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З в і т 
ректора  Одеського  національного  економічного  університету 

професора М.І. Звєрякова 

за  2012 рік 

 
 

 Згідно з наказом Міністерства освіти України від 23.08.1994р. №253                 

«Про контроль за виконанням умов контрактів» та інформаційного листа 

Міністерства освіти України від 17.04.1996р. №1/9-156 «Про щорічні звіти з 

виконання умов контрактів» звітую, що мої зусилля як ректора університету 

у 2012 році були спрямовані на: 

- проведення навчально-виховного процесу на рівні державних стандартів 

якості освіти, підготовку фахівців відповідного рівня кваліфікації;  

- виконання  Перспективного плану  розвитку Одеського національного 

економічного університету на 2011-2015 роки; 

-  подальше вдосконалення навчальних планів та освітньо-професійних 

програм ступеневої підготовки за напрямами, кваліфікаціями та 

спеціальностями,  за  якими проводиться навчання в університеті; 

- проведення наукових досліджень щодо розв’язання актуальних 

економічних проблем розвитку держави; 

- розвиток науково-технічної творчості студентів, реалізацію Концепції 

Державної програми роботи з обдарованою молоддю; 

- подальшу інтеграцію в загальноєвропейський і міжнародний освітній 

простір, розвиток науково-педагогічного потенціалу шляхом знайомства із 

зарубіжним досвідом та сучасними освітніми стандартами; 

- дотримання ректоратом, професорсько-викладацьким складом, допоміжним 

персоналом і студентами положень, законодавчих та нормативних 

документів про вищу освіту;  

- поліпшення рівня соціального захисту всіх учасників навчально-виховного 

процесу;  

- забезпечення в колективі високої трудової дисципліни, відповідальності за 

якість освітньої діяльності та дієвого контролю за виконанням рішень органів 

державної виконавчої влади і власних рішень. 
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Минулий рік був ознаменований важливими подіями: 

- візит до університету посла Євросоюзу в Україні Яна Томбінського 

з метою відкриття інформаційного центру Євросоюзу в ОНЕУ; 

- за участю ОНЕУ створено перший на півдні України технопарк 

«Хемо-поль» у співпраці з установами Академії наук України та 

інноваційний бізнес-інкубатор; 

- ліцензовано спеціальність 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» 

обсягом 25 осіб (кафедра «Економіка і управління туризмом»); 

- ліцензовано підготовче відділення для іноземних громадян                      

на 100 осіб. 

У звітному році було захищено: 

- 2 докторські дисертації; 

- 18 кандидатських дисертацій. 

 

Організація навчального процесу 

 Минулого навчального року колектив університету виконав значний 

обсяг роботи з удосконалення організації навчального процесу та 

забезпечення його відповідності державним стандартам якості освіти, а саме: 

 - відповідно до наказу МОНМС України від 29.03.2012 р. №384                

«Про затвердження форм документів з підготовки кадрів у вищих навчальних 

закладах І-ІV рівнів акредитації» навчально-методичним відділом 

перероблено понад 50 видів нових форм документів і новий 2012/2013 н.р. 

розпочався з новим документообігом; 

 - при навчально-методичному відділі створено сектор моніторингу 

якості навчання в ОНЕУ; 

 - випускові кафедри, деканати та навчально-методичний відділ 

розробили програму дисциплін для додатків дипломів Європейського зразка; 

 - випускові кафедри переробили робочі навчальні плани згідно з 

галузевими стандартами вищої освіти України, які орієнтовані не на 

викладача, а на студента; 
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 - оновлено робочі програми дисциплін відповідно до нових навчальних 

планів. 

 Продовжено вдосконалення навчальної бази університету.                     

У поточному році обладнано мультимедійною  технікою 13 аудиторій,                    

10 підрозділів забезпечені переносними комплектами мультимедійної 

техніки, що складає 97 % забезпечення поточних аудиторій. 

 Порівняно з минулим навчальним роком на випускових кафедрах 

кількість філій збільшилася на 8%. 

 Проведено закупівлю системи АСУ ВНЗ,  на першому етапі розміщено 

програмне забезпечення системи деканат-абітурієнт. Введено електронний 

розклад занять. 

 Перероблено та впроваджено в навчальний процес такі керівні 

документи: 

- Положення про робочу навчальну програму дисципліни; 

- Положення про сектор моніторингу якості навчання; 

- Положення про організацію самостійної роботи студентів в ОНЕУ. 

На факультетах денної форми навчання у зимову сесію проведені 

заміри з 4-х іспитів у вигляді Єдиних письмових екзаменів на І, ІІ і ІІІ курсах 

денної форми навчання.  

У березні 2012 р. згідно з наказом ректора №12 від 15.03.2012 р. було 

проведено замір залишкових знань студентів ІІІ курсу з дисципліни 

«Мікроекономіка» та студентів ІІІ курсу з дисципліни «Фінанси» на 

факультетах денної форми навчання. 

Результати заміру було проаналізовано порівняно з результатами 

іспитів зимової сесії 2011-2012 н.р. і видано наказ №64 від 12.04.2012 р.                    

«Про підсумки проведення заміру залишкових знань студентів».  

Підсумки заміру залишкових знань було обговорено на вчених радах 

факультетів та засіданнях випускових кафедр і прийнято відповідні рішення. 

Ураховуючи вимоги МОНМС України щодо підвищення якості 

підготовки студентів, ми звертаємо увагу на фаховий рівень професорсько-

викладацького складу та його наукові досягнення. Тому вчена рада прийняла 

рішення щодо поширення діапазону фахової підготовки викладачів протягом 
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минулого навчального року. Майже всі викладачі провели відкриті заняття, 

40% пройшли підвищення кваліфікації за програмами «Інформаційні 

технології в освіті» та «Застосування комп’ютерних технологій в економіко-

математичному моделюванні». Уже  8-й рік поспіль продовжує роботу 

Тренінг-курс «Сучасні освітні технології».   

 При оцінюванні діяльності кафедр за 2011-2012 н.р. важливу увагу 

було приділено проведенню рейтингування кафедр університету та їх 

викладачів за результатами поточного року. Рейтенгування проводилося з 

відносними показниками у відсотках з розрахунку на одного викладача. 

Кафедри групувались відповідно до їх призначення в навчальному процесі на 

3 групи: загальнотеоретичні, загальноосвітні та випускові. 

Приймаючи як обов’язковість поєднання науково-педагогічними 

працівниками у своїй діяльності викладання та науково-дослідну роботу, 

університету слід удосконалювати наявні процедури зарахування і 

продовження терміну перебування на посаді викладачів, а саме: 

1. Запровадити критерії з диференціацією за посадами з урахуванням 

специфіки окремих кафедр, які б засвідчували, що особи, залучені до 

викладацької роботи: 

- мають відповідну кваліфікацію та високий рівень у відповідній 

науковій галузі; 

- здатні отримувати і генерувати нові знання; 

- мають необхідні вміння і досвід щодо ефективної передачі студентам 

своїх знань і розуміння предмета. 

2. Передбачити для осіб, що обирають на посаду завідувача кафедри, 

представлення програми розвитку кафедри. 

3. Завідувачам кафедр розробити і запровадити систему оцінювання 

ефективності роботи викладачів: 

- участь у науковій роботі; 

- кількість наукових і науково-методичних розробок; 

- якість проведення навчальних занять (за моніторинговим 

опитуванням студентів, випускників, викладачів кафедри); 
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- рівень оцінювання успішності студентів (за відсотком студентів, 

яким зараховані кредити за опанування дисциплін упродовж 

семестру і на підсумковому контролі, за результатами контролю 

залишкових знань студентів); 

- підвищення кваліфікації; 

- участь у методичній роботі кафедр, факультетів; 

- участь у роботі організації навчального процесу, кураторства та у 

профорієнтаційній роботі; 

- відповідальне ставлення до своїх службових та професійних 

обов’язків (дисциплінованість) та інше. 

4. Продовжити роботу зі створення та розміщення інформаційної бази 

для введення АСУ університету. 

5. Продовжувати роботу щодо вдосконалення робочих навчальних 

планів і робочих програм за всіма напрямами підготовки та спеціальностями 

відповідно до вимог Державних стандартів і нормативів: 

- визначення загальних (інструментальних, міжособистісних, 

системних) та фахових компетентностей, які мають бути досягнуті в 

програмі підготовки, що необхідні для визначення професійної кваліфікації; 

- визначення кінцевих результатів навчання (опис того, що студент 

повинен знати, уміти і здатний продемонструвати після завершення 

навчання) за програмою підготовки; 

- обґрунтування актуальності програми підготовки з урахуванням 

точок зору роботодавців, фахівців і академічної спільноти (на регіональному 

та національному рівні). 

6. Навчально-методичному відділу, деканатам і випусковим кафедрам 

(що акредитуються у 2013 році) до лютого 2013 р. провести організаційну та 

практичну роботу з підготовки акредитаційних справ і відправити їх до 

МОНМС України. 
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Навчально-методичне забезпечення 

У 2012 р. приділялася велика увага виданню навчальної та навчально-

методичної літератури. Професорсько-викладацьким складом видано                            

6 підручників та 65 навчальних посібників, 29 з яких − із грифом 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, 203 найменування 

методичних матеріалів загальним обсягом 1337,2 авт. арк., що склало в 

розрахунку   на 1 викладача 2,8 авт. арк.  

 

Рис. 1.  Видання підручників та навчальних посібників
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Рис. 2 . Динаміка обсягу навчальної літератури за 2008-2012 рр.
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Значну роботу з видання навчально-методичної літератури  проводять 

кафедри міжнародних економічних відносин – 175,4 авт. арк. (14,6 авт. арк. 

на 1 викладача), математичних методів аналізу економіки – 135,05 авт. арк. 

(5,19 авт. арк. на 1 викладача), маркетингу – 77,2 авт. арк. (5,94 авт. арк. на 1 

викладача), фінансів –  84,12 авт. арк. (2,9 авт. арк. на 1 викладача).  

У новому навчальному році  необхідно спрямувати зусилля  на 

забезпечення навчально-методичними комплексами всіх дисциплін. 
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Програмно-методичне забезпечення 

Підвищення якості використання в навчальному процесі новітніх 

освітніх технологій є одним із головних напрямків у роботі ректорату та 

Вченої ради університету. На сьогодні забезпеченість університету 

мультимедійною технікою складає 97%. Система комп’ютерних класів шести 

навчальних корпусів ОНЕУ об’єднана єдиною локальною мережею. 

Локальна мережа жорстко адмініструється.  Доступ до локальної 

мережі має 3 рівні. 

