
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

РІШЕННЯ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

/Протокол №7 

від 27 березня 2018 року/

ОДЕСА 20 і 8



Проект

Посилення вимог бо фахових наукових видань і 'іх включення до 
наукометричних баз даних

Заслухавши та обговоривши доповідь проректора з науково-дослідної роботи 
Ковальова А.І., вчена рада відзначила необхідність підвищення якості 
опублікованої наукової інформації у фахових виданнях ОНЕУ відповідно до Наказу 
Міністерства освіти і науки України № 32 від 15.01.2018 року.

Порядком формування Переліку наукових фахових видань України 
передбачено включення до переліку наукових фахових видань України наукових 
періодичних видань: категорії "А" -  видання, що входять до наукометричних баз 
Scopus або Web of Science; категорії "Б" та категорії "В".

Особливо варто відзначити суворі вимоги до фахівців-експертів, які 
можуть бути включені до складу редакційної колегії фахових видань та 
рецензентів. Усі вони повинні мати фахову кваліфікацію за відповідним 
напрямом і не менше однієї публікації за останні три роки у виданнях, 
включених до нового Переліку, або закордонних виданнях, включених до Web 
of Science або Scopus, або монографії чи їх розділи, видані міжнародними 
видавництвами, що належать до категорій "А", "В" або "С" за класифікацією 
Науково-дослідної школи соціально-економічних та природничих наук 
(SENSE). Кожен із членів редколегії, включаючи головного редактора видання, 
повинен мати декілька публікацій за науковими напрямами цього видання та 
статті, опубліковані щонайменше у двох різних виданнях, включених до Web of 
Science Core Collection та/або Scopus, або мати монографії чи розділи 
монографій, видані вищезазначеними міжнародними видавництвами категорій 
"А", "В" або "С" за класифікацією SENSE.

За січень-березень 2018 року науковцям ОНЕУ науково-дослідною 
частиною, бібліотекою та науково-редакційним відділом надавалася необхідна 
інформація про переліки наукових видань України та міжнародні видання, що 
індексуються в міжнародних наукометричних базах даних Web of Science, 
Scopus, Index Copernicus International.

На сайті ОНЕУ в розділі «Наукова робота» розміщені та постійно 
оновлюються переліки наукових фахових видань України, а також журналів, 
що індексуються в міжнародних наукометричних базах даних Web of Science, 
Scopus, Index Copernicus International.

З жовтня 2017 року ОНЕУ надано доступ до найпрестижнішої 
міжнародної наукометричної бази даних Web of Science, що дозволяє не тільки 
ознайомитись з сучасними найбільш вагомими напрацюваннями науковців 
світу в галузі соціально-гуманітарних та економічних наук, а також отримати 
аналітику та рейтинги наукових журналів, науковців у відповідних галузях 
досліджень. Науковці ОНЕУ створюють власні профілі та користуються 
можливостями цієї платформи, але варто зазначити, що не всі викладачі активні 
в цьому питанні.

Науковці ОНЕУ постійно інформуються про розширення переліку 
вітчизняних та міжнародних наукових видань на платформі Emerging Sources 
Citation Index (W'eb of Science).

Керуючись зазначеним вище.



ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:

1. Ознайомити науковців університету з Наказом Міністерства освіти і 
науки України № 32 зід 15.01.2018 року «Про затвердження Порядку 
формування Переліку наукових фахових видань України» та переліком 
міжнародних видавництв категорій "А", "В" або "С" за класифікацією Науково- 
дослідної школи соціально-економічних та природничих наук (SENSE) для 
публікації монографій.

Відповідальні: Ковальов А.І., Карпов В.А., Батанова Т.В., завідувачі кафедр.
Термін виконання: до 15 квітня 2018р.
2. Прийняти до виконання основні вимоги Наказу Міністерства освіти і 

науки України № 32 та поступово наблизити наукові фахові видання ОНЕУ до 
необхідних критеріїв відповідності.

Відповідальні: Звєряков М.І., Ковальов А.І., Карпов В. А., Балджи М.Д., 
Батанова Т В.

