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Проект

РІШЕННЯ
загальних зборів професорсько-викладацького складу, співробітників та 

вченої ради Одеського національного економічного університету
ЗО серпня 2019 року

Підсумки роботи колективу 
університету у 2018-2019 н.р. 
та завдання на 2019-2020 н.р.

Заслухавши та обговоривши звіт ректора університету 
професора М. І. Звєрякова про підсумки роботи колективу університету у 2018- 
2019 н.р. і завдання на 2019-2020 н.р., на зборах професорсько-викладацького 
складу, співробітників та вченої ради Одеського національного економічного 
університету (ОНЕУ) відзначено, що в університеті проведено значну роботу з 
удосконалення освітньої, науково-дослідної діяльності, та міжнародного 
співробітництва. Діяльність університету з підготовки фахівців за ступенями 
освіти бакалавр та магістр у звітному році спрямована на реалізацію завдань 
Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову та науково- 
технічну діяльність», «Плану розвитку ОНЕУ на 2015-2020 рр.», Колективного 
договору між адміністрацією та трудовим колективом університету, рішень 
ректорату, вченої та науково-методичної рад університету та здійснювалась 
відповідно до вимог чинного законодавства України, нормативних та 
розпорядних документів МОН України.

За звітній період у напрямі вдосконалення освітнього процесу виконано 
такі роботи:

- у жовтні 2018 р. акредитовано 18 освітніх програм другого 
(магістерського) рівня;

- у березні та квітні 2019 р. ліцензовано 2 нові спеціальності за першим 
(бакалаврським) рівнем: 281 «Публічне управління та адміністрування»; 
053 «Психологія»;

- у квітні 2019 р. ліцензовано 9 спеціальностей за освітнім рівнем 
молодший бакалавр;

- складено плани роботи кафедр на 2019-2020 н.р. відповідно до 
перспективного плану розвитку університету;

- розроблено/оновлено компетентнісноорієнтовані навчальні плани з 
кожної спеціальності;

- розроблено/оновлено освітньо-професійні програми виключно на 
компетентнісній основі з орієнтацією на очікувані результати навчання 
відповідно до стандартів МОН України;

- розраховано прогнозне навчальне навантаження по кожній кафедрі;



- рівень наукової та професійної активності науково-педагогічних 
працівників, залучених до викладання навчальних дисциплін, відповідає 
Ліцензійним умовам практично на всіх кафедрах;

- актуалізовано нормативну базу університету відповідно до положень 
чинного законодавства України, нормативних та розпорядних документів 
МОН України.
Продовжено роботу щодо забезпечення дисциплін навчально- 

методичною літературою. На сьогодні 98% дисциплін кафедр забезпечено всіма 
складовими НМК, які періодично оновлюються. НІШ видано 1 підручник, 25 
навчальних посібників із грифом ОНЕУ та інших закладів вищої освіти та 2 
навчальних посібники без грифа ОНЕУ; розроблено та оновлено конспекти 
лекцій, методичні рекомендації, кейси, робочі зошити тощо.

Викладачами, здобувачами, аспірантами захищено 2 докторські 
дисертації (каф. банківської справи, міжнародних економічних відносин) та 8 
кандидатських (каф. економіки підприємства та організації підприємницької 
діяльності -  2, загальної економічної теорії та економічної політики -  1, 
економічної кібернетики та інформаційних технологій -  1, фінансів -  1, 
управління персоналом та економіки праці -  1).

Наразі в докторантурі навчається 5 докторантів. За звітній період в 
аспірантурі навчалось 52 аспіранти та 15 здобувачів, закінчили аспірантуру 12 
аспірантів.

Продовжено роботу з підвищення кваліфікації науково-педагогічних 
працівників. У банках, податкових інспекціях, на підприємствах, в установах, у 
закладах вищої освіти та за кордоном підвищили кваліфікацію 47 викладачів.