Потоки інформації в мережі керуються трьома серверами. Сервери 

розташовані в ауд. 200, 108  ІІ навчального корпусу і в бібліотеці І корпусу. 

Також локальна мережа забезпечує обмін електронною поштою між 

підрозділами університету. 

Робота комп’ютерних класів двозмінна - з 8:00 до 21:00. 

Навчальне завантаження комп’ютерних класів планується і 

здійснюється Центром інформаційних технологій (ЦІТ). 

Рівень інформаційного забезпечення навчальних дисциплін можна 

оцінити за такими даними: 

Комп’ютерних класів – 32, із них 27 класів мають вхід до Інтернету. 

Кількість робочих комп’ютерних місць – 638, у середньому на одне 

комп’ютерне місце припадає 4 студенти. 

Прикладне програмне забезпечення навчального процесу розміщується 

в навчальних комп’ютерних класах відповідно до  вимог кафедр з 

урахуванням наявних ресурсів комп’ютерів. 

Центр інформаційних технологій має в наявності: 

- АОС (Автоматизовано-навчальні системи) – навчально-контролюючі 

курси для всіх кафедр (власна розробка); 

- Контролюючі курси з дистанційного навчання. 

Упровадженням нових інформаційних технологій займається рада ЦІТ 

під керівництвом секції науково-методичної ради ОНЕУ - Інноваційних 

методів і технологій навчання. 

При ЦІТ функціонує система консультаційних послуг для викладачів 

ОНЕУ з 14:00 до 16:00 – кожного робочого дня. 
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Графік навчання і програма формуються за взаємною згодою. 

Ця система підвищує кваліфікацію і викладачів, і кураторів (усього 

система охоплює 12-16 викладачів за навчальний рік). 

Робота бібліотеки 

Бібліотека ОНЕУ органічно поєднує традиційні та новітні інформаційні 

ресурси як власні, так і світового інформаційного простору.  

За звітний період значна увага приділялася: 

 формуванню єдиного інформаційного простору університету; 

 підвищенню якості інформаційного забезпечення навчально-

виховного процесу і наукової діяльності університету; 

 забезпеченню фондів бібліотеки традиційними документами та 

електронною інформацією, організацією доступу контингенту 

користувачів до бібліотечних та зовнішніх ресурсів; 

 перетворенню бібліотеки із книгосховища знань в інформаційного 

консультанта і розповсюджувача інформації. 

 У поточному році персоналом бібліотеки проведено: 

 Роботу з удосконалення бібліотечного Web-сайта, який сьогодні 

можна розглядати як самостійний напрямок інформування користувачів.  

 Створення електронного репозитарію уніврситету для накопичення, 

систематизації, зберігання інтелектуальних матеріалів університетської 

спільноти та інших осіб, а також поширення цих матеріалів у цифровому 

вигляді засобами Інтернет-технологій у середовищі світового науково-

освітнього співтовариства. Упровадження в роботу сервісу  віртуальної 

виставки, розробка нової інформаційної  бази даних на допомогу фахівцям. 

 Створення нової повнотекстової електронної бази даних 

«Дисертації»,  що захищені в ОНЕУ. 

 Через Web-сайт бібліотеки активізовано можливість перегляду і 

контролю користувачем власного електронного формуляра з використанням 

авторизації. 
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Комплектування фонду бібліотеки ОНЕУ здійснювалось відповідно до  

потреб навчального і наукового процесу та фінансових можливостей 

університету. 

Таблиця 1 

 Формування інформаційних ресурсів бібліотеки 

за 2011-2012 рр. 

№ 

з/п 

Рух фонду 2011 2012 

1. Усього надійшло 10 140 8 538 

2. На паперовому носії 6827 6278 

3. Періодичних видань (журналів/газет) 3200/20 2211/5 

4. Електронні видання 93 44 

5. Усього вибуло 14 317 2 723 

6. СКЛАДАЄ на 31.12.2012 429707 435522 

 

 Фонд електронних документів бібліотеки налічує 440 дисків/886 

документів: інтегровані підручники, навчальні посібники, монографії, 

методичні розробки викладачів університету, конспекти лекцій,  періодичні 

видання.  

Таблиця 2 

Основні показники обслуговування читачів у 2011/12 н.р. 

                                                                                                                       

Показники 2012 н.р. % (від. 2011 н. р.) 

Користувачі (читачі), усього  

За єдиним обліком                  

14763  

8341 

109,9  

89 

Відвідування, усього 168834 92,0 

Віддалені користувачі 30053 222,1 

Видано документів, усього 401867 98 

Кількість заходів та їх відвідування  18/1459 132/129 

Відвідування сайта бібліотеки 129942 122,6 
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             Рис. 3. Кількість відвідувань щомісячно у 2012 р. 

Таким чином, спостерігається скорочення кількості користувачів, 

відвідування та книговидачі. Зменшення всіх показників обслуговування 

користувачів у 2012 р. пояснюється: зменшенням контингенту студентів як 

заочної, так і денної форм навчання; відрахуванням студентів, у т. ч. у зв’язку 

з невиконанням навчальних планів; можливістю одержання без значних 

зусиль необхідної інформації через Інтернет;  активним використанням 

ресурсів Інтернет поза мережами бібліотеки університету.  Проте 

збільшуються показники відвідування і використання сайта бібліотеки та 

електронного каталогу (ЕК). 

Електронний каталог містить, крім відомостей про фонд та нові 

надходження до бібліотеки, такі аналітичні бази даних:        

 
Поповнено за рік 

Станом на 01.01.2013 р. 

(описів) 

Праці вчених ОНЕУ 272 2 435 

Вища школа 268 1 838 

Аналітика 5 578 34 914 

Дисертації 10 388 

Рідкісна книга - 2 202 н. / 2 476 екз. 

Матеріали кафедр 21 н. / 738 128 н. / 5 457екз. 

Бібліотечна аналітика                        19 н. 254 н. 
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 Повнотекстові бази даних бібліотеки складають на 01.01.2013 р.:  

  * Економіка Одеського регіону               - 843 назви 

  * Тематичні повнотекстові документи   -  958 назв 

  * Дипломні роботи                                   - 3 034  назви. 
 

 Продовжувалась передплата повнотекстових БД: 

           * «ЦУЛ» (10 робочих місць)                      -     2 968 звернень читачів; 

           * «Видавничий дім Грєбєннікова-Київ»   -     2 400 звернень читачів. 
 

 Середні показники діяльності бібліотеки у 2012 н.р. 

Середня кількість відвідувань у день - 586,5.  

Середня  книговидача в день – 1395 екз. 

Середня видача документів на 1 читача - 27,22. 

Середнє відвідування бібліотеки (на 1 читача)  -  11,4. 

Книгообіг - 0,9. 

Кількість читачів на одного бібліотечного спеціаліста – 410. 

 Бібліотека планує  впровадження автоматизованих технологій у 

напрямках: 

  робота з удосконалення Web-сайта, який  можна буде розглядати як 

самостійний напрямок інформування користувачів; 

 створення нових повнотекстових баз з урахуванням наукового 

потенціалу університету; 

 удосконалення автоматизації обслуговування читачів у філіях 

бібліотеки; 

 збільшення кількості робочих місць для співробітників бібліотеки з 

метою подальшої автоматизації технологічних процесів. 

Виробнича практика 

 У поточному році університет уклав угоди на проведення виробничої 

практики з 350 підприємствами, де студенти проходять практичну 

підготовку, а саме: 
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 І курс   – ознайомлювальна практика - 463 студенти; 

ІІ курс  – комп’ютерна практика - 665 студентів; 

ІІІ курс – навчальна практика           - 793 студенти; 

IV курс – виробнича практика - 762 студенти; 

V курс – виробнича практика  - 801 студент. 

 

Усього виробничу практику пройшли  3484 студенти. 

На високому рівні було організовано і проведено виробничу практику 

на  кафедрах:  бухгалтерського обліку та аудиту (керівник  практики                

Кубік В.Д.), експертизи товарів та послуг (завідувач  кафедри Кулініч О.А., 

керівники практики Ткаченко Л.А. та Омаров В.О.), маркетингу (завідувач 

кафедри Окландер М.А., керівник практики Жарська І.О.), економіки, 

організації та обліку в АПК (керівник практики завідувач кафедри -              

Дяченко Л.Е.) 

Крім того, постійно проводиться організаційна робота з метою 

збільшення баз виробничої практики за рахунок створення філій, де 

здійснюється практична підготовка студентів за всіма спеціальностями.  

Порівняно з минулим навчальним роком кількість філій на випускових 

кафедрах збільшилася на 1,5% завдяки особистій ініціативі завідувачів 

кафедр: 

- кафедра економіки, організації та обліку в АПК (завідувач кафедри 

Дяченко Л.Е.); 

- кафедра маркетингу (завідувач кафедри Литовченко І.Л.); 

- кафедра економіки та управління національним господарством 

(завідувач кафедри Ковальов А.І.) 

Завідувачами виробничої практики, керівниками практики випускових 

кафедр, студентами проводиться робота з укладання індивідуальних 

договорів з підприємствами різноманітних форм власності. 

Випусковим кафедрам необхідно більше прикладати зусиль щодо 

підготовки фахівців на всіх етапах здобуття вищої освіти, а саме: 

- створення навчальних фірм при випускових кафедрах та забезпечення 

їх спеціалізованою літературою та програмами; 
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- розроблення та впровадження у навчальний процес безперервних 

програм практики із застосуванням сучасних інформаційних 

технологій та спеціалізованої програми забезпечення; 

- розвиток співробітництва з організаціями, установами та 

підприємствами регіону за напрямками підготовки; 

 - залучення до пошуку баз практики випускників університету минулих 

років; 

 - випусковим кафедрам за участю підприємств-роботодавців розробити 

профіль компетенцій випускника з кожної спеціальності; 

 - оновити програми навчальних та виробничих  практик, акцентуючи 

увагу на формування навичок за ключовими компетенціями. 

 

Державна   атестація   випускників 

 

 У 2011/2012 н.р. випускники IV курсів уже другий рік складають 

державні іспити з чотирьох нормативних дисциплін циклу професійної 

підготовки. 

За результатами державних іспитів студентів IV курсів денної форми 

навчання зі спеціальності: 

- абсолютна успішність у цілому по університету склала  99,7%, а  

минулого року була 99,2%; 

- якість навчання склала   59,7%,   минулого року  – 62,3%. 

                % 
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64,7 62,3 59,7
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Рис. 4.  Показники успішності державних іспитів зі спеціальності  

за 2009-2012 рр. 
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Таблиця 3 

Випуск бакалаврів у 2011-2012 н.р. 

