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Проект
Підсумки науково-дослідної роботи університету за 2018 р.
та заходи щодо подальшого її вдосконалення
Заслухавши та обговоривши доповідь проректора з наукової роботи,
доктора економічних наук, проф. Ковальова А. І. та начальника науководослідної частини, кандидата економічних наук, доцента Карпова В. А., вчена
рада зазначає, що протягом 2018 року наукову діяльність університету
організовано відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту».
Науково-дослідна робота упродовж року виконувалась відповідно до:
- тематичного плану науково-дослідних робіт (далі - НДР) на 2018 рік,
затвердженого
Департаментом
науково-технічного
розвитку
МОНУ
(проведення фундаментальних і прикладних НДР за результатами конкурсного
відбору МОНУ за рахунок коштів держбюджету) - виконано чотири НДР
обсягом 1245,6 тис. грн. За результатами 1 етапу конкурсу НДР, які
фінансуються МОНУ (15 травня - 1 липня), відібрано 7 НДР, підготовлених
фахівцями ОНЕУ, що подані на наступний етап конкурсу;
- тематичного плану НДР ОНЕУ, затвердженого вченою радою
університету та сформованого відповідно до програми розвитку освіти і науки
України на 2012-2020 рр. - 21 НДР, що виконувались на кафедрах у межах
другої половини робочого дня викладачів (усі зареєстровані в УкрІНТЕІ); у
2018 р. завершено 6 тем по кафедрах: експертизи товарів та послуг; економіки,
права та управління бізнесом; міжнародних економічних відносин; філософії,
історії та політології; фінансового менеджменту та фондового ринку;
туристичного та готельно-ресторанного бізнесу;
- господарських договорів на замовлення підприємств та установ
(проведення прикладних досліджень) - загальним обсягом 2207,3 тис. грн., що
перевищує показник 2017 р. на 92 %, зокрема: завершено 8 НДР обсягом 245,0
тис. грн.; виконано роботи за грантом USAID у партнерстві з Global
Communities на суму 1943,7 тис. грн., БТЦ проведено декілька консалтингових
заходів у вигляді 2-х практичних наукових семінарів для фахівців Одеського
центру зайнятості та студентів університету на суму 18,6 тис. грн.
В університеті значна увага приділяється підготовці науковопедагогічних кадрів. У 2018 році працівниками університету та аспірантами
захищено 10 кандидатських дисертацій та подано 8 заявок до спеціалізованої
ради.
2018
р.
науково-педагогічними
працівниками
університету,
докторантами, аспірантами та здобувачами опубліковано 1301 наукову роботу,
загальним обсягом 1184,03 др. арк., зокрема: участь у написанні 58 монографій
(348,95 др. арк.); 2 підручників (41,8 др. арк.); 34 навчальних посібників (390,01
др. арк.); та 1207 наукових статей (410,16 др. арк.). У міжнародних журналах
опубліковано 59 статей (38,35 др. арк.), у загальнодержавних - 55 статей (43,42
др. арк.). Розроблено 7 брошур (31,67 др. арк.).
У звітному періоді видано 4 випуски фахового збірника «Вісник
соціально-економічних досліджень»; 10 випусків фахового збірника «Науковий

вісник»; а також збірники: «Глобальні та регіональні аспекти інноваційного
розвитку
економіки»
(матеріали Всеукраїнської
науково-практичної
конференції молодих учених); «Актуальні питання функціонування
фінансового ринку в умовах кризових явищ світової економіки» (матеріали III
Міжнародної
науково-практичної
Інтернет-конференції);
«Економіка
підприємства: сучасні проблеми теорії та практики» (матеріали VII
Міжнародної науково-практичної конференції); «Економіко-правові аспекти
господарювання: сучасний стан, ефективність та перспективи» (матеріали VI
Міжнародної науково-практичної конференції); «Актуальні проблеми розвитку
економічної теорії в умовах глобалізації» (матеріали XIV Всеукраїнської
науково-практичної конференції «Покританівські читання»); «Забезпечення
якості вищої освіти: проблеми та перспективи розвитку» (матеріали науковометодичної
конференції
науково-педагогічних
працівників
ОНЕУ),
«Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції»
(матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції); «Актуальні
проблеми менеджменту: теоретичні і практичні аспекти» (матеріали IV
Міжнародної науково-практичної конференції).
Протягом 2018 р. проведено значну підготовчу та організаційну роботу
щодо підвищення рейтингу науковців університету, а також наукових видань
ОНЕУ. За результатами цієї роботи збірник наукових праць «Вісник соціальноекономічних досліджень» включено до загальновідомої європейської бази із
соціальних та гуманітарних наук «ERIHPLUS», продовжується акредитація у
міжнародній наукометричній базі даних «Index Copernicus International»
(експертна оцінка ICV 2017: 70.31), Глобальній директорії періодичних видань
«Ulrich’s Periodicals Directory» та постійно доповнюється електронна база
наукових видань ОНЕУ в репозитарії університету та Національній бібліотеці
України ім. В. І. Вернадського. Окрім цього, можна відзначити збільшення
видавничої діяльності окремих науковців університету в міжнародній
реферативній базі даних «Google Scholar» та підвищення рейтингу в
національному проекті «Бібліометрика української науки», а також створенні та
наповненні профілів Researcher ID у міжнародній наукометричній базі даних
«Web of Science», «Scopus» та в глобальному реєстрі науковців «ORCID». В
ОНЕУ за останні роки (2017-2018) активізовано роботу з розміщення наукових
праць у наукометричних базах даних. Так, у Web of Science розміщено 103
наукові роботи (261 цитування, h-індекс - 8), у Scopus - 80 робіт 52 авторів, у
Google Scholar - 9230 (14338 - цитувань, h-індекс - 30). У репозитарії ОНЕУ на
сьогодні розміщено 7985 наукових робіт (2017 року - 1285, 2018 року - 1062).
Водночас, вчена рада зазначає наявність певних недоліків в організації
науково-дослідної роботи в університеті, а саме:
- у 2018 р. знизилась активність публікацій викладачів кафедр у
наукових збірниках університету, у зарубіжних виданнях та виданнях України,
які включені до міжнародних наукометричних баз Scopus та Web of Science;
- дуже низька активність кафедр щодо участі в госпрозрахунковій
тематиці університету; незначний відсоток викладачів випускових кафедр
університету залучено до виконання госпрозрахункових наукових досліджень;

