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Проект
Підсумки науково-дослідної роботи університету за 2015 р. та заходи щодо 

подальшого її вдосконалення
Заслухавши та обговоривши доповідь проректора з наукової роботи проф. 

Ковальова А.І., вчена рада зазначає, що протягом останнього року наукову 
діяльність університету було організовано відповідно до європейського вектора 
економічного розвитку України, а також вимог Закону України «Про Вищу освіту». 
У зв’язку з цим в усіх напрямках наукової та науково-педагогічної діяльності 
сформовано і відкориговано основні пріоритетні напрями наукової діяльності 
відповідних підрозділів університету на період до 2020 року:

■ Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та 
гуманітарних наук.

■ Проблеми розвитку особистості, суспільства, демографія та соціально- 
економічна політика.

Науково-дослідна робота протягом 2015 року виконувалась відповідно до:
-  тематичного плану НДР на 2015 рік, затвердженого Департаментом 

науково-технічного розвитку МОНУ (проведення фундаментальних і прикладних 
НДР за результатами конкурсного відбору МОНУ за рахунок коштів держбюджету) 
З НДР загальним обсягом 334,2 т. грн. -  2 фундаментальні НДР, обсягом 239,6 тис. 
грн. (у 2015 р. завершено одну НДР обсягом 156,1 тис. грн.) та 1 прикладна НДР, 
обсягом 94,6 грн.;

-тематичного плану НДР ОНЕУ, затвердженого вченою радою університету 
та сформованого відповідно до програми розвитку освіти і науки України на 2009- 
2017 -  24 НДР (усі зареєстровані в УкрІНТЕІ), 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;

-  господарських договорів на замовлення підприємств та установ (проведення 
прикладних досліджень) -  14 НДР, обсягом 145,0 тис. грн., у 2015 р. завершено 10 
НДР.

В ОНЕУ значна увага приділяється підготовці науково-педагогічних кадрів, 
яка здійснюється через аспірантуру. У 2015 році працівниками університету та 
аспірантами захищено 5 докторських та 31 кандидатську дисертацію. В університеті 
функціонують та набувають подальшого розвитку п’ять наукових шкіл. Значна 
увага приділяється підготовці науково-педагогічних кадрів, яка здійснюється через 
аспірантуру та докторантуру. Університет має власну базу для підготовки наукових 
кадрів вищої кваліфікації.

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 -  1094 наукові



роботи. Проведено 8 міжнародних, 7 всеукраїнських та 18 регіональних заходів, у 
яких узяли участь 840 викладачів, аспірантів, здобувачів та 1243 студентів 
університету.

У звітному періоді видано 4 випуски фахового збірника «Вісник соціально- 
економічних досліджень», у тому числі 1 англійською мовою; 12 випусків фахового 
збірника «Науковий вісник»; а також збірники «Економіка підприємства: сучасні 
проблеми теорії та практики», «Проблеми та шляхи забезпечення якості економічної 
освіти в умовах інтеграції», «Інформаційні технології та моделювання в економіці», 
«Економіка та управління національним господарством: стан, тенденції та 
перспективи», «Актуальні проблеми менеджменту: теоретичні і практичні аспекти», 
а також 10 студентських наукових збірників.

Протягом 2015 року проведено значну підготовчу та організаційну роботу 
щодо підвищення рейтингу науковців університету, а також його наукових видань, 
у яких підвищився рівень цитованості в українських та міжнародних 
наукометричних базах даних. За результатом цієї роботи збірник наукових праць 
«Вісник соціально-економічних досліджень» включено до міжнародної 
наукометричної бази даних «Index Copernicus International», до науково- 
інформаційного простору «СОЩОНЕТ», а також видання науковців ОНЕУ залучено 
до національного проекту «Бібліометрика української науки». Окрім цього, можна 
відзначити більш активну участь кафедр та окремих науковців університету в 
міжнародній реферативній базі «Google Scholar», а також створення та наповнення 
профілів у глобальному реєстрі науковців «ORCID».

Разом з тим, вчена рада зазначає наявність певних недоліків в організації 
науково-дослідної роботи в університеті, а саме:

- незначна частка публікацій наукових результатів досліджень викладачів 
кафедр у зарубіжних виданнях та виданнях України, які включені до міжнародних 
наукометричних баз Scopus та Web of Science;

- ефективність комплексних тематичних досліджень кафедр у недостатній 
мірі носить практичний характер та супроводжується чітко визначеним 
упровадженням розробок;

- знизилася активність кафедр щодо участі в госпрозрахунковій тематиці 
університету, деяка кількість викладачів випускових кафедр університету не 
залучена до участі у виконанні госпрозрахункових наукових досліджень;

- не в повній мірі використовується такий засіб активізації наукових 
досліджень, як наукові міжкафедральні семінари;

- потребує вдосконалення робота щодо формування резерву вступу до 
аспірантури та докторантури.

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Скоригувати перспективний план науково-дослідної роботи 

університету на 2016-2020 pp. з урахуванням вимог нового Закону України «Про 
наукову і науково-технічну діяльність» щодо співробітництва з інститутами АН 
України та бізнесом.