№  

з/п 

Студенти-

випускники 

У
сь

о
г
о
 

КФ ЗФ 
Денна форма навчання 

Усього ФМЕ ФЕФ ФЕУВ ОЕФ КЕФ 

1 Допущено 1158 141 270 747 210 160 165 134 78 

2 Випуск 1154 140 269 745 210 160 164 133 78 

3 З відзнакою 71 1 1 69 17 21 15 10 6 

4 Не з’явились 2 - 1 1 - - - 1 - 

5 Незадовільно 2 1 - 1 - - 1 - - 

6 Студ. заруб. країн 53 9 8 36 15 9 10 - 2 

7 Абс. успішність, % 99.5 99.3 99.6 99.7 100 100 99.4 99,3 100 

8 Якість, % 52,7 50,2 51,3 59,7 59.2 52,2 59,7 52,9 83,3 

Бакалаврів – 1158; випущено – 1154; з відзнакою – 71 (6,15%). 

Захист дипломних робіт випускниками V-VI курсів (магістр) 
 

Таблиця 4 

Випуск магістрів у 2011-2012 н.р. 

№  

з/п 

Студенти-

випускники 

У
сь

о
г
о
 

КФ ЗФ 
Денна форма навчання 

Усього ФМЕ ФЕФ ФЕУВ ОЕФ КЕФ 

1 Допущено 1005 151 153 701 153 140 154 170 84 

2 Випуск 1002 149 153 100 153 140 154 169 84 

3 З відзнакою 150 - 16 134 21 35 32 31 15 

4 Не з’явились 3 2 - 1 - - - 1 - 

5 Незадовільно - 2 - - - - - - - 

6 Студ. заруб. країн 31 2 3 26 5 7 6 5 3 

Магістрів – 1005; випущено – 1002; з відзнакою – 150 (14,97%). 

Таблиця 5 
 

Випуск спеціалістів у 2011-2012 н.р. 

№  

з/п 

Студенти-

випускники 

У
сь

о
г
о
 

КФ ЗФ 

Денна форма навчання 

Усього ФМЕ ФЕФ ФЕУВ ОЕФ КЕФ 

1 Допущено 302 20 264 18 18 - - - - 

2 Випуск 300 20 262 18 18 - - - - 

3 З відзнакою 19 - 16 3 3 - - - - 

4 Не з’явились 2 - 2 - - - - - - 

5 Незадовільно - - - - - - - - - 

6 Студ. заруб. країн 6 1 3 2 2 - - - - 

Спеціалістів – 302; випущено – 300; з відзнакою – 19 (6,33%). 
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 За останні два роки в університеті розроблено систему підвищення 

якості підготовки магістрів, а саме: 

1. Удосконалення робочих навчальних планів за всіма спеціальностями, 

де передбачено право випускових кафедр самостійно формувати 

магістерські програми з урахуванням задоволення потреб ринку праці і 

вимог роботодавців. 

2. Продовження роботи над оновленням  робочих навчальних 

магістерських програм дисциплін відповідно до навчальних планів. 

Забезпечення зв’язку магістерських програм з міжнародними 

сертифікатами й державними програмами перепідготовки фахівців з 

метою наближення рівня навчання до потреб бізнесу. 

3. З метою координації науково-методичної роботи створено центр 

сучасних освітніх технологій (керівник проф. Козлова Г.М.), який 

займається удосконаленням навчальних планів і програм за кожним 

рівнем підготовки студентів з урахуванням компетенцій їх навчання. 

4. Науково-методична рада забезпечує рейтингування викладачів, кафедр, 

факультетів. 

5. Продовжується робота з підготовки навчально-методичних комплексів 

та надання їх до лабораторії дистанційного навчання для розміщення 

на сайті ОНЕУ. 

Пропозиції голів ДЕК відображені у висновках щодо захисту 

дипломних робіт стосовно їх виконання та оформлення: 

- не на всіх кафедрах університету чітко дотримувався графік 

написання, подання та попереднього захисту дипломних робіт; 

- вимагає більшої уваги з боку наукових керівників виявлення 

обґрунтовування та опрацювання проблемних питань в економіці України; 

- включити до дипломних робіт розділ, що пов'язаний з 

інформаційними системами і технологіями в маркетингу (каф. маркетингу); 

- потребує коректності виконання економіко-математичних методів 

аналізу економічних показників промислових підприємств; 
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- для підвищення рівня підготовки магістрів більше приділяти увагу на 

практичних заняттях SWOT-аналізу та іншим розрахунково-аналітичним 

завданням. 

Для усунення недоліків, зазначених комісією, та з метою 

організованого проведення магістерської підготовки випускників у 2013 році 

керівникам дипломних робіт, завідувачам кафедр та деканатам необхідно: 

- чітко дотримуватися «Регламенту» кафедри з організації підготовки 

та малого захисту дипломних робіт; 

- посилити опрацювання у дипломних дослідженнях проблемних 

питань в економіці шляхом їх виконання за тематикою підприємства; 

- посилити відповідальність керівників до якості ДР під час проведення 

кафедрального захисту, на відповідність темам дипломних робіт їхнього 

змісту та оформлення.  

Навчально-методичному відділу та деканам факультетів: 

- забезпечити проведення засідань комісії лише в присутності голів 

ДЕК і переважної більшості її членів; 

- забезпечити контроль за вчасним оформленням результатів роботи 

ДЕК (протоколів, виписок, рекомендацій тощо). 

 

Працевлаштування   випускників 

 Випуск молодих фахівців денної форми навчання у 2012 році 

здійснювався за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст та 

магістр   у кількості:  1154 бакалаври, 1002 магістри і 300 спеціалістів, усього 

2456 випускників.  

 Із 763 випускників-магістрів та спеціалістів денної форми навчання 

333 особи навчалися за державним замовленням.  

Працевлаштовано  330 випускників (99,0 %),  3 випускникам надано 

право самостійного працевлаштування - це молоді мами з дітьми. 

Протягом трьох років показники працевлаштування випускників 

складають більше ніж 97 %.    

Робота відділу зв’язків з роботодавцями та сприяння 

працевлаштування. 
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         За звітний період відділ продовжував діяльність за такими напрямками:  

- постійна підтримка зв’язків із роботодавцями для вдосконалення 

працевлаштування випускників університету; 

- пошук профільних, цікавих місць постійної роботи для випускників 

університету; 

- пошук тимчасової, на неповний робочий день, роботи для студентів; 

- організація особистих зустрічей і співбесід з роботодавцями; 

- конкурсний відбір на вакантну посаду відповідно до вимог 

роботодавця студентів і випускників ОНЕУ; 

- проведення тренінгів і консультацій на теми: «Успішне проходження 

першої співбесіди»; «Складання резюме»; «Самостійний пошук 

роботи»; 

- організація й проведення щорічної Ярмарки вакансій; 

- психологічне тестування найбільш значимих особистісних якостей 

студентів; 

- постійна робота з рекламою та огляд послуг, які надає відділ 

студентам. 

     Основні показники роботи відділу поступово зростають, їх динаміку 

наведено в таблиці. 

Таблиця 6 

Динаміки основних показників роботи відділу  

за 2009-2012 р.р. 

№ 

з/п  

Зміст заходу 2009/2010 

 

2010/2011 

 

2011/2012 

 

Базисний 

темп 

приросту, % 

1 Проведення  ярмарку вакансій 1 1 1 0,0 

2 Організація зустрічей студентів 

із роботодавцями 
12 15 12 0.0 

3 Проведення тренінгів для 

студентів 
3 21 13 + 33,3  

4 Сприяння у залученні студентів 

до стажувань, осіб 
22 45 31 + 40.9  

5 Фактичне працевлаштування 

студентів на постійну роботу, 

осіб 

41 87 77 + 87,8 
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6 Фактичне працевлаштування 

студентів на тимчасову роботу, 

осіб 
97 91 108 + 11,3 

7 Поточна робота 

(кількість студентів, які 

звернулися  з проханням у 

сприянні їх працевлаштуванню, 

осіб) 

239 284 336 + 40,6  

8 Кількість роботодавців 
  

178 

компаній 
 

9 Кількість договорів про 

співпрацю   21  

 Наявність вакансій за фахом на 

01.07.12 
  56  

         

        З таблиці видно, що протягом 2011-2012 років відділ  зв’язків з 

роботодавцями та сприяння працевлаштуванню студентів не тільки  

продовжував розпочату роботу, а й поступово впроваджує нові методи та 

інструменти, які сприяють працевлаштуванню наших випускників.  

         Відділ налагодив роботу сайта, на якому постійно оновлюється 

інформація щодо вакансій та пропонуються рекомендації з 

працевлаштування, покращені зв’язки з центром зайнятості та з радою 

роботодавців нашого міста. Розроблена робоча програма та поступово 

впроваджується  дисципліна «Технології успішного працевлаштування за 

фахом» для студентів усіх спеціальностей. 

 

Виховна   робота 

 У 2011-2012 н. р. виховна робота була спрямована як на формування 

професійних якостей, так і на виховання у студентів високих моральних 

цінностей, сучасного світогляду, національної й культурної свідомості, 

патріотизму та активної громадянської позиції, поваги до законів держави, її 

символіки, формування трудової та моральної життєтворчої позиції.  

Основною ланкою в системі навчально-виховного процесу є кафедра, а 

також педагог-наставник академічної групи – куратор.  

 В арсеналі кафедр, кураторів академічних груп є різноманітні форми і 

заходи проведення виховної роботи, які добре себе зарекомендували, серед 
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яких: конкурси, дискусії, наукові конференції, круглі столи, олімпіади, 

бесіди, зустрічі з відомими діячами науки і культури м. Одеси, з 

працівниками правоохоронних органів, ветеранами Великої Вітчизняної 

війни і ветеранами праці університету.  

З нагоди 67-ї річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні кафедри 

університету провели значну роботу з патріотичного виховання студентів. 

Так, у квітні-травні 2012 р. проведено 37 зустрічей студентів з ветеранами 

Великої Вітчизняної війни, де взяло участь понад 3000 студентів. Куратори 

академічних груп підготували і провели екскурсії студентів на Алею Слави, 

411 батарею, до Нерубайських катакомб. 

Викладачі кафедри маркетингу до Дня Перемоги спільно з військово-

науковим товариством ветеранської організації м. Одеси та області провели 

студентську наукову конференцію, до якої було залучено вищий керівний 

склад ветеранських організацій. 

Викладачі кафедри філософії, історії та політології провели екскурсії 

для студентів до військово-історичного музею Південного оперативного 

командування. 

