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Підсумки роботи колективу 
університету у 2016-2017 н.р. 
та завдання на 2017-2018 н.р.

Заслухавши та обговоривши звіт ректора університету професора 
М. І. Звєрякова про підсумки роботи колективу університету у 2016-2017 н.р. і 
завдання на 2017-2018 н.р., на зборах професорсько-викладацького складу, 
співробітників та вченої ради Одеського національного економічного 
університету (ОНЕУ) відзначено, що діяльність університету з підготовки 
фахівців за ступенями освіти бакалавр та магістр 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 2016-2017 н.р. та перспективним планом розвитку університету.

За минулий період здійснено суттєвий обсяг роботи в напрямку 
вдосконалення навчального процесу, а саме:

- продовжено роботу над впровадженням основних положень Закону «Про 
Вищу освіту» та Закону «Про наукову та науково-технічну діяльність»;
з вересня 2016 р розпочато підготовку студентів бакалаврського та 

магістерського рівнів за новим переліком спеціальностей;
- впроваджено новий Порядок призначення та виплати стипендії 

студентам, відповідно до Постанови КМ України;
- проектними групами зі спеціальностей розроблено та затверджено на ВР 

ОНЕУ освітньо-професійні програми та компетентнісно-орієнтовані 
навчальні плани кожної спеціальності;

- проведено аналіз якості кадрового складу НІШ на відповідність 
критеріям Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 
(Постанова КМУ №1187 від 30.12.2015р.);



- розроблено та оновлено 18 положень з організації освітнього процесу в 
університеті;

- впроваджено електронний журнал викладачів, електронний розклад 
занять, формування євро-додатків, академічної довідки, розрахунок 
ліміту стипендіатів з використанням АСУ;

- розширено на 25 осіб ліцензований обсяг зі спеціальності «Туризм»;
- затверджено нові спеціалізації зі спеціальностей:

- «Економіка» - «Теорії та моделі управління економікою», «Бізнес- 
статистика та аналітика», «Комп'ютерні та інтернет-технології»;

- «Маркетинг» -  «Міжнародна логістика»;
- «Облік і оподаткування» -  «Оціночна діяльність»;
- «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

«Товарознавство та управління якістю і безпечністю товарів та 
послуг», «Економіка підприємства та організація підприємницької 
діяльності», Муніципальна економіка»;

- «Фінанси,банківська справа та страхування» -  «Міжнародний 
банк».

Сьогодні підготовку фахівців в університеті забезпечують 345 викладачів: 
докторів наук, професорів -  41 особа (11,9%), кандидатів наук, доцентів -  211 
осіб (61,6%). Усього 73,0% наших викладачів мають науковий ступінь і звання. 
Середній вік викладача університету складає 43 роки, професора - 62 роки, 
доцента - 50 років.

У звітному періоді 74 викладачі університету підвищили свою 
кваліфікацію шляхом стажування у банках, податкових інспекціях, на 
підприємствах, у вищих навчальних закладах. 34 викладачі пройшли 
стажування за програмою «Система електронного документообігу «M-E.Doc»»; 
14 викладачів підвищили кваліфікацію за програмою «Іноземна мова у 
викладанні економічних дисциплін (напрям - англійська мова)».

Викладачами, докторантами, здобувачами та аспірантами захищено 2 
докторські дисертації та 21 кандидатська.

Продовжується продуктивна робота з підготовки навчально-методичного 
забезпечення дисциплін. За рік було видано 4 підручники, 38 навчальних 
посібників та 201 найменувань навчально-методичних матеріалів загальним 
обсягом 983,15 авт. арк., що склало в розрахунку на 1 викладача 2,8 авт. арк.

Наукову діяльність університету організовано відповідно до 
Європейського вектора економічного розвитку, вимог Законів України «Про 
Вищу освіту» та «Про наукову та науково-технічну діяльність». Так, 
відповідно до тематичного плану НДР ОНЕУ на 2016 р. науковцями 
університету виконано НДР загальним обсягом 1083,3 тис. грн., робіт з 
госпрозрахункової тематики на суму 203 тис. грн. У 2016 році професорсько- 
викладацьким персоналом, докторантами, аспірантами, здобувачами та 
студентами опубліковано 1142 наукові роботи, загальним обсягом 823,8 авт. 
арк., у тому числі монографій -  28 (410,7 авт. арк.) та 1114 наукові статті 
(413,1 авт. арк.). У міжнародних журналах опубліковано 94 наукові статті, у 
загальнодержавних -  42 статті. У наукометричних базах даних -  понад 10121



статей. У репозитарії ОНЕУ станом на 01.07.2017 р. представлено 4295 
наукових праць.

Активно триває робота щодо залучення студентів до науково-дослідної 
діяльності. За звітний період кафедрами проведено 115 студентських наукових 
конференцій. У наукових дослідженнях узяли участь 283 студенти. 890 
студентів — учасники І етапу Всеукраїнських студентських олімпіад. 
Переможців II етапу Всеукраїнської олімпіади підготували кафедри банківської 
справи, економічного аналізу, бухгалтерського обліку та аудиту, загальної 
економічної теорії та економічної політики, менеджменту організацій та ЗЕД, 
фінансів, управління персоналом та економіки праці. У Всеукраїнських та 
Міжнародних наукових конференціях узяли участь 598 студентів.