Термін: до 15 березня 2016 р.
Відповідальні: Ковальов А.І., НДЧ



2. Науково-дослідній частині сумісно з кафедрами університету розробити 
план наукових публікацій на 2016 рік з метою активізації діяльності з публікації 
наукових результатів дослідження викладачів кафедр ОНЕУ в зарубіжних виданнях 
та виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз Web of 
Science, Scopus та Index Copernicus International.

Терміні до 15 березня 2016 p..
Відповідальнії Ковальов A.I., Карпов В.А, завідувачі кафедр.
3. Науково-дослідній частині разом з випусковими кафедрами розробити 

план конкретних заходів щодо збільшення обсягів госццоговірних робіт.
Терміні до 15 березня 2016 р.
Відповідальнії Ковальов А.І., Карпов В.А, завідувачі кафедр.
Відповідальні: Ковальов А.І., Карпов В.А.
4. З метою більш чіткого планування роботи кафедр та науково-дослідної 

частини з формування господоговірної тематики зобов'язати НДЧ, завідувачів 
кафедр не пізніше 10 грудня поточного року формувати план бюджетної та 
госпдоговірної тематики на наступний рік.

Термін: протягом року.
Відповідальні: Ковальов А.І., Карпов В.А., завідувачі кафедр.
5. З метою активізації роботи ради молодих учених щодо подання 

наукових робіт на міжнародні та національні конкурси молодих учених провести 
університетський конкурс для відбору таких робіт.

Термін: до 01 червня 2016 p..
Відповідальні: Ковальов А.І., Шикгна О.В.
6. Кафедрам та вченим радам факультетів забезпечити формування 

кадрового резерву вступу до докторантури та аспірантури. Інформацію надати до

Термін: до 15 березня 2016 р.
Відповідальні: Ковальов А.І., декани факультетів, члени комісії з науково- 

дослідної роботи.
7. З метою активізації роботи наукового студентського товариства 

продовжити практику проведення наукових студентських конференцій та випуску 
збірників наукових студентських робіт, залучати студентів інших ВНЗ до участі в 
наукових студентських конференціях.

Термін: протягом року.
Відповідальні: Ковальов А.І., Карпов В.А., Балджи М.Д., декани факультетів, 

завідувачі кафедр.
8. Контроль за виконанням рішення вченої ради покласти на проректора з 

наукової роботи Ковальова А.І.

НДЧ.

Проект рішення вносить 
проректор з HP

ГОЛОВА РАДИ М.І. ЗВЄРЯКОВ



Проект
Про підсумки зимової екзаменаційної сесії 2015-2016 навчального року

Заслухавши та обговоривши доповідь проректора з науково-педагогічної робота 
проф. Кублікової Т. Б., вчена рада відзначила, що екзамени та заліки в період зимової 
екзаменаційної сесії проведено відповідно до положень Закону України «Про вищу 
освіту», рекомендацій МОНУ, внутрішніх нормативних документів університету.

Колективом університету виконано значну роботу, спрямовану на підвищення 
ефективності студентів, стимулювання систематичної самостійної роботи, підвищення 
якості знань та об'єктивності їхнього оцінювання. Екзаменаційну сесію студентів денної 
форми навчання було проведено відповідно до графіка навчального процесу з 14.12. до 
28.12.2015 р.

Згідно з розпорядженням № 174 від 23.11.2015 р. «Про проведення контролю 
якості знань студентів П-Ш курсів денної форми навчання в зимову сесію 2015-2016 
н.р.» було проведено єдині письмові екзамени з 5 дисциплін та залучено 97 
викладачів (минулого року -  6 дисциплін та 105 викладачів).

Деканатами та НМВ своєчасно було підготовлено розклад екзаменів та 
консультацій, викладачами кафедр переглянуто критерії оцінювання знань студентів, 
оновлено екзаменаційні білети. Здійснювався постійний контроль за ходом як 
семестрових екзаменів, так і єдиного письмового екзамену з боку ректорату, деканів 
факультетів та працівників НМВ.

До підсумкового семестрового контролю було допущено 2483 студенти 
денної форми навчання (на 141 студент менше, ніж минулого року)

Порівняно з минулим навчальним роком успішність та якість навчання 
студентів бакалаврського ступеня під час зимової екзаменаційної сесії покращилася на: 
КЕФ на 3,3% та 2,2%; ФМЕ на 2,5% та 3,6%; ФЕФ на 7,3% та 7,5 % відповідно. 
Спостерігається зниження цих показників на ОЕФ - 4,3% та 6,6%. На ФЕУВ якість 
навчання підвищилася на 1,6%, але успішність знизилася на 0,4%. У цілому по 
університету показники якості та успішності навчання студентів відповідають 
акредитаційним вимогам МОНУ.