Викладачі кафедри міжнародних економічних відносин провели в 

гуртожитку №2 круглий стіл на тему: «Світова економічна криза та Україна: 

шляхи подолання», до Дня Європи були підготовлені тематичні виставки, 

круглі столи, перегляд фільмів на тему «Європа і сьогодення». 

Викладачі кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки 

провели літературні читання «Т.Г. Шевченко в Україні та за кордоном», 

тематичний вечір, присвячений Міжнародному дню рідної мови, провели зі 

студентами бесіди «Україна – наш спільний дім», «Звичаї народів України», 

«Україна-Росія: сторінки історії дружби та взаємодії» (19 заходів - 2200 осіб); 

Кафедри постійно проводять виховну роботу щодо формування 

здорового способу життя студентів університету. 

На цю тему було проведено круглі столи, тематичні вечори, бесіди, 

приурочені Всесвітньому дню боротьби з ВІЧ/СНІД «Знай, чтобы жить!»,  

актуальними в роботі кафедр були просвітницькі заходи, спрямовані на 

боротьбу з палінням, наркоманією, утвердженням здорового способу життя 
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за участі представників громадського руху з профілактики СНІДу «Віра, 

Надія, Любов», Одеського міського центру боротьби зі СНІДом  та 

громадського руху «Партнер».  У заходах узяли участь  3,500 – 4000 

студентів І-ІV курсів усіх факультетів. 

Цього року значно покращилася робота студклубу                          

(завідувач В. Літвінова). На міському огляд-конкурсі художньої 

самодіяльності серед ВНЗ у квітні поточного року команда ОНЕУ посіла два 

перших місця із трьох номінацій: КВК та танців. 

Значну виховну роботу проводить студентське самоврядування 

(студентська рада)  та профком студентів. Періодично студентський актив 

спільно з відповідальними за виховну роботу у студентських гуртожитках 

організовують та проводять різноманітні заходи серед студентів, які 

проживають у гуртожитках. Студентський профком проводить конкурс на 

кращу кімнату гуртожитку.  

Варто відмітити роботу кафедри фізвиховання та спорту щодо 

фізичного виховання студентів і викладачів університету, а також 

проведення заходів щодо формування здорового способу життя.  

Команда майстрів спорту з художньої гімнастики протягом 23 років 

завойовує звання Чемпіонів Обласної спартакіади серед ВНЗ. У 2012 р. 

команда завоювала 15 золотих, 6 срібних та 4 бронзові медалі. 

За 2011-2012 навчальний рік кафедра провела 228 заходів, у яких брало 

участь понад 2134 учасники змагань. 

Студенти університету брали участь у благодійній акції, що проводила 

Одеська обласна рада миру «Серце до серця», до благодійного комітету 

області було перераховано 5 тис. грн. 

Для покращення виховної роботи необхідно: 

1. Керівництву факультетів, кафедр посилити контроль за процесом 

виховної роботи на факультетах, кафедрах. Активізувати роботу кураторів 

академічних груп шляхом щоквартального заслуховування їх на засіданнях 

рад факультетів, кафедр. 

2. Посилити контроль керівництва кафедр за виконанням планів 

виховної роботи викладачів, кураторів академічних груп.  



 21 

3. Постійно в газеті «Економіст» висвітлювати кращий досвід 

проведення виховної роботи зі студентами, друкувати матеріали з 

найважливіших проблем виховання студентської молоді. 

4. Активізувати роботу «Школи молодих кураторів» на факультетах.    

 

Вступна кампанія 2012 року 

 

         Прийом  до університету проводився згідно з Умовами  прийому до 

вищих навчальних закладів  України 2012 року, правилами прийому до 

університету, примірного Положення  про приймальну комісію. 

      Для  конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої 

освіти вступали до університету для здобуття освітньо-кваліфікаційного 

рівня бакалавр, зараховувалися бали сертифіката Українського центру 

оцінювання якості освіти, виданого в поточному році, з предметів, 

визначених Переліком конкурсних предметів у сертифікаті Українського 

центру оцінювання якості освіти. 

      На всі форми навчання особи, які здобули повну загальну середню 

освіту у 2007 році і раніше, подавали документи, що  підтверджували їх 

право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного 

оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів  

в університеті за їх вибором. 

За підсумками вступної кампанії можна зробити висновок, що: 

- План державного замовлення на денну форму навчання на освітньо-

кваліфікаційний рівень бакалавр було встановлено на рівні 292 місць                 

(у 2011 році – 248). 

- На 292 місця було подано 5863 заяви, конкурс склав -  20,1  осіб на 

одне місце (у 2011 році 5216 заяв, конкурс – 21,0 особа). 

- Вступники на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр у 2012 році 

подавали  заяву в паперовій або в електронній формі. В електронній 

формі подали заяву 1032 абітурієнти. 

- Найбільший конкурс був на такі напрями підготовки: менеджмент – 

39,3; міжнародна економіка – 32,3; маркетинг – 27,9; управління 
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персоналом та економіка праці – 26,8; туризм -25,1; економіка 

підприємства – 23,7 абітурієнтів. 

      План державного замовлення виконано. 

     Поза конкурсом зараховано 25 осіб, із них 14 дітей - сиріт та дітей, які 

залишилися без батьківського піклування; 8 інвалідів 2-ї групи та  дітей - 

інвалідів; 2 особи згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»; 1 дитина, 

батько-військовослужбовець, який загинув при виконанні службових 

обов’язків. Зазначені особи зараховувалися поза конкурсом за умови подання 

оригіналів сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти не 

нижче встановленої Правилами прийому мінімальної кількості балів та 

інших документів, що засвідчують право на прийом поза конкурсом (у 2011 

році зараховано 21 особу пільгової категорії). 

      На умовах цільового прийому згідно з постановою Кабінету Міністрів 

України від 29.06.1999р. № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в 

сільській місцевості» заяв не було надано. 

     За кошти фізичних, юридичних осіб зараховано на денну форму 

навчання  236  громадян. 

    Усього  на денну форму навчання  зараховано  528 осіб, громадян 

України. 

      На старші курси денної форми навчання на місця за кошти фізичних, 

юридичних осіб зараховано 30 осіб, які мають диплом молодшого спеціаліста 

за відповідним напрямом підготовки ( у 2011 році – 25 осіб). 

      На заочну форму навчання  на освітньо-кваліфікаційний рівень 

бакалавр обсяг державного замовлення установлено 83 місця, план 

державного замовлення виконано. На місця за кошти фізичних,  юридичних 

осіб зараховано 23 громадянина України. 

       Усього зараховано на 1 курс заочної форми навчання  106 вступників  

(у 2011 році  - 117). 

       На  старші курси заочної форми навчання за кошти фізичних, 

юридичних осіб зараховано  34 особи, які мають диплом молодшого 

спеціаліста за відповідним напрямом підготовки (у 2011 році – 39 осіб). 
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На вечірню форму навчання комерційного факультету на 1 курс за 

кошти фізичних, юридичних осіб  зараховано 7 вступників (у 2011 році - 24). 

      На  старші  курси вечірньої форми навчання зараховано 6 вступників,  

які мають диплом молодшого спеціаліста за відповідним напрямом 

підготовки (у 2011 році - 11 осіб). 

 

Прийом  на освітньо-кваліфікаційні рівні спеціаліст, магістр 

                                               Денна форма навчання 

          Планом державного замовлення  на денну форму навчання  на освітньо-

кваліфікаційний рівень спеціаліст  виділено 11 місць. Державне замовлення 

виконано. За кошти фізичних, юридичних осіб  зараховано 10 (десять) 

бакалаврів. Усього зараховано на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст  

21 бакалавр. 

          План державного замовлення на освітньо-кваліфікаційний рівень 

магістр - 381 місце. Державне замовлення виконано. За кошти фізичних, 

юридичних осіб зараховано 260 громадян України.  Усього зараховано на 

освітньо-кваліфікаційний рівень магістр - 641  бакалавр. 

           Усього зараховано на денну форму навчання  662 бакалаври (у 2011 

році – 816). 

                                             Заочна форма навчання 

         План державного замовлення  заочної форми  навчання на освітньо-

кваліфікаційний рівень  спеціаліст - 63 місця. Державне замовлення 

виконано. За кошти фізичних, юридичних осіб зараховано 54 бакалаври. 

Усього зараховано на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст                         

- 117 бакалаврів (у 2011 році – 244). 

            План державного замовлення  заочної форми  навчання на освітньо-

кваліфікаційний рівень  магістр -  35 місць.  План державного замовлення 

виконано.  За кошти фізичних, юридичних осіб  зараховано 131 бакалавр.  

Усього зараховано на освітньо-кваліфікаційний рівень  магістр 166 

бакалаврів (у 2011 році – 182). 

          Усього зараховано на заочну форму навчання 283 бакалаври, громадян 

України (у 2011 році – 426). 



 24 

 

                                          Вечірня форма навчання 

        На вечірню форму навчання комерційного факультету за кошти 

фізичних, юридичних осіб на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст 

зараховано 3 бакалаври, громадян України.  

       На освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зараховано 114 

бакалаврів, громадян України. 

        Усього зараховано на вечірню форму 117 бакалаврів (у 2011 році -137). 

        Університет  протягом року проводив рекламно-роз’яснювальну роботу: 

«Дні відкритих дверей», реклама по радіо та телебаченню, розповсюдження 

рекламних буклетів, розміщення інформації про факультети та напрями 

підготовки на сайті університету та в різних видавництвах.           

Профорієнтаційна робота серед випускників шкіл районів Одеської, 

Кіровоградської, Миколаївської областей проводиться постійно. 

 

 Робота Центру підвищення якості знань  

У 2011-2012 н. р. Центром було організовано курси з підготовки до 

складання тестів зовнішнього незалежного оцінювання знань випускників 

шкіл, курси з підготовки до складання студентами IV курсу вступного іспиту 

до магістратури з іноземної мови, курси з підготовки до ліквідації 

академічної заборгованості студентами, які отримали незадовільні оцінки під 

час сесії та курси для додаткового вивчення дисциплін у досесійний період. 

I.       Підготовчі курси 

Кількість слухачів підготовчих курсів та надходження від надання 

освітніх послуг: 

Таблиця 7 

№ 

 

Вид курсів 

 

Кіл-ть 

слухачів 

Вартість 

навчання 

(грн.) 

Сума 

надходжень 

(грн.) 