Активізовано науково-дослідну роботу НПП. Так, відповідно до 
тематичного плану НДР ОНЕУ, затвердженого МОН України, виконано у 
2018 р. -  чотири НДР загальним обсягом фінансування 1245,6 тис. грн. (дві 
фундаментальні НДР загальним обсягом фінансування 715,6 тис. грн. та дві 
прикладні НДР загальним обсягом фінансування 530,0 грн.). На 2019 р. 
заплановано виконання трьох НДР обсягом фінансування 1071,15 тис. грн. 
Згідно з тематичним планом НДР завершено виконання 6 комплексних тем 
кафедр.

2018 року докторантами, аспірантами та здобувачами університету 
опубліковано 56 монографій (обсягом 389,8 авт. арк.) та 1215 наукових статей 
(обсягом 331,484 др. арк..); у наукових конференціях узяли участь 806 фахівців 
університету, зокрема в конференціях міжнародного рівня -  582 особи, 
університетського -  103, державного рівня -  121 особа.

Активізовано розміщення наукових публікацій у наукометричних базах. 
Так, 50 авторами університету підготовлено та розміщено 15 публікацій у базі 
даних SCOPUS та 29 публікацій -  у Web of Science; 666 публікацій -  у Google 
Scholar; у репозитарії ОНЕУ розміщено 836 публікацій.

За даними «Бібліометрики української науки» у травні 2019 р. ОНЕУ 
посів 46 місце із 164 ЗВО України, h- індекс = 52.

Продовжено роботу із залучення студентів до науково-дослідної роботи:
за звітний період кафедрами проведено 196 студентських наукових



конференцій. У наукових дослідженнях узяли участь 233 студенти. 651 студент 
-  учасники І етапу Всеукраїнських студентських олімпіад. З 39 студентів 
учасників II етапу Всеукраїнських олімпіад, переможцями стали 11 студентів.

Продовжено міжнародне співробітництво. Лідером у цьому напрямку 
діяльності є кафедра економіки підприємства та організації підприємницької 
діяльності, яка має здобутки практично в усіх аспектах міжнародних стосунків. 
Особливо спостерігається зростання кількості студентів та викладачів кафедри 
(26 та 9 відповідно), які пройшли стажування за кордоном.

Активізувалась робота кафедр щодо викладання дисциплін англійською 
мовою, на сьогодні ЗО дисциплін викладаються англійською мовою.

Важливим видом діяльності в університеті є участь НІШ у міжнародних 
грантах, наукових та освітніх проектах. Активну участь у цій сфері 
демонструють кафедри: бухгалтерського обліку та аудиту; економіки, права та 
управління бізнесом. Лідерами в наявності договорів про співпрацю з 
іноземними партнерами на кафедральному та університетському рівні є 
кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу; міжнародних 
економічних відносин; економіки підприємства та організації підприємницької 
діяльності.

Велику увагу приділено виховній роботі зі студентами викладачами 
кафедр туристичного та готельно-ресторанного бізнесу, бухгалтерського обліку 
та аудиту; економіки, права та управління бізнесом; загальної економічної 
теорії та економічної політики.

Водночас, незважаючи на позитивні тенденції, у роботі колективу 
університету є певні недоліки, а саме:

- потребує підвищення рівень наукової та професійної активності 
науково-педагогічних працівників кафедр: економічної кібернетики та 
інформаційних технологій; математичних методів аналізу економіки; 
маркетингу; туристичного та готельно-ресторанного бізнесу; експертизи 
товарів та послуг;

- недостатньо ефективно здійснюється підготовка та захист 
кандидатських дисертацій на кафедрах: філософії, історії та політології; 
експертизи товарів та послуг; фінансового менеджменту та фондового ринку; 
статистики; туристичного та готельно-ресторанного бізнесу; бухгалтерського 
обліку та аудиту;

- потребує розроблення НМК нових дисциплін на кафедрах мовної та 
психолого-педагогічної підготовки; загальної економічної теорії та економічної 
політки і оновлення складових НМК з низки дисциплін на кафедрах: 
економічної кібернетики та інформаційних технологій; банківської справи; 
туристичного та готельно-ресторанного бізнесу;

- протягом трьох років не виконуються госпрозрахункові та 
держбюджетні НДР на кафедрах економічної кібернетики та інформаційних 
технологій; маркетингу; фінансового менеджменту та фондового ринку;

- спостерігається тенденція зниження кількості вступників до 
магістратури порівняно з випуском бакалаврів на очній формі за освітніми



