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Проект

РІШЕННЯ
загальних зборів професорсько-викладацького складу, співробітників та 

вченої ради Одеського національного економічного університету 
29 серпня 2016 року

Підсумки роботи колективу 
університету у 2015-2016 н.р.
та завдання ня 2016-2017 н̂ р*

Заслухавши та обговоривши звіт ректора університету професора 
М. І. Звєрякова про підсумки роботи колективу університету у 2015—2016 н.р. і 
завдання на 2016-2017 н.р., на зборах професорсько-викладацького складу, 
співробітників та вченої ради університету відзначено, що діяльність 
Одеського національного економічного університету (ОНЕУ) з підготовки 
фахівців за ступенями освіти бакалавр, магістр та за рівнем освіти спеціаліст у 
звітному році була спрямована на реалізацію завдань Закону України «Про 
вищу освіту», «Плану розвитку ОНЕУ на 2015-2020 p.p.», Колективного 
договору між адміністрацією та трудовим колективом університету, рішень 
ректорату, рішень вченої ради університету, рішень науково-методичної ради 
університету та здійснювалась відповідно до вимог чинного законодавства 
України, Нормативних та розпорядних документів МОН України.

Університет у своїй діяльності керується нормативними положеннями, 
Конституцією України, Законами України «Про вищу освіту», «Про освіту», 
«Про наукову і науково-технічну діяльність», Державною програмою «Освіта 
XXI століття», Наказом Президента України «Про невідкладні заходи щодо 
забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», матеріалами 
колегій МОН України, нормативними та розпорядними документами МОН 
України за 2015-2016 н.р. та перспективним планом розвитку університету.

за минулий період здійснено суттєвий обсяг роботи в напрямку 
вдосконалення навчального процесу та забезпечення його відповідності нормам 
та положенням Закону України «Про вищу освіту», а саме:

- ліцензовано 6 спеціальностей аспірантури: 051 Економіка; 071 Облік і 
оподаткування; 072 Фінанси, банківська справа та страхування; 073 
Менеджмент; 075 Маркетинг; 076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність.

-акредитовано напрям підготовки 6.038601 «Менеджмент» та 
спеціальність 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» (за 
видами економічної діяльності»;

- акредитовано напрям підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна 
справа» та ліцензовано спеціальність 241 «Готельна і ресторанна справа»;

- акредитовано спеціальність «Економічна кібернетика»;
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-складено плани роботи кафедр на 2016-2017 н.р. відповідно до 
перспективного плану розвитку університету;

- розроблено нові навчальні плани з дотриманням вимог ст.62 Закону 
України «Про вищу освіту»;

Сьогодні підготовку фахівців в університеті забезпечують 378 викладачів: 
докторів наук, професорів -  42 особи (11,11%), кандидатів наук, доцентів -  230 
осіб (60,85%). Усього 73,0 % відсотків наших викладачів мають науковий 
ступінь і звання. Середній вік викладача університету складає 43 рік, 
професора - 60 років, доцента - 49 років.

У звітному періоді 56 викладачів університет}7 підвищили свою 
кваліфікацію шляхом стажування у банках, податкових інспекціях, на 
підприємствах, у вищих навчальних закладах. 18 викладачів пройшли 
стажування за програмами «Робота в програмному продукті «1С: Підприємство 
8.2: «Бухгалтерія для України»; 34 викладачі підвищили кваліфікацію за 
програмою «Іноземна мова у викладанні економічних дисциплін (напрям - 
англійська мова)».

Викладачами, докторантами, здобувачами та аспірантами захищено 4 
докторські та 23 кандидатські дисертації.

Продовжується продуктивна робота з підготовки навчально-методичного 
забезпечення дисциплін. За рік було видано 2 підручники, 36 навчальних 
посібників та 185 найменувань навчально-методичних матеріалів загальним 
обсягом 853,23 авт. арк., що склало в розрахунку на 1 викладача 2,5 авт. арк.

Відповідно до нових навчальних планів викладачами кафедр розроблено 
та оновлено 349 електронних навчально-методичних комплексів дисциплін. На 
сьогодні 57 % дисциплін забезпечено електронними НМК.