1 Підготовчі 9 міс. Одеса  37 2650,00 98050 

2 Відраховано 1  2650 

3 Підготовчі 6 міс. Одеса 27 1750,00 4750 

4 Курси за межами Одеси 30 1750,00 52500 

5 Відраховано 3  2625 

6 Курс з історії 7 300 2100 
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7 Курс з географії 9 300 2700 

Усього - - 197 325 

 

На підготовчі курси було зараховано 94 слухачі (минулого року – 78), 

закінчили навчання 90 осіб, тобто спостерігається незначне зростання 

контингенту. За межами Одеси залишилися курси в містах Балті та                       

Б-Дністровському та відкрилися курси у м. Болграді. 

Головними чинниками суттєвого зменшення кількості слухачів, на наш 

погляд, є, по-перше, низький рівень завдань тестів із математики, по-друге, 

відсутність пільг для слухачів підготовчих курсів при вступі до ОНЕУ. 

Якщо другий чинник є об’єктивним, він зумовлений Правилами 

прийому до ВНЗ, то перший – суто суб’єктивний: постійне зниження  

складності завдань тестів із математики призводить до вкрай легковажного 

ставлення до них з боку абітурієнтів. 

II.  Курси іноземних мов 

Курси для підготовки до складання вступного випробування з 

іноземних мов для вступу до магістратури було організовано втретє. 

Ураховувалися недоліки минулих років, зокрема, заздалегідь було 

розроблено робочі програми та визначено терміни навчання. 

Підготовку на курсах пройшли 178 студентів і надходження від 

надання цього виду освітніх послуг склали 51 260 грн. 

III. Курси повторного навчання 

Ці курси організовані для підготовки до ліквідації академічної 

заборгованості студентами, які отримали оцінку F. Що стосується студентів, 

які отримали оцінку FX, то вони навчалися на курсах за власним бажанням. 

Кількість студентів та надходження від надання освітніх послуг по 

факультетах. 

Таблиця 8 

№ 

 
Факультет 

 

Кіл-ть студ. 

 

Сума надходжень 

(тис. грн.) 

1 ФЕФ 246 94230 

2 КЕФ 114 36180 

3 ОУФ 577 146070 

4 ФЕУП 696 267000 
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5 ФМЕ 880 203660 

Усього 2 510 747 140 

 

До надання освітніх послуг було залучено 90 викладачів. 

 Таким чином, за звітний період надходження коштів від надання 

освітніх послуг усіх типів складає 995 725 грн.  

 Головною проблемою, яка виникла під час роботи Центру, є зменшення 

контингенту слухачів підготовчих курсів.  

 Вирішення цієї проблеми пов’язується, по-перше, із поліпшенням 

демографічної ситуації, а, по-друге, із докорінною зміною ставлення 

абітурієнтів до здобуття вищої освіти: вони повинні усвідомлювати, що 

полегшений процес вступу до ВНЗ, за яким шкільних знань достатньо для 

проходження зовнішнього незалежного оцінювання, цих «знань» зовсім не 

достатньо для здобуття вищої освіти. 

П і с л я д и п л о м н а     о с в і т а 

Факультет підвищення кваліфікації (ФПК)  

Головною метою діяльності ФПК є надання освітніх, методичних, 

інформаційних послуг за напрямками підготовки  факультету на підставі 

плідного співробітництва з державними регулюючими органами та з 

широким використанням нових навчальних, інформаційних технологій для 

забезпечення функціональної професійної грамотності фахівців фондового та 

фінансового ринків, банківської сфери,  розпорядників бюджетних коштів 

тощо. 

У 2011-2012 навчальному році були підготовлені та укладені договори 

про співробітництво з такими установами: 

- Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України 

(щодо навчання та атестації фахівців фондового ринку); 

- Національна комісія, що здійснює державне регулювання ринків 

фінансових послуг України (щодо підвищення кваліфікації та проведення 

екзаменів для осіб, які провадять діяльність на ринках фінансових послуг); 

- ВАТ „Державний Ощадний банк України” (підвищення кваліфікації 

працівників ОЩБ); 
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- Інститут розвитку фондового ринку України КНЕУ (щодо навчання та 

атестації фахівців фондового ринку). 

Програми підвищення кваліфікації за напрямками роботи факультету 

розробляються та постійно оновлюються викладачами університету на основі 

рекомендацій та типових програм Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі, Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг та  

Державного комітету фінансового моніторингу, Державної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку, Українського інституту розвитку фондового 

ринку КНЕУ, КРУ в Одеській обл., ВАТ «Державний Ощадний банк 

України», з якими ведеться тісне співробітництво щодо удосконалення 

професійної підготовки фахівців економічного напрямку.  

Структурною складовою ФПК є Центр бізнес-освіти (ЦБО), де 

здійснюється підготовка магістрів бізнес-освіти. Центром запроваджено 

новий напрямок – проведення  тренінгів та майстер-класів для випускників 

програми – членів клубу-МВА,  до яких приєднуються всі бажаючі.  

ЦБО ФПК активно займається міжнародною діяльністю. Так, у квітні 

2012 року підписано контракт на отримання безповоротного  фінансування 

(гранту) на реалізацію проекту «Мережа прикордонного співробітництва 

Україна-Румунія-Молдова». У рамках проекту 24 травня було проведено 

презентацію відкриття  проекту, на якій відібрано 70 представників малого та 

середнього бізнесу, які братимуть участь у тренінгах у Румунії та Україні 

протягом 2013 року. За результатами цього проекту на базі Центру бізнес-

освіти буде створено Центр підтримки  прикордонного співробітництва. 

Співробітниками  ЦБО подано 4 заявки на отримання грантів за 

міжнародними програмами. 

Центром бізнес-освіти подано на розгляд міської ради проект 

створення бізнес-інкубатора, за результатами конкурсного відбору з ОНЕУ 

підписаний договір про створення міського бізнес-інкубатора на базі Центру 

бізнес-освіти. 

Викладачами Центру постійно оновлюються навчально-методичні 

матеріали, ураховуючи динамічність сучасної економіки та вимоги слухачів, 

які є чинними керівниками різних рівнів.    
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Таблиця 9 

Динаміка підвищення кваліфікації фахівців за останні роки 

 

№ 

з/п 
Контингент слухачів 

Навчальний рік 

Всього 2007-

2008 

2008- 

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

1 Особи незайнятого населення - - 16 - - 16 

2 Фахівці фондового ринку 641 317 253 218 212 
1641 

 

2 Фахівці ринку фінансових послуг 218 111 247 98 184 858 

3 Фахівці Ощадбанку 98 107 86 

 

89 

 

 

46 

 

 

426 

 

4 
Фахівці  Контрольно-ревізійного 

управління 
48 20 - 20 

 

20 

 
108 

5 
Фахівці з питань закупівель 

за державні кошти 
504 85 118 628 475 1810 

6 

Міжнародна сертифікація 

бухгалтерів/ навчання податкових 

консультантів 

24 5 5 - 
 

- 

 

34 

7 
Фахівці з питань бухгалтерського 

обліку 
41 59 36 16 

 

10 

 

162 

8 
ПАТ «Лукойл – Одеський 

нафтопереробний завод» 
- - 8 - - 8 

9 
ДП «Агентство з ідентифікації та  

реєстрації тварин» 
- - 66 - - 66 

10 
ТОВ «Агентство інформаційної 

безпеки «Юго-Запад» 
- - - - 17 17 

12 ДП «ОАРП Одесавіаремсервіс» - - 7 - - 7 

13 МВА 6 8 9 9 8 40 

14 Міні МВА - - 60 22 24 106 

15 Фахівці туристичного супроводу - - - 14 23 37 

УСЬОГО 1580 712 911 1114 1019 5336 

 

Кількість осіб, що пройшли підготовку на ФПК у 2011-2012 

навчальному році, склала 1019 осіб. Це насамперед фахівці і керівники 

підприємств реального сектора економіки і невиробничої сфери, державні 

службовці та інші.  

Порівняно з минулими роками спостерігається невелике зменшення 

кількості осіб, які пройшли підвищення кваліфікації та отримали відповідний 

документ на ФПК, що пов’язано з об’єктивними економічними та 

законодавчими процесами, а саме: зменшенням обсягів функціонування 

фондового ринку та законодавчим зменшенням кількості осіб, що мають 

пройти обов’язкове навчання з питань здійснення державних закупівель. 
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До навчального процесу на ФПК залучаються як професорсько-

викладацький склад університету,  так і висококваліфіковані, досвідчені 

фахівці-практики з Державної контрольно-ревізійної служби, обласної 

державної адміністрації, банківських структур, підприємств і організацій 

державної та приватної форми власності та інші. Контроль якості викладання 

здійснюється на підставі розробленої анкети, яка використовується на етапі 

формування колективу викладачів за новим напрямком навчання.  

Іспити за всіма напрямками проводяться з використанням тестового 

контролю знань слухачів. Загальна база сягає  понад 3 000 тестових запитань.  

На базі ФПК успішно функціонує навчально-методична лабораторія 

дистанційного навчання (НМЛДО). За 2011-2012 н.р. НМЛДО досягла 

таких результатів: 

 удосконалено систему комп'ютерного тестування як організаційно, так 

і якісно. Минулого навчального року викладачами кафедр створено  32  

тестових модулі, у тому числі оновлено 24 модулі - тренажери для 

проведення ДЕК для студентів комерційного та заочного факультетів; 

 для поточного та контрольного тестового контролю використовувалось 

29 тестових модулів, дисципліни на 12% забезпечені електронними 

тестовими модулями; 

 на 25% порівняно з минулим роком збільшилася кількість відвідувань 

студентами дистанційних курсів, розміщених в оболонці дистанційного 

навчання, у тому числі значно підвищилась активність студентів 

заочного факультету; 

 у рамках курсів «Підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

ОНЕУ» проведено заняття для 4 груп викладачів з питань можливостей 

системи дистанційного навчання та 1 групи операторів і лаборантів; 

 розроблено комплекс демонстраційних матеріалів - можливостей 

використання системи Moodle для зручності адміністрування та 

управління навчанням. 

Пріоритетні напрямки в роботі факультету з метою розширення 

післядипломної освіти та підвищення її ефективності: 
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1.  Продовжувати удосконалення (оновлення) навчальних планів, 

робочих програм дисциплін, методичного забезпечення відповідно до змін у 

нормативній базі.  

2. Для покращення забезпечення слухачів ФПК навчально-методичною 

літературою продовжити розробку та оновлення навчальних посібників, 

конспектів лекцій, підручників,  іншої навчально-методичної літератури.  

3. Досліджувати  ринок освітніх послуг з метою виявлення нових 

перспективних та затребуваних у суспільстві напрямків підготовки. 