Термін: протягом року.
3. Привести у відповідність до нових критеріїв редакційні колегії 

наукових фахових видань ОНЕУ та активізувати їх роботу щодо підвищення 
якості наукових рукописів, які подаються до публікації.

Відповідальні: Звєряков М.І., Ковачьов А.І., Карпов В. А., Балджи М.Д., 
Батанова Т В.

Термін: протягом року.
4. З метою активізації діяльності щодо 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: Ковачьов А.І., Карпов В. А., завідувачі кафедр.
Термін: до 15 травня 2018 р.
5. Бібліотеці, науково-редакційному відділу і інформаційно- 

обчислювальному центру 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: Іваницька Т.П.. Ковачьов А.І.. Карпов В.А., Батанова Т.В.. 
Домаскін О.М.

Термін: протягом року.
6. Відповідно до рішення МОН України шодо атестації університетської 

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

Відповідачьні: Ковачьов А.І., Карпов В.А
Термін: до 15 квітня 2018 р.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з наукової 

роботи Ковальова А.І.

ГОЛОВА РАДІЇ -----і М. І. ЗВЄРЯКОВ

Проект рішення вносить '  / /
проректор з наукові ї роботи А.І. Ковальов

/



Проект

Виконання планів наукової діяльності за госпрозрахунковою 
тематикою ОНЕУ у  2017-201Н рр.

Заслухавши та обговоривши доповідь начальника Науково-дослідної частини 
Карпова В.А., вчена рада відзначила загальні результати виконання планів 
наукової діяльності за госпрозрахунковою тематикою ОНЕУ у 2017-2018 рр.

У 2017 році з 22 кафедр ОНЕУ тільки 10 виконували роботи за 
госпрозрахунковою тематикою загальною кількістю в 16 тем на 306 тис. грн. 
Найбільш активну участь прийняли кафедри економіки, права та управління 
бізнесом (183 тис. грн.); економіки підприємства та організації 
підприємницької діяльності; банківської діяльності; експертизи товарів і послуг 
(по 20 тис. грн. кожна кафедра). Відтак, план з госпдоговірної тематики 
попереднього року перевиконаний на 78%. У той же час, необхідно відмітити, 
що жодного договору не було укладено кафедрами бухгалтерського обліку та 
оподаткування в галузях економіки; економічної кібернетики та інформаційних 
технологій; туристичного та готельного бізнесу; фінансового менеджменту та 
фондового ринку. При виконанні госпдоговірної тематики спостерігається 
низький рівень супроводу звітності з виконуваних НДР, що призводить до 
затримки реєстрації звітів та іншої документації в УкрНТЕІ.

У той же час завдяки сформованій системі організації та контролю за 
виконанням планів НДР в останні роки стабілізувався рівень обсягів 
госпрозрахункової тематики. На 2018 рік, хоча і з запізненням, був 
сформований план госпрозрахункових НДР на рівні 322 тис. грн. Кафедра 
менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності не представила 
матеріалів щодо формування плану госпрозрахунку на 2018 рік.

На даний момент кафедрами економіки, права та управління бізнесом; 
економіки підприємства та організації підприємницької діяльності; експертизи 
товарів і послуг укладені госпрозрахункові договори на суму 180 тис. грн.

1. Зобов’язати кафедри надавати інформацію щодо планових розмірів 
господарських договорів на наступний рік до 15 грудня поточного року 
включно.

Відповідальні: завідувачі кафедри.
2. Уся необхідна супровідна документація з господарської тематики 

повинна бути представлена не пізніше останнього дня строку дії 
госпрозрахункову договору.

Відповідальні: керівник та відповідальний виконавець теми.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника науково- 

дослідної частини Карпова В. А.