програмами: Економічна кібернетика, Управління персоналом та економіка 
праці, Туризм, Готельно-ресторанна справа;

- значно знизилась активність участі студентів (з 542 до 233 осіб) у 
науковому житті університету;

- слабкі здобутки в напрямі міжнародної діяльності демонструють 
кафедри: статистики; експертизи товарів та послуг; фінансового менеджменту 
та фондового ринку; економічного аналізу; іноземних мов; мовної та 
психолого-педагогічної підготовки; філософії, історії та політології; 
математичних методів аналізу економіки; управління персоналом та економіка 
праці; менеджменту;

- недостатньо проводилась виховна робота в студентських гуртожитках 
викладачами кафедр експертизи товарів та послуг; маркетингу;

- потребує оновлення тематика кваліфікаційних робіт із урахування 
вимог нових стандартів зі спеціальностей “Туризм” і “ГРС”;

- вимагає активізації робота наукових керівників із аспірантами; 
здобувачам наукових ступенів необхідно намагатися ще до закінчення 
аспірантури (докторантури) захистити дисертацію;

- потребує вдосконалення динамічне відображення досягнень кафедр на 
їхніх сторінках на сайті університету.

Для усунення недоліків та для забезпечення якісної підготовки фахівців 
відповідно до вимог Європейських стандартів та реалізації Концепції розвитку 
економічної освіти в Україні

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УХВАЛИЛИ:

1. Доповідь ректора М. І. Звєрякова про підсумки роботи колективу 
університету за 2018-2019 навчальний рік затвердити.

2. Для підвищення якості освітнього процесу, посилення відповідальності 
викладачів за підготовку майбутніх фахівців, удосконалення освітнього 
процесу деканатам, кафедрам, центру навчання необхідно 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. Дотримуватися відповідності Ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності: проаналізувати професійну активність викладачів для 
визнання відповідності новим кадровим вимогам щодо забезпечення 
провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти; створити групи 
забезпечення з кожної спеціальності.

2.3. Запровадити систему забезпечення якості оцінки освітніх програм 
відповідно до Положення «Про акредитацію освітніх програм, за якими 
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» (від 11.07.2019 р.). 
Продовжувати роботу з удосконалення освітніх програм за всіма 
спеціальностями з урахуванням положень Закону України «Про вищу освіту» 
та відповідно до вимог світових стандартів і сучасного ринку праці.



2.4. Удосконалювати роботу щодо модернізації освітнього процесу, 
упровадження в практику навчання новітніх інформаційних технологій, 
збільшення ділових ігор, круглих столів тощо. Активізувати роботу щодо 
видань навчально-методичної літератури для проведення занять із 
використанням інтерактивних та інформаційно-комунікаційних технологій.

2.5. Удосконалювати роботу з ліквідації академічних заборгованостей. 
Запровадити, як альтернативу перескладання заліків та іспитів, поступовий 
перехід на використання Єдиної тестової бази лабораторії дистанційного 
навчання. Продовжити роботу з поновлення Єдиної бази тестів з усіх дисциплін 
навчальних планів. Посилити контроль за взаємовідвідуванням занять 
викладачів, за відвідуванням студентами навчальних занять, а також за 
заповненням викладачами електронних журналів.

2.6. Розробити концепцію розвитку англійської мови в університеті.
2.7. Підвищити якість практичної підготовки студентів. Поновити 

програми проходження виробничої практики з урахуванням специфіки 
написання кваліфікаційних робіт. Продовжувати співпрацю з організаціями, 
установами та підприємствами регіону.

2.8. Дотримуватися регламенту з організації підготовки кваліфікаційних 
робіт та їхнього попереднього (кафедрального) захисту.

2.9. Продовжити активне запровадження заходів з попередження та 
недопущення плагіату в наукових роботах студентів та формування культури 
академічної доброчесності в освітньому просторі.

2.10. Запровадити новітні форми профорієнтаційної роботи в 
університеті для збільшення контингенту студентів, що навчатимуться за 
контрактом. Активізувати роботу із залучення до навчання іноземних 
студентів. Комісії із забезпечення якості освіти провести аналіз якості освітніх 
програм з низьким відсотком вступу до магістратури випускників-бакалаврів.