4.  Проводити моніторинг та оцінку якості програм підвищення 

кваліфікації.  

5. Кафедрам університету забезпечувати викладання своїх дисциплін на 

ФПК висококваліфікованими викладачами. 

6. Активізувати роботу з підвищення кваліфікації фахівців за 

спеціальностями, орієнтованими на соціально-економічні зміни в Україні.  

7. Продовжити формування електронної бази навчальних курсів для 

самостійної роботи студентів.  

Спеціальний факультет перепідготовки кадрів (СФПК). 

Перепідготовка спеціалістів на СФПК сприяє задоволенню потреби в них 

галузей Південного регіону України, що у свою чергу сприяє виконанню 

Указів Президента, Постанов Верховної Ради, Кабінету Міністрів, реалізації 

Державних програм із питань соціальної політики, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації провідних працівників банків, фінансових установ, 

податкових інспекцій та приватних підприємств. 

Організація навчального процесу 

У серпні 2011 року було проведено співбесіду з абітурієнтами до 

вступу на спеціальний факультет перепідготовки кадрів, за її результатами 

було рекомендовано до зарахування на заочну форму навчання за 

контрактними умовами  100 осіб: 
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Таблиця 10 

Назва  

спеціальності 

Кількість 

рекомендо-

ваних до 

вступу 

Кількість 

груп 

Кількість 

рекомендо-

ваних до 

вступу, чол. 

Кількість 

групп, од. 

Економіка 

підприємства 

22 1 10 1 

Фінанси 29 2 27 2 

Маркетинг 11 1 7 1 

Управління персоналом 

і економіка праці 

    

Облік і аудит 37 2 29 2 

Банківська справа 7 1 19 1 

Менеджмент 

організацій 

14 1 8 1 

Іноземні слухачі   1  

Усього 121 8 100 8 

 

Таблиця 11 

Кількість слухачів, які навчалися на ІІ курсі 

у 2011/2012 н.р. 
 

Назва 

спеціальності 

Кількість 

слухачів на 

початок 

навчального 

року, чол. 

Кількість 

груп, од. 

Кількість 

слухачів, 

що 

закінчили 

навчання,  

осіб 

Кількість 

груп, од. 

Економіка 

підприємства 

19 1 17 1 

Фінанси 29 2 27 2 

Маркетинг 9 1 9 1 

Управління персоналом 

і економіка праці 

    

Облік і аудит 37 2 38 2 

Банківська справа 6 1 5 1 

Менеджмент 

організацій 

14 1 14  

Усього 114 8 110 8 

 

Зменшення кількості вступників на заочну форму навчання  пов'язано з 

перерозподілом вступників між різними формами навчання, а саме - зі 

збільшенням кількості вступників (держазамовлення, контракт) на навчання 

за  Програмою «Українська ініціатива» внаслідок проведення активних 

рекламних заходів деканатом СФПК та Регіональною робочою групою 

Одеської облдержадміністрації. 
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Особливості навчального процесу 

 Значний обсяг навчального навантаження згідно з навчальними планами 

займає самостійна робота слухачів. З метою допомоги слухачам у самостійній 

роботі були організовані консультації викладачів за затвердженими графіками.  

Індивідуальна робота зі слухачами проводиться  викладачами всіх кафедр 

університету. 

Зросло на 111,7% порівняно з минулим роком забезпечення навчально-

методичними посібниками кафедри фінансів, обліку та аудиту. 

Факультет напружено працює у три зміни, включаючи суботи. 

Протягом заліково-екзаменаційних сесій щоденно за розкладом 

проводиться п’ять пар занять, а в деяких випадках додатково встановлюються 

«нульові» пари. Під час сесій для забезпечення виконання навчальних планів 

заняття проводяться за графіком з понеділка до суботи включно. У зв'язку зі 

значною кількістю академічних груп заняття  організовані як у навчальному 

корпусі   № 5,  так і в навчальному корпусі № 6.  

Кадрове забезпечення навчального процесу 

 Сьогодні підготовку фахівців в університеті забезпечують                             

444 викладачі. Докторів наук, професорів – 35 осіб (7,9%), кандидатів наук, 

доцентів – 210 осіб (47,3%.).  Усього  55,1% відсотків наших викладачів 

мають науковий учений ступінь і вчене звання.  

         Основний принцип  кадрової політики університету - це конкурсний 

відбір, головна роль у ньому належить кафедрам. Керуючись чинним 

законодавством на умовах конкурсного відбору в університеті працюють   

240  викладачів.  На умовах строкового трудового договору працює                     

191 викладач, за умовами контракту 13 викладачів. Цього року                               

усі 11 випускників аспірантури зараховані  до університету, а також 6 

молодих викладачів-випускників. Середній вік викладача університету 

складає 41  рік, професора  - 58  років, доцента  - 45   років. 

Слід відмітити, що за останні два роки значно скоротилася чисельність 

студентів. У зв’язку з цим була зменшена кількість навчального 

навантаження як на загальних, так і на випускових кафедрах університету.  
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 Основні завданням на наступний навчальний рік: 

- посилити роботу на кафедрах щодо забезпечення кадрового резерву; 

- підвищити рівень кадрового потенціалу університету за умови 

системної наполегливої праці аспірантури, докторантури, усього керівного 

складу університету,  а також більш активної роботи щодо залучення до 

нашого університету докторів та кандидатів наук, перспективних викладачів 

інших закладів освіти;  

- підтримувати роботу існуючих в університеті наукових шкіл та 

сприяти створенню нових наукових шкіл.  

 

Робота   докторантури   та   аспірантури 
 

 У період  2009 - 1 півріччя 2012 рр. було захищено 11 докторських 

дисертацій, передбачається захист двох докторських дисертацій. 

Щорічно Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України планує для 

нашого університету 2 місця для докторантури. Цей план завжди 

виконувався на  100 відсотків.  

Аспірантура – це основне джерело для поповнення науково-

педагогічних кадрів університету. Підготовка аспірантів ведеться за 10-ма 

науковими спеціальностями. 

Щорічно до аспірантури зараховується в середньому 38 осіб в 

основному за рахунок наших студентів-випускників поточного року, 

рекомендованих до аспірантури та здобувачів університету, які вже частково 

склали кандидатські іспити, мали друковані праці та досвід викладання в 

університеті (див. табл. 1). 

За останні три роки (2010-2012) із зарахованих до аспірантури у 2006 – 

2009 роках  112 осіб  закінчили її 82 аспіранти, з яких захистили 

кандидатську дисертацію – 32 особи (із них 16 аспірантів - у достроковий 

термін), докторську дисертацію – 9 осіб (із них 2 особи – у достроковий 

термін). 

 Стосовно захисту дисертацій усього за 2012 рік викладачами, 

здобувачами та аспірантами захищено 2 докторські та 18 кандидатських 

дисертацій.   
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Таблиця 12 

Дані про роботу аспірантури ОНЕУ 

Роки Усього 

зараховано 

(осіб) 

У т. ч. на 

заочну 

форму 

Із зарахованих у 

2006-2009 рр. 

закінчили 

аспірантуру 

Із них захистили 

дисертацію 

             (у т.ч. в строк) 

Залишилися 

працювати в 

ОНЕУ 

2010 39 20 

із 45 (21+24) 

(2007ст+2006з) 

32 

16/7 + 2 докт. 18 

2011 35 18 

із 37 (20+17) 

(2008ст+2007з) 

28 

13/6+5 докт. 19 

2012 38 21 

із 40 (20+20) 

(2009ст+2008з) 

22 

3/3+2 докт. 11 

Всього 112 59 82 32/16+9 докт. 48 

 

Наукова діяльність ОНЕУ 

Значна увага приділяється підготовці науково-педагогічних кадрів, яка 

здійснюється через аспірантуру. Університет має власну базу для підготовки 

наукових кадрів вищої кваліфікації. Згідно з наказом № 457 від 2 липня 2010 

року Вищої Атестаційної комісії України в університеті створено 

спеціалізовану вчену раду Д 41.055.01 із захисту дисертацій на здобуття 

наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за 

спеціальностями: 08.00.01 – «Економічна теорія та історія економічної 

думки»; 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами»; 08.00.08 – 

«Гроші, фінанси і кредит»; 08.00.09 – «Бухгалтерський облік, аналіз та 

аудит». Термін дії – з 2 липня 2010 року до 2 липня 2013 року. У 2012 році у 

вченій раді захищено 14 кандидатських дисертацій.  

В університеті функціонують і набувають подальшого розвитку п’ять 

наукових шкіл. Ефективною формою фундаменталізації вищої освіти та 

продуктом наукової діяльності наукових шкіл є виконання фундаментальних 

та прикладних досліджень з пріоритетних напрямків розвитку науки і 

техніки. Співробітники університету працюють над науковим забезпеченням 
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розв’язання багатьох актуальних в Україні проблем. За їх участю 

виконуються наукові дослідження з питань посткризового розвитку 

економіки України, вдосконалення міжбюджетних відносин та 

оподаткування, розвитку теорії трансформації економіки, реструктуризації 

систем господарювання на макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях тощо.  

Науково-дослідна робота в ОНЕУ виконується відповідно до: 

- тематичного плану НДР на 2012 рік, затвердженого Департаментом 

наукової діяльності Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 

(проведення фундаментальних НДР за конкурсом Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України за рахунок коштів держбюджету) – 3 НДР, обсягом 

525,0 тис. грн., у 2012 р. завершено 1 НДР; 

- тематичного плану НДР ОНЕУ, затвердженого Радою університету та 

сформованого відповідно до програми розвитку освіти і науки України на 

2008-2016 роки (проведення наукових досліджень викладачами університету 

за рахунок другої половини робочого дня) – 24 НДР (усі зареєстровані в 

УкрІНТЕІ), у 2012 р. завершено 12 НДР; 

- у 2012 році активізовано роботу щодо укладання господарських 

договорів на замовлення підприємств і установ (проведення прикладних 

досліджень) – 10 НДР, обсягом 221,0 тис. грн., у 2012 р. завершено 9 НДР. 

Науковці університету плідно співпрацюють з обласними та місцевими 

органами влади. Так, у 2011 р. розроблено стратегію розвитку області до 

2020 року.  У 2012 році університет взяв участь у розробці стратегії розвитку 

нашого міста до 2022 року. У рамках цього проекту спільно з Управлінням 

економіки міськради створено бізнес-інкубатор для підприємців-початківців. 

Університет плідно працює в рамках програми СВС Мережа прикордонного 

ділового співробітництва Україна – Румунія – Республіка Молдова. 