Зберігається загальна тенденція підвищення рівня успішності та якості 
навчання студентів магістерського ступеня у порівняні з минулим роком на ОЕФ - 
6,1% та 6,7%; на ФМЕ якість навчання підвищилась на 21,9% та 0,1% відповідно. 
Значне підвищення якості навчання спостерігалось на КЕФ - 29,5%, успішності - 
3,5%. На ФЕУВ успішність навчання підвищилася на 3,4%, якість на 25,0%. На ФЕФ 
якість навчання підвищилася на 3,7%, але успішність навчання знизилася на 25,0%.

Ректорський контроль у вигляді єдиного письмового екзамену дав можливість 
визначити глибину засвоєння студентами навчального матеріалу та встановити 
об'єктивність оцінювання викладачами знань студентів.

У цілому по університету показники якості та успішності навчання студентів 
відповідають акредитаційним вимогам МОНУ:

- якість навчання студентів бакалаврського ступеня складає 59,9 % (зростання на 
1,7%);

- магістерського ступеня 67,0 % (зростання на 16,9% ).



Разом з тим, стан організації навчального процесу та підсумки зимової 
екзаменаційної сесії показали, що в організації навчально-методичної роботи мають 
місце певні недоліки, які негативно впливають на підвищення якості підготовки 
фахівців, а саме:

- практично єдиним інструментом моніторингу якості освіти на факультетах 
залишається аналіз показників успішності за підсумками заліково-екзаменаційних 
сесій;

- аналіз результатів семестрових екзаменів на деяких кафедрах проводиться 
поверхово та має формальний характер;

- порушуються викладачами графіки самостійної та індивідуальної роботи, 
терміни надання студентам карти СРС з дисциплін;

- спостерігається відсутність єдиних критеріїв у визначенні кінцевих 
результатів навчання, змісту екзаменаційних білетів, єдиних підходів до рівня 
вимогливості викладачів при оцінюванні знань студентів (кафедри туризму, 
бухгалтерського обліку і аудиту, банківської справи, міжнародних економічних 
відносин);

- несвоєчасне інформування студентів викладачами кафедр щодо форм 
поточного і підсумкового контролю, критеріїв оцінювання знань;

- потребують удосконалення навчально-методичні комплекси нормативних і 
вибіркових дисциплін у частині розробки кейсів та збірників ситуацій.

З метою усунення зазначених недоліків та порушень, підвищення 
відповідальності викладачів за підготовку і проведення семестрових контрольних 
заходів, удосконалення навчального процесу і контролю знань студентів

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Продовжити роботу щодо створення ефективної системи внутрішнього 

забезпечення якості вищої освіти, спрямовану на постійний моніторинг результативності 
професійної підготовки студентів, освітнього процесу.

2. На засіданнях кафедр, учених рад факультетів, науково-методичної ради 
університету провести обговорення результатів зимової екзаменаційної сесії, вжити 
заходів щодо усунення в подальшій роботі виявлених недоліків і упущень при 
організації поточного та підсумкового контролю, виробити шляхи поліпшення якості 
підготовки фахівців та підвищення відповідальності викладачів за проведення занять і 
підготовку до сесії.

Термін: до 07.03.2016 р.
Відповідальні: декани факультетів, завідувачі кафедр.
3. Деканам факультетів, завідувачам кафедр:
- Розглянута на засіданнях кафедр роботу науково-педагогічних працівників, які 

за результатами зимової екзаменаційної сесії мають найнижчі показники якості та 
успішності знань студентів.

- Посилити контроль за виконанням викладачами графіків СРС, індивідуально- 
консультативної робота та захисту студентами курсових робіт. Заслухати питання про 
виконання даного пункту рішення на засіданнях кафедр (відповідно до графіка засідань 
кафедр).

Термін: протягом навчального року.
Відповідальні: декани факультетів, завідувачі кафедр.



4. З метою збереження контингенту студентів систематично та результативно 
проводити індивідуальну роботу зі студентами щодо недопущення академічних 
заборгованостей та пропусків занять без поважних причин.

Термін: протягом навчального року.
Відповідальні: декани факультетів, куратори груп.

5. Науково-методичній раді сумісно зі студентським самоврядуванням визначити 
заходи з подальшого вдосконалення навчального процесу, системи оцінювання знань 
студентів, особистої відповідальності студентів за результати навчання.

Термін: до 29.02.2016р.
Відповідальні: НМР, студентське самоврядування.

6. Провести опитування студентів з метою виявлення об’єктивності оцінювання їх 
знань та якості викладання дисциплін. За результатами оптування вжити заходів з 
усунення відмічених недоліків, зокрема щодо дублювання дисциплін та якості 
навчально-методичних комплексів дисциплін.

Термін: до 17.03.2016р.
Відповідальні: НМР, декани факультетів, студентське самоврядування.,

7. Деканам факультетів, НМВ посилиш контроль за ходом освітнього процесу, 
виконанням графіків контрольних заходів, відкритих занять, взаємовідвідувань, 
виконанням навчальними підрозділами університету наказів, рішень вченої ради та 
розпоряджень ректора.

8. Контроль за виконанням рішення вченої ради покладено на проректора з НПР 
Кублікову Т. Б.

Проект рішення вносить 
проректор з НПР

ГОЛОВАРАДИ М. І. ЗВЄРЯКОВ

Т. Б. Кублікова