Протягом останнього року наукову діяльність університету організовано 
відповідно до Європейського вектора економічного розвитку України та вимог 
Закону «Про Вищу освіту». Так, відповідно до тематичного плану НДР ОНЕУ 
на 2015 р. науковцями виконано ЗНДР загальним обсягом 334,149 тис. грн., із 
них -  2 фундаментальні НДР, обсягом 239,587 тис. грн. Відповідно до 
тематичного плану НДР ОНЕУ у 2015 р. завершено 8 НДР на кафедрах: 
Філософії, історії та політології; Менеджменту організацій та ЗЕД; Статистики; 
Економічної кібернетики; Міжнародних економічних відносин; Експертизи 
товарів та послуг; Економіки та управління національним господарством; 
Економіки та управління туризмом. У 2015 році професорсько-викладацьким 
складом університету, докторантами, аспірантами, здобувачами та студентами 
опубліковано — 1869 наукових робіт, загальним обсягом 1335,8 др. арк., у тому 
числі — 26 монографій (308,5 арк.), 1 підручник (10,2 др.арк.), 33 навчальні 
посібники (420,5 др. арк.) та 1809 наукових статей (596,6 др. арк.), з них 609 
(149,2 др. арк.) - студентські наукові статті. У міжнародних журналах видано -  
126 статей, у загальнодержавних -  76 статей, у наукометричних базах даних -  
648 статей та у репозитарії ОНЕУ розміщено -  3520 наукових робіт. Проведено 
8 міжнародних, 7 всеукраїнських та 18 регіональних заходів, в яких узяли 
участь 840 викладачів, аспірантів, здобувачів та 1243 студенти університету.



У глобальному реєстрі науковців ORCID зареєстровано 259 науковців 
ОНЕУ, що складає 76 % від загальної чисельності НІШ. У міжнародній 
наукометричній базі Scopus зареєстровано 27 викладачів (7,9 %), 10 із яких 
викладачі кафедри математичних методів аналізу економіки, у базі Web of 
Science -  21 науковець (6,2%). Найвищий рейтинг цитування у Scopus має 
завідувач кафедри економічної кібернетики, професор Якуб Є.С. (h-індекс-11).
За даними «Бібліометрики української науки» h-індекс 21 має кафедра 
інформаційних систем в економіці, а найнижчий 2 -  кафедра фізичного 
виховання та безпеки життєдіяльності. У репозитарії ОНЕУ кафедрами 
розміщено 3530 публікацій

Активно триває робота щодо залучення студентів до науково-дослідної 
діяльності. За звітний період кафедрами проведено 78 студентських наукових 
конференцій. У наукових дослідженнях узяли участь 379 студентів. Близько 
800 студентів -  учасники І етапу Всеукраїнських студентських олімпіад. 
Переможців II етапу Всеукраїнської олімпіади підготували кафедри статистики, 
загальної економічної теорії, менеджменту організацій та ЗЕД, фінансів, 
туристичного та готельно-ресторанного бізнесу, управління персоналом та 
економіки праці. У Всеукраїнських та Міжнародних наукових конференціях 
узяли участь 444 студенти.

У звітному році університет плідно працював у сфері міжнародного 
співробітництва. Уже декілька років поспіль плідно працюють у сфері 
міжнародних зв’язків викладачі кафедр міжнародних економічних відносин, 
економіки підприємства, бухгалтерського обліку та аудиту. Започатковано 
викладання англійською мовою дисципліни «Економіка підприємства» на ФЕУП. 
Продовжено викладання дисциплін англійською мовою викладачами кафедри 
міжнародних економічних відносин, математичних методів аналізу економіки. 
Науково-педагогічними працівниками кафедри міжнародних економічних 
відносин видано 7 навчальних посібників іноземними мовами, кафедрою
економічного аналізу видано англо-український термінологічний словник. 
Успішно проведено засідання круглих столів із залученням іноземних фахівців 
кафедрами бухгалтерського обліку та аудиту; обліку та оподаткування в галузях 
економіки. Вперше цього року викладачі кафедри загальної економічної теорії 
брали участь у програмі Еразмус +, читали лекції та працювали з матеріалами для 
підготовки дисертації в університеті-партнері в Болгарії.