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:

ГОЛОВА РАДІ! \1. І. ЗВЄРЯКОВ
/ /  ^Проект рішення вносить 

проректор з науковій роботи А І. Ковальов



Проект

Підсумки фінансово-господарської діяльності за 2017 рік 
та завдання на 2018 рік

Заслухавши та обговоривши доповідь головного бухгалтера 
Шикіної Ю.Є. вчена рада зазначає, що фінансово-господарська діяльність 
університету організована відповідно до «Порядку складання, розгляду, 
затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних 
установ», Порядку КМУ №659 «Про затвердження переліку груп власних 
надходжень бюджетних установ, вимог відносно їх утворення та напрями 
використання», Закону «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в 
Україні», Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Робота з планування видатків базується на плануванні потреб у 
структурних підрозділах. Забезпечення організації навчального процесу 
засновується на обгрунтованих запитах структурних підрозділів університету.

Основні напрями фінансування у 2017 році заплановані відповідно до 
попередніх розрахунків.

Фінансування з державного бюджету до загального фонду склало 
43,8 млн. грн. (що на 0,4% більше за минулий рік). Спеціальний фонд у 
2017 році створено за рахунок залишку коштів на початок року -  12,4 млн. грн. 
та надходженнь коштів до спеціального фонду протягом року -  32,55 млн. грн. 
Спеціальний фонд складають надходження від платного навчання за різними 
напрямами підготовки (79%), надходження від господарської діяльності (18%), 
плата за оренду (3%).

Використання коштів спеціального фонду відбувалося за напрямами, 
згідно із затвердженим кошторисом на 2017 рік і складає 27,6 млн. грн. З них: 
заробітна плата і нарахування -  72%, комунальні послуги — 10%, придбання 
навчальної літератури, програмного забезпечення, комп’ютерної техніки, 
видатки на відрядження та інші поточні потреби університету -  18%.

Проведено щорічну інвентаризацію матеріальних цінностей.
Разом з тим, в університеті мають місце деякі недоліки у веденні 

фінансово-господарської діяльності, які проявляються в такому:
-  недостатньо відпрацьовано механізм контролю використання 

товарно-матеріальних цінностей та підтримання у належному стані приміщень 
аудиторного фонду навчальних корпусів та гуртожитків;

-  недостатній контроль за своєчасним внесенням плати за 
користування додатковим електричним обладнанням у гуртожитках;

-  недостатньо обгрунтовані видатки на відрядження;
-  недостатній контроль за своєчасним внесенням оплати за освітні 

послуги;
-  порушуються терміни надання заявок до ПФВ структурними 

підрозділами університету при плануванні кошторису.



З метою підвищення якості організації фінансово-господарської 
діяльності університету

1. Керівництву ОНЕУ забезпечити в 2018 році ефективне цільове 
використання бюджетних коштів загального та спеціального фондів.

Відповідальні: головний бухгалтер, начальник ПФВ.
Термін: протягом 2018 року.
2. Узгоджувати статті витрат при плануванні кошторису університету 

із поданими заявками структурних підрозділів та нормативами використання 
товарно-матеріальних цінностей.

Відповідальні: головний бухгалтер, начальник ПФВ.
3. Посилити контроль за використанням товарно-матеріальних 

цінностей та підтримуванням у належному стані приміщень аудиторного фонду 
навчальних корпусів та гуртожитків.

Відповідальні: головний інженер, коменданти.
Термін: протягом 2018 року.
4. Посилити контроль за своєчасним внесенням плати за користування 

додатковим електричним обладнанням у гуртожитках.
Відповідальні: головний енергетик, коменданти гуртожитків.
Термін: протягом 2018 року.
5. Ретельно проаналізувати стан організації бухгалтерського обліку 

матеріальних цінностей, суворо і принципово контролювати правильність 
виплати заробітної плати.

Відповідальні: головний бухгалтер.
Термін: протягом 2018 року.
6. Забезпечити контроль за своєчасним внесенням оплати за освітні 

послуги студентами університету.
Відповідальні: декани факультетів.
Термін: протягом 2018 року.

РАДА УНІВЕРСИТЕТУ УХВАЛИЛА:

Проект рішення вносить

ГОЛОВА РАДИ

Ю. Є. Шик і на

. І. ЗВЄРЯКОВ


