінансування на освітні цілі, варто погодитися з необхідністю 

підтримки системи платного навчання та інших платних послуг, що 

здійснюються університетом як основним фінансовим джерелом, яке 

забезпечує діяльність державного начального закладу четвертого рівня 

акредитації. 

За минулі роки фінансових порушень в університеті не було. 

 

АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

У 2014 р. діяльність адміністративно-господарської частини 

університету була спрямована на: 

- забезпечення навчального процесу якісним аудиторним фондом; 

- поліпшення соціально-побутових умов у гуртожитках; 

- організацію відпочинку студентів та співробітників університету на 

базі студентського табору «Економіст». 

       У 2014 році проведено ремонтні роботи в усіх навчальних корпусах, а 

саме: 

       -    вибірковий поточний ремонт покрівлі корпусів (3, 6); 

       -    поточний ремонт  3 аудиторій (4, 6 корпусів): 

- поточний ремонт коридорів та сходових клітин в корпусах  (1, 2, 3, 4); 
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        -  замінено покриття підлоги на ламінат в 1 аудиторії  площею 47 м²              

(6 корпус); 

-    поточний ремонт покриття двору № 1 зі зміною покриття на плитку 

(корпус 1); 

- поточний ремонт приямків, ремонт вимощення з боку вулиці (корпус 

№ 3). 

       В усіх корпусах виконаний поточний ремонт теплових мереж.  Теплові 

мережі атестовані технічною інспекцією. 

        У гуртожитках університету (1, 2, 3) проведено роботи з поточного 

ремонту місць загального користування: 

       -    кухонь  - 16; 

       -    санвузлів  - 8; 

       -    умивальників – 8; 

       -    коридорів – 6; 

          Відремонтовано  - 44 житлових кімнат; 

     Замінені дерев’яні віконні блоки на металопластикові – 110 шт.; 

     У гуртожитку № 1 проведено роботу з обладнання пожежної сигналізації; 

     У гуртожитках виконаний поточний ремонт теплових мереж.  Теплові 

мережі атестовані технічною інспекцією. 

 

Студентський  табір  «Економіст» 

       Проведено підготовку табору до роботи у літній період 2014 року робота 

проводилась згідно з затвердженим планом. 

        У підготовчий період проведено слідуючі ремонтні роботи: 

       -  поточний ремонт 1 і 2 корпусів; 

       -  поточний ремонт 9-ти щитових будинків;  

       -  ремонт спортивного містечка. 

      Виконано роботу з підключення фікальної каналізації табору до 

каналізації с.м.т. Затока. 

       Проведено роботи з благоустрою території табору.  
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      Станом на 31 серпня 2014 року в таборі відпочило   1116  осіб, із ніх: 

      - працівників університету та членів їх сімей  -  76  осіб; 

      - студентської молоді  - 281  осіб; 

      - вихованців спортивних шкіл - 150 осіб; 

      - інших відпочиваючих  - 609 осіб. 

      Виділені кошти для придбання матеріальних ресурсів та виконання 

ремонтних робіт використовувалися ефективно. 

 Порушень законодавства у  сфері фінансово-господарської діяльності 

університету не було. 

 

ЗАХОДИ 

ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ АДМІНІСТРАЦІЄЮ УНІВЕРСИТЕТУ 

КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ 

В університеті діє колективний   договір як  важлива   форма   

реалізації демократичних принципів управління і соціального партнерства. 

Він є правовим актом і визначає взаємовідносини адміністрації та трудового 

колективу щодо питань економічного і соціального розвитку на підставі 

взаємного узгодження інтересів сторін відповідно до чинного законодавства. 

 Постійно з метою забезпечення соціально-економічних та трудових 

прав працівників проводиться моніторинг щодо стану виконання положень 

колективного договору, про що ректор звітує перед трудовим колективом 

двічі на рік. 

Проведений аналіз виконання положень колективного договору 

свідчить, що завдяки спільним зусиллям   адміністрації та профспілкового 

комітету в університеті діє система соціальних пільг. Здійснюється оплата 

додаткових відпусток, виплати доплат, надбавок за вислугу років 

педагогічним та науково-педагогічним працівникам, виплачується грошова 

допомога на оздоровлення, винагороди за сумлінну працю та зразкове 

виконання службових   обов’язків.    
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У  колективний договір внесені додаткові,  соціально-побутові пільги, 

гарантії та компенсації, різноманітні доплати.  Це в першу чергу стосується : 

- оплати ліків важко хворим співробітникам;  

- надання  додатково  оплачуваних  відпусток  за  рахунок коштів 

університету у розмірі 3 днів у випадках особистого шлюбу, смерті близьких 

родичів,  догляду за хворим членом сім’ї тощо. 

Предметом постійної уваги адміністрації та профспілкової організації є 

покращення умов і охорона праці співробітників. На ці комплексні заходи, 

спрямовані на підвищення рівня охорони праці, за 2014 року витрачено 

359877 тисяч гривень. Університет бере участь у Всеукраїнському 

громадському огляді-конкурсі стану умов та охорони праці, за підсумками 

якого у 2014 році ОНЕУ посів перше місце в області серед вищих 

навчальних закладів міста. 

        Значна увага приділяється розвитку культурно-масової та спортивної 

роботи, питанням реалізації духовних інтересів співробітників та їхніх 

сімей.  

 Слід зазначити, що можливості фінансування культурно-масової та 

спортивної роботи залежать від того, як  виконується стаття 44 Закону 

України «Про профспілки, їх права та гарантії діяльності», яка передбачає 

відрахування коштів на культурно-масову, фізкультурну й оздоровчу 

роботу. Адміністрація на ці цілі щорічно перераховує профкому 0,5% 

коштів ФОП за спеціальним фондом. Це дає змогу співробітникам 

відвідувати культурні установи міста, брати участь в екскурсіях вихідного 

дня, займатися різноманітними видами спорту. 

Таблиця 12 

 

№ 

п/п 

Статті  колективного договору 

 

     Сума (грн.) 

1. Надання  коштів  на  культурно-масову, фізкультурну й  

оздоровчу роботу 

68862 

2. Матеріальна     допомога     на оздоровлення ПВС 901734 

3. Матеріальна     допомог  на оздоровлення 319040 
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адміністративно-господарському персоналу 

4. Надбавки до посадових окладів 998745 

5. Допомога науково-педагогічним та науковим 

працівникам у розмірі шести посадових окладів при 

виході на пенсію 

 

129040 

6. Винагорода за сумлінну працю та зразкове виконання 

службових   обов’язків.   

1815948 

7. Одноразова  матеріальна  допомога у  розмірі 5 

посадових окладів у випадку смерті співробітника і 1000  

гривень  на   поховання близьких родичів 

 

40260 

8. Виплата коштів за вислугу років 1852423 

9. Доплати за суміщення посад або виконання обов’язків 

тимчасово відсутніх працівників 

775680 

10. Оплата  за  роботу  в  нічний  час  згідно  з  нормою,  

установленою Галузевою угодою  

107304 

11. Оплата   ліків   та   оздоровлення   важко  хворих 

співробітників 

19997 

        

 За минулі роки порушень трудової дисципліни та законодавства у 

сфері діяльності університету не було. 

 

 

РЕКТОР                                        М. І. ЗВЄРЯКОВ 

 

       Звіт ректора Одеського національного економічного університету 

за 2014 р. було заслухано на конференції трудового Колективу та Вченої 

ради  23 грудня 2014 р.   

 