Організація прийому та формування контингенту студентів ОНЕУ 
відповідає ліцензійним обсягам. План державного замовлення на денну форму 
навчання складає 286 місць (у 2015 році — 229 місць). На денну форму 
навчання зараховано всього 350 осіб (у 2015 році — 511 осіб), з них на місця за 
кошти фізичних, юридичних осіб -  232. На заочну форму навчання за 
державним замовленням надано 15 місць, план державного замовлення 
виконано. На місця за кошти фізичних, юридичних осіб зараховано 24 особи. 
На вечірню форму навчання на І курс за кошти фізичних, юридичних осіб 
зараховано 5 осіб. Усього зараховано 2439 осіб.

Поряд з тим, незважаючи на позитивні тенденції, у роботі колективу 
університету є недоліки та проблеми, а саме:
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- потребує підвищення рівень професійної активності викладачів на 
кафедрах: економічної кібернетики, економіки та управління національним 
господарством, правознавства, маркетингу;

- відмічено порушення у плануванні підвищення кваліфікації шляхом 
стажування на кафедрах: банківської справи, обліку та оподаткування в галузях 
економіки, фінансів, фінансового менеджменту та фондового ринку, 
туристичного та готельно-ресторанного бізнесу, маркетингу, управління 
персоналом та економіки праці, експертизи товарів та послуг, правознавства;

- не приділяється належна увага аспірантам минулих років, які своєчасно 
не захистили дисертацію;

- недостатньо ефективно здійснюється підготовка та захист 
кандидатських дисертацій на кафедрах: експертизи товарів та послуг; 
економічної кібернетики; математичних методів аналізу економіки; філософії, 
історії та політології; правознавства;

- не повністю скомплектовані та оновлені навчально-методичні 
комплекси дисциплін на кафедрах: банківської справи, обліку та 
оподаткування в галузях економіки, економічного аналізу, менеджменту 
організацій та ЗЕД, фінансового менеджменту та фондового ринку, 
математичних методів аналізу економіки, туристичного та готельно- 
ресторанного бізнесу, маркетингу, управління персоналом та економіки праці, 
експертизи товарів та послуг;

- потребує вдосконалення методичне забезпечення самостійної роботи 
студентів та навчально-методичного забезпечення міждисциплінарних 
тренінгів для студентів магістерського ступеня;

- менш ніж на 50 % забезпечені електронними навчальними комплексами 
дисципліни на кафедрах: економічної кібернетики, менеджменту організацій та 
ЗЕД, маркетингу, банківської справи, експертизи товарів та послуг, економіки 
та управління туризмом;

- протягом трьох років не виконуються госпрозрахункові та 
держбюджетні НДР на кафедрах управління персоналом та економіки праці; 
менеджменту організацій та ЗЕД; економіки та управління туризмом;

- після закінчення комплексних тем кафедр за останні 3 роки не видано 
колективні монографії кафедрами: економічної кібернетики; математичних 
методів аналізу економіки; інформаційних систем в економіці; іноземних 
мов; правознавства;

- не досить активно готують студентів до участі у Всеукраїнських 
студентських олімпіадах, Всеукраїнських та Міжнародних наукових 
конференціях кафедри: інформаційних систем в економіці, економічної 
кібернетики, обліку та оподаткування в галузях економіки, математичних 
методів аналізу економіки, фінансового менеджменту та фондового ринку, 
іноземних мов, філософії, історії та політології;

- порівняно з минулим навчальним роком, зменшилася кількість філій на 
кафедрах обліку та оподаткування в галузях економіки, економіки та 
управління національним господарством, експертизи товарів та послуг;
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- потребує поліпшення робота у сфері міжнародного співробітництва на 
кафедрах філософії, історії та політології, інформаційних систем в економіці, 
статистики, фінансів, фінансового менеджменту та фондового ринку, 
управління персоналом та економіки праці, експертизи товарів та послуг;

- потребує активізації робота з наповнення інформаційних сторінок на 
офіційному веб-сайті на кафедрах правознавства, фінансового менеджменту та 
фондового ринку, математичних методів аналізу економіки, обліку та 
оподаткування в галузях економіки, статистики, інформаційних систем в 
економіці, експертизи товарів та послуг, маркетингу.