У звітному році університет плідно працював у сфері міжнародного 
співробітництва. Відбувся візит до ОНЕУ французької делегації на чолі з 
Послом Франції в Україні пані Ізабель Дюмон. ОНЕУ у складі 5 українських 
ВНЗ став учасником 3-річної програми Євросоюзу “Жан Моне”. 4 студенти 
виграли грант на навчання в університетах Болгарії в рамках участі 
університету у програмі ЕгаБтш+. У програмах «Міжнародного академічного 
обміну» взяли участь 25 викладачів та 68 студентів ОНЕУ, 16 іноземних 
фахівців відвідали ОНЕУ. В університеті навчаються 128 іноземних студентів з 
14 країн світу.

Організація прийому та формування контингенту студентів ОНЕУ 
відповідає ліцензійним обсягам. План державного замовлення на денну форму 
навчання, як і минулого року, складає 286 місць. На денну форму навчання 
зараховано всього 445 осіб (у 2016 році -  350 осіб), з них на місця за кошти 
фізичних, юридичних осіб -  352. На заочну форму навчання за державним 
замовленням надано 15 місць, план державного замовлення виконано. На місця 
за кошти фізичних, юридичних осіб зараховано 46 осіб. Усього зараховано 
1214 особи.

Поряд з тим, незважаючи на позитивні тенденції, у роботі колективу 
університету є недоліки та проблеми, а саме:

-  порівняно з минулим навчальним роком зменшилася частка науково- 
педагогічних працівників із науковим ступенем і вченим званням на кафедрах: 
менеджменту організацій та зовнішньої економічної діяльності, економіки та 
планування бізнесу, математичних методів аналізу економіки, обліку та 
оподаткування в галузях економіки, управління персоналом та економіки праці, 
експертизи товарів та послуг;

-  не відповідає Ліцензійним умовам рівень наукової та професійної 
активності науково-педагогічних працівників кафедр: економічної кібернетики 
та інформаційних технологій, економіки та планування бізнесу, математичних 
методів аналізу економіки, експертизи товарів та послуг;

-  недостатньо ефективно здійснюється підготовка та захист 
кандидатських дисертацій на кафедрах: експертизи товарів та послуг, 
математичних методів аналізу економіки, філософії, історії та політології, 
правознавства, маркетингу, управління персоналом та економіки праці, 
фінансового менеджменту та фондового ринку;



— не повністю скомплектовані навчально-методичні комплекси дисциплін 
на кафедрах банківської справи, маркетингу, управління персоналом та 
економіки праці, експертизи товарів та послуг;

— потребує вдосконалення методичне забезпечення самостійної роботи 
студентів та урізноманітнення видів індивідуальної роботи на кафедрах: 
банківської справи, експертизи товарів та послуг, економіки та планування 
бізнесу, економічної кібернетики та інформаційних технологій, економіки 
підприємства та організації підприємницької діяльності;

— за останні 3 роки не видано колективні монографії кафедрами: 
правознавства, іноземних мов, економічної кібернетики та інформаційних 
технологій;

— упродовж трьох років не виконуються госпрозрахункові та 
держбюджетні НДР на кафедрах: обліку та оподаткування в галузях економіки, 
економічної кібернетики та інформаційних технологій, фінансового 
менеджменту та фондового ринку, туристичного та готельно-ресторанного 
бізнесу;

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

-  зменшилася кількість філій, порівняно з минулим навчальним роком, 
на кафедрах: банківської справи, обліку та оподаткування в галузях економіки, 
економіки та планування бізнесу;

-  не демонструють здобутків у напрямку міжнародної діяльності 
кафедри: економічного аналізу, правознавства, статистики, експертизи товарів 
та послуг;

-  незадовільно проводилася виховна робота в студентських гуртожитках 
викладачами кафедр: експертизи товарів та послуг, економіки та планування 
бізнесу, правознавства.

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 2016 -  2017 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 Здійснювати вдосконалення підготовки фахівців відповідно до 
європейських стандартів вищої освіти, вимог Болонської декларації, Концепції 
розвитку економічної освіти в Україні та потреб ринку праці.

2.2 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.

2.3 Продовжувати роботу з удосконалення навчальних планів і робочих 
програм дисциплін за всіма напрямами підготовки та спеціальностями з 
урахуванням положень Закону України «Про вищу освіту» та відповідно до 
вимог світових стандартів і сучасного ринку праці.

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

2.5 Забезпечити формування більш якісного науково-педагогічного складу, 
підвищення престижу педагогічної праці. Підвищити ефективність аспірантури, 
вимогливість і відповідальність завідувачів кафедр, наукових консультантів та 
наукових керівників.

2.6 Поліпшити умови для підвищення кваліфікації професорсько- 
викладацького складу університету, у т.ч. шляхом стажування, та 
впроваджувати їх результати в навчальний процес.

2.7 Залучати студентів до розробки презентацій, мультимедійних 
навчальних курсів.

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

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

2.10 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.

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

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



2.13 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 - 4 4 - 2 4

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 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.

4.3 Забезпечити вирішення побутових і соціальних проблем іноземних 
студентів, а також дотримання вимог міждержавних договорів та угод.

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 ь 
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: АГЧ, коменданти гуртожитків та навчальних корпусів.
7. Організувати роботу керівного та професорсько-викладацького складу щодо 
виконання завдань МОН України на 2017 -  201В 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.

РЕКТОР М.І. ЗВЄРЯКОВ

Проект рішення вносять

Проректор з наукової роботи А.І. Ковальов

Проректор з науково-педагогічної 
роботи Т.Б. Кублікова

Проректор з науково-педагогічн 
виховної роботи та міжнародних 
зв’язків