- не проводиться системна робота щодо формування резерву вступу до
аспірантури та докторантури;
- не ефективно організовано проведення роботи наукових семінарів на
кафедрах;
- не координується робота ради молодих вчених;
- низький рівень участі науково-педагогічних працівників у
міжнародних конференціях, проектах;
- неналагоджена систематична співпраця з зарубіжними партнерами.
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Науково-дослідній частині для забезпечення чіткої координації
виконання науково-дослідних робіт в університеті:
1.1. Забезпечити контроль за дотриманням плану підготовки до атестації
наукової діяльності університету. Заслухати інформацію про підготовку до
атестації на засіданні вченої ради університету.
Відповідальні: Ковальов A. І., Карпов В. А.
Термін: 26 березня 2019 р.
1.2. Забезпечити контроль проведення наукових міжкафедральних
семінарів.
Відповідальні: декани факультетів, Ковальов А. І., Карпов В. А.
Термін: протягом року.
1.3. Інформувати вчену раду про виконання рішень вченої ради
університету.
Відповідальні: Ковальов А. І., Карпов В. А.
Термін: наприкінці року.
2. Продовжити роботу щодо збільшення кількості публікацій науковопедагогічних працівників в наукових збірниках університету, у зарубіжних
виданнях та виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних
баз Web of Science та Scopus, ERIHPLUS, Copernicus International. НДЧ
сформувати план відповідних публікацій.
Відповідальні: завідувачі кафедр, Ковальов А. І., Карпов В. А.
Термін: 15 лютого 2019 р.
3. Організувати реферативну систему випускних робіт бакалаврів і
магістрів, для збільшення внутрішньої цитованості наукових публікацій
науково-педагогічних працівників університету.
Відповідальні: завідувачі випускових кафедр,
Кублікова Т. Б.,
Ковальов А. І., Карпов В. А.
Термін: березень 2019 р.
4. З метою підготовки до акредитації наукових видань завершити роботу
щодо адаптації наукових видань університету до нових вимог для фахових
видань.
Відповідальні: бібліотека, Ковальов А. І., Карпов В. А., Батанова Т. В,
ЦІТ.
Термін: протягом року.

5. З метою активізації наукових досліджень за госпдоговірними темами
оновити інформацію для потенційних замовників наукової продукції. На
засіданнях вчених рад факультетів заслухати завідувачів кафедр, на яких не
проводяться наукові дослідження на госпрозрахункових засадах.
Відповідальні: декани факультетів, завідувачі кафедр.
Термін: до 10 березня 2019 р.
6. Визначити на 2019 рік завдання перспективного плану науководослідної роботи університету на 2019-2020 рр.
Відповідальні: НДЧ.
Термін: до 15 березня 2019 р.
7. Сформувати план бюджетної та госпдоговірної тематики на 2020 рік.
Відповідальні: Ковальов А. І., Карпов В. А., завідувачі кафедр.
Термін: до 10 грудня 2019 р.
8. Проводити активну роботу щодо залучення науково-педагогічних
працівників до участі у міжнародних проектах, програмах, виконанні науководослідних тем.
Відповідальні: Ковальов А. І., завідувачі кафедр.
Термін: протягом року.
9. Кафедрам, деканатам активізувати роботу щодо формування якісного
кадрового резерву вступу до аспірантури та докторантури.
Відповідальні: Ковальов А. І., декани факультетів, завідувачі кафедр.
Термін: до 15 березня 2019 р.
10. Активізувати роботу ради молодих учених щодо подання наукових
робіт на міжнародні та національні конкурси молодих учених.
Відповідальні: Ковальов А. І.
Термін: протягом року.
11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з
наукової роботи Ковальова А.І.
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