З метою усунення недоліків та для забезпечення якісної підготовки 
фахівців відповідно до вимог Болонської декларації та реалізації Концепції 
розвитку економічної освіти в Україні

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УХВАЛИЛИ:

1. Доповідь ректора М.І. Звєрякова про підсумки роботи колективу 
університету за 2015 -  2016 навчальний рік затвердити.

2. З метою подальшого вдосконалення змісту та якості навчально- 
методичної роботи, наукової та виховної роботи ректорату, деканатам і 
кафедрам необхідно зосередити свої зусилля на виконанні положень Закону 
України «Про вищу освіту», продовжувати роботу з модернізації змісту 
підготовки фахівців, а саме:

2.1 Відповідно до Постанову КМУ №1187 від 30.12.15р. привести у 
відповідність критеріям Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності в 
університеті.

2.2 Забезпечити дотримання політики академічної доброчесності 
учасниками освітнього процесу. Розробити та запровадити в діяльність 
університету Кодекс академічної доброчесності.

2.3 Здійснювати вдосконалення підготовки фахівців відповідно до 
європейських стандартів вищої освіти, вимог Болонської декларації, Концепції 
розвитку економічної освіти в Україні та потреб ринку праці.

2.4 Удосконалювати роботу щодо модернізації навчально-виховного 
процесу, впровадження в практику навчання новітніх інформаційних 
технологій, поширення ділових ігор у навчальному процесі, завідувачам кафедр 
посилити вимоги і контроль за роботою викладачів з розробок дидактичного і 
методичного наповнення дистанційних курсів, тестів відповідно до вимог.

2.5 Удосконалювати навчально-методичне забезпечення дисциплін шляхом 
підготовки власних навчальних посібників та підручників з усіх нормативних 
дисциплін.

2.6 Забезпечити формування більш якісного науково-педагогічного складу, 
підвищення престижу педагогічної праці. Підвищити ефективність аспірантури, 
вимогливість і відповідальність завідувачів кафедр, наукових консультантів та 
наукових керівників.
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2.7 Поліпшити умови для підвищення кваліфікації професорсько- 
викладацького складу університету, в т.ч. шляхом стажування, та 
впроваджувати їх результати в навчальний процес.

2.8 Залучати студентів до розробки презентацій, мультимедійних 
навчальних курсів.

2.9 Проводити більш активну роботу щодо використання нових технологій 
під час контролю знань та активізувати використання спеціалізованого 
програмного забезпечення для професійної підготовки студентів (усім 
кафедрам).

2.10 Удосконалювати роботу з прийому письмових семестрових іспитів 
студентів І — IV курсів відповідно до вимог Колегії МОН України.

2.11 Підвищити якість практичної підготовки студентів шляхом розробки 
та впровадження в навчальний процес наскрізних програм практики з 
використанням сучасних інформаційних технологій та спеціалізованого 
програмного забезпечення, створення навчальних фірм при випускових 
кафедрах та розвивати співробітництво з організаціями, установами і 
підприємствами регіону.

2.12 Підвищити ефективність роботи філій кафедр, планувати спільні 
засідання кафедри та філії з питань навчально-методичної роботи.

2.13 Сприяти працевлаштуванню випускників шляхом використання 
потенціалу кадрового агентства «Успіх», ярмарок вакансій, електронного 
банку резюме випускників.

2.14 3 метою попередження проявів службових зловживань і хабарництва 
забезпечити виконання професорсько-викладацьким складом вимог Закону 
України «Про боротьбу з корупцією» та вимог МОН України:

- на засіданнях кафедр обговорити відповідальність викладачів з метою 
недопущення проявів зловживань, хабарництва і порушення педагогічної 
етики;

- забезпечити роботу постійно діючого консультативного телефону 
«Довіри» 723 — 44 -  24

Відповідальні: проректор з НПР Кублікова Т.Б., декани факультетів, 
завідувачі кафедр.

3. Для подальшого розвитку науково-дослідної діяльності:
3.1 Оновити план перспективного розвитку кафедр та напрямків науково- 

дослідної роботи в університеті відповідно до сучасних умов.
3.2 Активізувати роботу кафедр щодо їх участі в науково-дослідній роботі.
3.3 Періодично обговорювати на засіданнях кафедр звіти викладачів та 

аспірантів з наукової роботи та їх індивідуальні плани щодо подальших 
наукових досліджень.