Університет також узяв участь у програмі ЄС «Створення привабливого 

інвестиційного клімату в прикордонних регіонах України та Румунії». 

У 2012 році професорсько-викладацьким складом, докторантами, 

аспірантами, здобувачами та студентами опубліковано 1955 наукових праць, 

загальним обсягом 1137,0 др. арк., у тому числі монографій – 28 (449,1 др. арк.), 

брошур – 5 (5,14 др. арк.), наукових статей – 1922 (682,0 др. арк.), з них 
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студентами – 866 статей (312,6 др. арк.). Зроблено 816 доповідей на 

конференціях різних рівнів. Кафедрами проведено 142 наукових семінари та 

61 засідання круглого столу. 

Для активізації роботи в цьому напрямку в університеті створено 

електронний репозитарій ОНЕУ. Основна ідея створення репозитарію – це 

безкоштовне розміщення наукових публікацій професорсько-викладацького 

складу в електронній базі бібліотеки університету. Автоматично цю 

електронну базу включено в національну мережу наукових публікацій і через 

систему електронних комунікацій ці наукові розробки потраплятимуть у 

міжнародні наукометричні бази даних. 

В університеті розпочато роботу щодо створення сайта збірника 

наукових праць «Вісника соціально-економічних досліджень» ОНЕУ. 

Кафедрою експертизи товарів та послуг отримано Патент (сумісно з 

Одеським національним університетом ім. І.І. Мечникова): «На корисну 

модель» № 69713  від 10.05.2012 р. 

У звітному періоді в університеті видано: 4 випуски фахового збірника 

«Вісник соціально-економічних досліджень» №№ 44, 45, 46 (1, 2), 47;  

23 випуски фахового збірника «Науковий вісник» (Всеукраїнська 

асоціація молодих науковців) №1(151)-№23(174); тези доповідей  

І Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка підприємства, 

сучасні проблеми теорії та практики» (обсягом 28,36 др. арк.) та  

7 науково-студентських випусків (обсягом 179,8 др. арк.); проведено 3 

міжнародні, 2 всеукраїнські та 1 регіональну науково-практичні конференції, 

міжнародний симпозіум і 3 засідання круглих столів. Протягом 2012 р. на 

конференціях різних рівнів взяли участь 816 осіб. 

 За закінченими комплексними темами кафедр за останні 3 роки видано  

13 колективних монографій кафедрами: економічного аналізу; економіки 

підприємства; економіки, організації та обліку в АПК; економіки та 

управління національним господарством (3 монографії), банківської справи 

(2 монографії), міжнародних економічних відносин (2 монографії), мовної та 

психолого-педагогічної підготовки, регіональної економіки та екології, 
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маркетингу; статистики; бухгалтерського обліку та аудиту; управління 

персоналом та економіки праці. 

Кафедрою економіки та управління національним господарством 

продовжено співробітництво з органами державного управління міста та 

області, зокрема науковці університету взяли активну участь у розробці 

«Стратегії соціально-економічного розвитку міста Одеси на період до 2022 

року», а також розроблено техніко-економічне обґрунтування інноваційного 

розвитку міста Одеси.  

Науково-дослідна робота студентів  

Організацією науково-дослідної роботи студентів в ОНЕУ займаються 

кафедри університету та Наукове студентське товариство (НСТ), роботу яких 

координує науково-дослідна частина (НДЧ). 

Студенти ОНЕУ беруть активну участь в олімпіадах, що дає 

можливість порівняти ступінь підготовки представників різних навчальних 

закладів і презентувати свій заклад освіти на ринку освітніх послуг, 

обмінятися думками, ознайомитися з найкращими зразками системи 

підготовки фахівців. 

У січні-лютому 2012 р. відбувся І етап Всеукраїнських студентських 

олімпіад на 24 кафедрах університету, у яких взяли участь 1625 студентів. 

52 студенти різних факультетів цього року брали участь у ІІ етапі 

Всеукраїнських студентських олімпіад. Переможцями стали 14 студентів 

ОНЕУ на олімпіадах з різних навчальних дисциплін та спеціальностей, а 

саме: «Страхування» - І місце та два ІІІ місця,  «Європеєзнавство» - ІІ місце,  

«Податкова система України»» - ІІ місце,  «Менеджмент організацій і 

адміністрування» - І місце, «Управління персоналом та економіка праці» - ІІ 

місце, «Облік і аудит в АПК» - ІІ місце, «Економічної теорії» - ІІІ місце, 

«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» - ІІІ місце, «Банківська 

справа» - ІІІ місце, «Туризм» - ІІІ місце, «Математика» - ІІІ місце, «Економіка 

підприємства» - ІІІ місце.               

У 2012 році на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт із 

природничих, технічних та гуманітарних наук було відправлено 39 наукових 

робіт за 16 спеціальностями. На підсумковій конференції для захисту своїх 

робіт було запрошено 10 студентів (каф. банківської справи, бух. обліку та 

аудиту, мовної та психолого-педагогічної підготовки, економіки 

підприємства, менеджменту організацій та ЗЕД, економіки та управління 
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національним господарством, міжнародних економічних відносин, 

маркетингу). Усі вони посіли призові місця (спеціальність «Менеджмент», 

«Світове господарство», «Вікова психологія», «Економіка підприємства та 

управління виробництвом», «Світове господарство та міжнародні 

економічні відносини», «Банківська справа», «Маркетинг», «Бух.облік та 

аудит»).                                                                        

Університет плідно співпрацює з одним із найвідоміших університетів 

Російської Федерації - Державним дослідницьким університетом - Вища 

школа економіки (м. Москва), з яким виконуються сумісні науково-навчальні 

проекти та укладені договори про наукову співпрацю. У межах сумісної 

співпраці 25 лютого 2012 року на базі ОНЕУ співробітниками НДЧ 

організовано та проведено Олімпіаду для студентів-бакалаврів вищих 

навчальних закладів країн СНД (регіональний рівень), у якій взяли учать 52 

студенти з 6 міст України (Одеса — 30 студентів, Київ -11,  Харків - 2, 

Миколаїв - 1, Севастополь - 4, Сімферополь - 2, Дніпропетровськ - 2). 

Згідно з листом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 

№1/9-28 від 16.01.2012 р. «Про організацію і проведення науково-

практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів у 2012 

році» та планом проведення наукових і науково-технічних заходів ОНЕУ у 

2012   році   в   університеті   29   лютого   проведена   Всеукраїнська   наукова 

конференція студентів та аспірантів «Європейський Союз: економіка і 

політика в глобальному і регіональному вимірах», у якій плідно працювало 

170 учасників. 

14 березня 2012 року сумісно з Державним дослідницьким 

університетом - Вища школа економіки (м. Москва) проведено перший етап 

українського чемпіонату з ділової гри «Залізний підприємець». У грі взяли  

учать 47 студентів (факультети - економіки та управління виробництвом, 

кредитно-економічного, фінансово-економічного). У півфінал пройшли 2 

команди («Дежавю», «4 + 1»), які 12 квітня у Києві взяли участь  у півфіналі, 

посіли третє та четверте місце відповідно. 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 18.11.2011 р. № 1324 «Про проведення Всеукраїнської 

студентської олімпіади 2011- 2012 н.р.» 20 - 22 березня 2012 р. проведено                

другий етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 

«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».  В олімпіаді взяли участь 48 
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студентів  із 39 ВНЗ України. Студентка 51 групи ФЕУВ Довженко М. 

посіла III місце. 

В ОНЕУ проведено II тур Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових праць за напрямом «Економіка підприємства та управління 

виробництвом». На конкурс надійшло 223 наукові роботи із 76 ВНЗ. 

Авторам кращих наукових робіт було надіслано запрошення для участі в 

підсумковій науково-практичній конференції. Вона відбулася в ОНЕУ              

29 - 30 березня 2012 р. У конференції взяли участь 60 студентів із 36 ВНЗ 

України, які вже є переможцями у своїх вежах. Студенти ОНЕУ Сукач О. 

(54 група ФЕУВ) і Дєтков Б. (45 група ФЕУВ) посіли І місце, Деренько К. 

(45 група ФЕУВ) - II місце. 

У квітні 2012 року на всіх кафедрах та факультетах проведено 

студентські наукові конференції, що дає їм можливість зробити перші кроки 

в науково-дослідній роботі. 

За ініціативою НСТ факультетів видаються наукові студентські 

збірники, у яких публікуються кращі доповіді, статті, повідомлення, 

підготовлені студентами під керівництвом викладачів університету. Усі 

деканати ОНЕУ видають збірник наукових робіт студентів. 

Студенти денної форми навчання беруть учать у розробці комплексних 

кафедральних науково-дослідних тем. Результати досліджень 

використовуються при написанні дипломних робіт, а також у матеріалах 

наукових студентських конференцій. 

Активне залучення студентів до наукової діяльності сприяє успішному 

вирішенню проблеми відтворювання викладацьких кадрів. Щорічно 

випускники ОНЕУ одержують рекомендації для вступу до аспірантури. Це 

дає змогу відібрати гідних претендентів, які здатні займатися науковою 

роботою. 

М і ж н а р о д н е    с п і в р о  б і т н и ц т в о 

Набуло подальшого розвитку міжнародне співробітництво. У 2011-2012  

навчальному році діяв 51 договір із закордонними навчальними закладами;                   

13 наших викладачів побували в закордонних відрядженнях, 61 іноземний 

викладач відвідав ОНЕУ, у тому числі з США за програмою Фулбрайта та з 

Португалії. Для студентів університету проведено декілька семінарів-тренінгів, 

зокрема англійською мовою за напрямом «Економіка Євросоюзу». 
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  У поточному році подано 17 заявок на участь у міжнародних проектах, 

таких як ТЕМПУС, ДААД, «Прикордонне співробітництво» та інші. 

  У  2011 році  виграно грант по проекту Створення мережі Прикордонного 

бізнесспівробітництва Румунія-Україна-Молдова, трирічний грант програми 

ТЕМПУС з електронної комерції, грант програми ДААД «Демократія в 

Україні». Загалом університет бере участь у 7 міжнародних програмах та 

проектах. Остаточно узгоджено з французькими колегами та затверджено на 

вченій раді ОНЕУ програму подвійних дипломів з університетом Анже 

(Франція) за напрямком «Туризмознавство» на рівні магістратури. 

  Протягом року університет відвідала делегація представників провідних 

польських вищих навчальних закладів; з метою відкриття в ОНЕУ 

інформаційного центру Європейського співтовариства університет відвідав 

посол ЕС в Україні ЯН Томбінський. 