2.11. Посилити контроль за якістю планування та виконання плану 
підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників. Забезпечити 
своєчасність підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу 
університету, зокрема шляхом стажування. Активізувати практику 
впровадження в навчальний процес результатів стажування науково- 
педагогічних працівників у вигляді посібників, конспектів лекцій, методичних 
указівок.

2.12. Підвищити ефективність аспірантури та докторантури, 
вимогливість та відповідальність наукових керівників і наукових консультантів.

2.13. Для попередження проявів службових зловживань і хабарництва 
забезпечити виконання НІШ вимог Закону України «Про боротьбу з 
корупцією» та вимог МОН України:

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

- забезпечити роботу постійно діючого консультативного телефону 
«Довіри» 7 2 3 -4 4 -2 4 .

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



3. Для подальшого розвитку науково-дослідної роботи:
3.1. Посилити роботу з підготовки запитів на конкурс науково-дослідних 

робіт, що фінансуються МОН України.
3.2. Продовжити активне запровадження заходів з активізації діяльності 

щодо публікацій результатів наукових досліджень НПП університету в 
наукових збірниках, включених до міжнародних наукометричних баз Web of 
Science та Scopus та надання консультативної допомоги науковцям ОНЕУ з 
питань публікацій у таких збірниках.

3.3. Продовжувати роботу щодо розміщення наукових праць науково- 
педагогічних працівників університету в наукометричних базах даних.

3.4. Періодично обговорювати на засіданнях кафедр звіти викладачів та 
аспірантів з наукової роботи та їхні індивідуальні плани щодо подальших 
наукових досліджень.

3.5. Здійснювати систематичний контроль за виконанням плану захисту 
дисертацій.

3.6. Активізувати роботу із залучення студентів до участі у 
Всеукраїнських олімпіадах та конкурсах наукових робіт.

Відповідальні: проректор з наукової роботи Ковальов А. І., начальник 
НДЧКарпов В. А., працівники бібліотеки, завідувачі кафедр.

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

викладачами, співробітниками, студентами, зокрема на спеціальних курсах з 
використанням сучасних технологій навчання.

4.2. Розвивати міжнародне співробітництво з іноземними ВНЗ та 
активізувати участь у міжнародних проектах та програмах.

Відповідальний: проректор з наукової роботи Ковальов А. І. та 
проректор з НПР Кублікова Т.Б.

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

Відповідальний: проректор з АГР Кузнецов А.М. та начальник відділу 
міжнародних зв ’язків Шкурак О. М.

5. Для вдосконалення виховної роботи зі студентами:
5.1. Деканам факультетів, завідувачам кафедр активізувати виховну 

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

5.2. Проводити роз’яснювальну роботу зі студентами щодо ліквідації 
академічних заборгованостей та недопущення їх накопичення.

5.3. Поліпшити виховну роботу в університеті з питань здорового 
способу життя; зальнолюдських, національних та суспільних цінностей у добу 
глобалізації; любові до рідної землі та готовності її захищати; шанобливого 
ставлення до української мови та мов інших народів; профілактики наркоманії 
та алкоголізму в студентському середовищі.



5.4. Підвищити відповідальність студентів за дотримання норм 
суспільного життя, моралі та навчання.

5.5. Забезпечити високий рівень організації та проведення культурно- 
масових заходів для студентів.

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

Відповідальні: декани факультетів, куратори, завідувачі кафедр та 
студентське самоврядування.

6. Адміністративно-господарській частині, комендантам гуртожитків і 
навчальних корпусів своєчасно підготувати до експлуатації системи опалення, 
гарячого водопостачання та електричного освітлення в усіх гуртожитках і 
навчальних корпусах до початку опалювального сезону.

Відповідальний: проректор з АГЧ, коменданти гуртожитків та 
навчальних корпусів.

7. Організувати роботу керівного складу та ШШ щодо виконання завдань 
МОН України на 2019-2020 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 науково-педагогічних 
працівників і співробітників університету покласти на проректорів ОНЕУ.

Проект рішення вносяті

РЕКТОР

Проректор з наукової ро

Проректор з науково- 
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