3.4 Здійснювати комплектування аспірантури на основі конкурсного 
відбору осіб, які мають певні творчі досягнення та досвід педагогічної й 
дослідної роботи, а також випускників університету, рекомендованих до 
аспірантури.



3.5 Підвищити контроль за належною ефективністю аспірантури й 
докторантури та здійснювати систематичний контроль за виконанням плану 
захисту дисертацій.

3.6 До 15.11.2016р. підготувати та надати до НДЧ пропозиції щодо 
коригування перспективного плану науково-дослідних робіт з 
госпрозрахункової тематики на 2017 рік.

3.7 До 01.10.2016 р. завершити процес реєстрації науковців університету у 
провідних наукометричних базах даних. Два рази на рік (до 1 червня та до 15 
листопада ) надавати до бібліотеки інформацію про цитування наукових робіт 
професорсько-викладацького складу університету'.

3.8 Здійснювати роботу із залучення студентів до наукових досліджень 
шляхом проведення студентських наукових конференцій, олімпіад та семінарів, 
стимулювати участь студентів у науковій діяльності кафедр.

Відповідальні: проректор з наукової роботи Ковальов А.І., начальник НДЧ 
Карпов В.А., завідувачі кафедр.

4. Для вдосконалення діяльності з розвитку міжнародних зв’язків ОНЕУ:
4.1 Продовжувати роботу з удосконалення знань іноземних мов 

викладачами, співробітниками, студентами, у т.ч. на спеціальних курсах з 
використанням сучасних технологій навчання.

4.2 Підвищити якість роботи з відповідальними за міжнародну діяльність 
кафедр, продовжувати міжнародне співробітництво з іноземними ВНЗ та 
вдосконалювати участь у міжнародних програмах.

Відповідальний: проректор з науково-педагогічної, виховної роботи та 
міжнародних зв ’язків Шубартовський Г.І.

5. З метою вдосконалення виховної роботи зі студентами:
5.1 Деканам факультетів, завідувачам кафедр посилити виховну роботу в 

навчальному процесі та в позанавчальний час, реалізуючи Національну 
програму патріотичного виховання.

5.2 Активізувати роботу кураторів, підвищити відповідальність студентів за 
дотримання норм суспільного життя, моралі та навчання.

5.3 Здійснювати подальше вдосконалення фізкультурно-оздоровчої та 
спортивно-масової роботи, керуючись Законом України «Про фізкультуру та 
спорт» та рекомендаціями МОН України.

5.4 Поліпшити виховну роботу в університеті з питань здорового способу 
життя, профілактики правопорушень, наркоманії та алкоголізму в 
студентському середовищі.

5.5 Підвищити роль студентського самоврядування в організації ефективної 
виховної, навчальної та наукової роботи.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної, виховної роботи та 
міжнародних зв ’язків Шубартовський Г.І., декани факультетів, куратори.
6. Адміністративно-господарській частині, комендантам гуртожитків і 
навчальних корпусів своєчасно підготувати до експлуатації системи опалення,



гарячого водопостачання та електричного освітлення у всіх гуртожитках і 
навчальних корпусах до початку опалювального сезону.

Відповідальний: проректор з АГР Иона О.І., коменданти гуртожитків та 
навчальних корпусів.
7. Організувати роботу керівного та професорсько-викладацького складу щодо 
виконання завдань МОН України на 2015 -  2016 н.р.

Відповідальні: декани, завідувачі кафедр.
8. Посилити контроль за станом навчальної та трудової дисципліни 
викладацького складу, навчально-допоміжного персоналу, співробітників і 
студентів університету.

Відповідальні: декани, завідувачі кафедр, керівники служб та відділів.
9. Контроль за виконанням рішення загальних зборів професорсько- 
викладацького складу і співробітників університету покласти на проректорів
ОНЕУ.

Проект рішення вносять

РЕКТОР М.І. ЗВЄРЯКОВ

Проректор з наукової роботи

Проректор з науково-педагогічної 
роботи

А.І. Ковальов

Т.Б. Кублікова

Проректор з науково-педагогічної, 
виховної роботи та міжнародних 
зв’язків Г.І. Шубартовський