Минулого року вперше студенти університету отримали подвійні дипломи 

за програмами навчання в університетах Франції та Німеччини. 

Для залучення талановитих студентів на навчання в університет та 

подальшої їх участі в міжнародних програмах відділ міжнародних зв’язків 

сумісно з кафедрою іноземних мов проводить профорієнтаційну роботу в 

гімназіях та школах міста Одеси. 

Робота з іноземними студентами 

У 2011-2012 навчальному році в університеті навчалося 279 іноземних 

студентів із 22 країн світу. З метою підвищення якості знання 

загальноосвітніх дисциплін та мови викладання, громадяни з далекого 

зарубіжжя  протягом перших двох років навчаються  окремо від українських 

студентів у спеціальних групах. Це дозволяє  підвищити ефективність 

процесу навчання. 

У вересні 2012 року університетом було ліцензовано та відкрито 

підготовче відділення для іноземних громадян. 

 З метою збільшення набору іноземних студентів на навчання підписано 

угоди з фірмами Китаю, Азербайджану, Грузії, Туреччини, Туркменістану. 

Систематично проводиться профорієнтаційна робота з абітурієнтами 

Придністров’я, Молдови та інших країн СНД. 
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 Практикується навчання в університеті  іноземців  англійською мовою 

для здобуття освіти як на рівні бакалавра, так і магістра. 

Фінансово-економічний та господарський стан 

За 2012 рік фінансово-економічний та господарський стан  

університету слід характеризувати як стабільний. 

Життєдіяльність університету визначається не тільки тим 

фінансуванням, яке виділяється із загального фонду на заробітну плату, 

нарахування стипендій студентам, аспірантам та докторантам, витрати за 

комунальні платежі, а також господарські витрати. Усе вказане протягом 

навчального року фінансуванням із загального фонду не забезпечується. 

Протягом 11 місяців 2012 року за кошти спецфонду ми мали змогу 

здійснювати оплату за комунальні платежі, дезiнфекцію та інші побутові 

послуги, своєчасно оплачувати утримання позавідомчої охорони, прання 

білизни у студентських гуртожитках, придбати навчальну та наукову 

літературу, комп’ютерну техніку, господарські та канцелярські товари тощо. 

Основним джерелом спеціального фонду є платне навчання, яке складає 88%. 

Майже весь господарський комплекс витрат фінансується за рахунок цих 

коштів. 

Порівняно з 2011 роком бюджетне фінансування збільшилося, за 2011 

рік воно складало 35,4 млн.грн.,  у 2012 році – 38,6 млн.грн. Для покриття 

видатків на господарські витрати бюджетного фінансування недостатньо. 

Відсутність фінансування загального фонду на капітальний та поточний 

ремонт навчальних корпусів, гуртожитків, інших об’єктів, на ремонт та 

закупку меблів і навчального обладнання ми витрачаємо  на це власні кошти. 

Протягом року заробітна плата та стипендія виплачувались своєчасно у 

встановлений термін. Заробітна плата виплачується два рази на місяць. 
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Розподіл витрат університету подано на рис.  

 

           

           Рис. 5. Розподіл витрат університету (загальний та спеціальний фонди) 

2012 р. характеризується значними витратами на зарплату.  

Це підтверджується такими показниками (з 01.01.2012 р. до 

30.11.2012 р.): 
 

Структура фондів оплати праці 

Таблиця 13 

Стаття КЕКВ 
Загальний фонд Спеціальний фонд 

Млн. грн. % Млн. грн. % 

1.Заробітна плата 1111 16889,1 73,5 18671,2 74,3 

2.Нарахування 1120 6085,2 26,5 6474,1 25,7 

Усього:  22974,3 100,0 25145,3 100,0 

 

Структура фондів оплати праці у загальному фонді 

Таблиця 14 

Фонд Млн. грн. Частка, % 

1.Загальний 22974,3 47,74 

2.Спеціальний 25145,3 52,26 

Разом: 48119,6 100,0 

 

У 2011 році частка загального фонду складала 39,9%, спеціального 

фонду – 60,11%. 

Витрати на капітальний ремонт навчальних корпусів та гуртожитків 

складають у 2012 році – 1,8 млн.грн. Порівняно з 2011 роком  (2,33 млн.грн.) 

витрати зменшились. 

Частину фінансування фондів у загальному фінансуванні університету 

подано в таблиці 15. 
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Показники фінансування ОНЕУ 

Таблиця 15 

Фінансування Млн. грн. Частина фінансування 

фондів 

Обсяг фінансування загального фонду 38,56 54,52 

Обсяг фінансування спеціального фонду, з 

них: 

31,53 44,58 

Кошти за навчання та інші послуги, що 

надаються університетом згідно з 

функціональними повноваженнями 

27,74 87,98 

Кошти, отримані від господарчої діяльності 3,63 11,51 

Кошти за здачу в оренду майна 0,16 0,51 

Кошти за наукову діяльність 0,64 0,90 

у т.ч.   

Бюджет-наука 0,53 82,81 

Госпдоговірна наука 0,11 17,19 

Загальне фінансування університету 70,73 100,00 
 

Станом на 10.12.12 року з бюджету профінансовано усі статті.  

Таблиця 16 

Млн. грн. 

Показники Фінансування за 

кошторисом 

Фінансовано % 

Загальний фонд 38,56 38,56 100 

Бюджет-наука 0,53 0,53 100 

 

Порівняно з 2011 роком фінансування за загальним фондом 

збільшилося. У 2011 році фінансування загального фонду складало 35,44 

млн. грн., у 2012 році фінансування збільшилось на 3,12 млн.грн. або                

на 8,8 %. 

Що стосується фінансування спеціального фонду, відбулося зменшення 

з 35,07 млн.грн. до 31,53 млн.грн. – на 3,54 млн.грн. або 10,09%. 

У 2012 році на розрахунковий рахунок ОНЕУ надійшли кошти (грант) 

у сумі 193511,03 євро (1936853,45 грн.), з яких 73487,01 євро (728483,93 грн.) 

було перераховано партнерам, університетом використано 87700,00 євро 

(901639,33 грн). 

Ректорові університету професору Звєрякову М.І. у 2012 бюджетному 

році нараховано заробітну плату в розмірі 137,71 тис.грн. Нарахування на 

заробітну плату – 49,99 тис. грн. 
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Адміністративно-господарська діяльність  
 

Діяльність адміністративно-господарської частини університету була 

спрямована на такі напрями роботи: 

- забезпечення навчального процесу; 

- поліпшення соціально-побутових умов у гуртожитках. 

Навчальний корпус    № 1 

За звітний період виконано:    

- поточний ремонт 12 приміщень аудиторного фонду  загальною площею 

1330 м
2 
; 

- укладено ламінований паркет в аудиторіях та кабінетах загальною 

площею 411,6 м
2 

- проведено поточний ремонт стелі коридору  3-го 

поверху площею 102 м
2 
, та коридору другого поверху; 

- проведено монтаж металопластикових вікон в 6 аудиторіях, бібліотеці 

та ротапринті загальною площею  37,12 м
2 
;
 

 - ремонт металевих шаф для приймальної комісії  і металевих стільців; 

 - відремонтовано керамічною плиткою стелю підвального поверху; 

 - проведено ремонт 2-х приміщень медичного пункту; 

 - виготовлено стіл засідань в аудиторії № 217; 

 - проведено поточний ремонт теплових мереж, які атестовані технічною 

інспекцією. 

Навчальний корпус     № 2 

За звітний період виконано: 

- поточний ремонт аудиторного фонду (4-х аудиторій та  чоловічій та 

жіночій душових спортзалу) загальною площею 196 м
2 
; 

- укладено ламінований паркет в аудиторії 105 площею 48,6 м
2 
; 

- монтаж металопластикових вікон у 3-х аудиторіях, загальною 

площею 33,33 м
2 
; 

        -   капітальний ремонт кабельної лінії електропостачання; 

  -   капітальний ремонт приміщень у жіночому та чоловічому санвузлах;  

        -   проведено поточний  ремонт меблів; 

        - поточний ремонт теплових мереж, які атестовані технічною 

інспекцією. 

Навчальний корпус     № 3 

За звітний період виконано: 

-    поточний ремонт у 4-х аудиторій  та меблів аудиторного фонду; 

-    поточний ремонт коридорів 1 поверху та сходів (з1 по 3 поверх); 

- ремонт металевих стелажів у бібліотеці; 

- поточний ремонт теплових мережі, які атестовані технічною 

інспекцією. 

Навчальний корпус    № 4 

За звітний період виконано: 

- капітальний ремонт  аудиторного фонду  2 поверху та віконних 

блоків; 

- виконано роботу з улаштування системи вентиляції санвузлів; 

- ремонт теплових мереж, які атестовані технічною інспекцією. 
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    Навчальний корпус     № 5 

За звітний період проведено: 

-  поточний ремонт 5 приміщень аудиторного фонду, площею 387 м
2 
;
  

- покриття підлоги ламінованим паркетом у 5-х аудиторіях, загальною 

площею 1 714 м
2 
; 

- встановлені радіатори в кімнаті № 102 і в підсобці - 2 шт.; 

- штукатурка стелі, стін та їх забарвлення, та стін 1-го поверху, 

загальною площею – 227 м²; 

- забарвлення дверних блоків площею 19,2 м
2 
; 

-  поточний ремонт теплових мереж, які атестовані технічною 

інспекцією. 

Навчальний корпус     № 6 

За звітний період проведено: 

- ремонт меблів аудиторного фонду та поточний ремонт даху; 

- проведено ремонт теплових мереж, які атестовані технічною 

інспекцією. 

                                          Лабораторний корпус    № 7 

- поточний ремонт приміщення завідувача кафедри, санвузлів,  фасаду 

будівлі лабораторного корпусу; 

- ремонт віконних блоків; 

- ремонт віконних і дверних блоків; 

- заміна лінолеуму в коридорі і в кімнаті викладачів; 

- ремонт даху лабораторного корпусу металочерепицею; 

- капітальний ремонт магістральної мережі теплопостачання з 

перенесенням теплового пункту, яка атестована технічною 

інспекцією. 

Гуртожиток     №1 

За звітний період виконано: 

- вибірковий поточний ремонт 19 житлових кімнат;  

- прочищення мережі зовнішньої випускної каналізації;   

- заміна 20 газових плит на кухнях гуртожитків; 

- ремонт місць загального користування (санвузли, кухні); 

- поточний ремонт теплових мереж  теплової  мережі, яка атестована 

технічною інспекцією. 

Гуртожиток    № 2 

За звітний період проведено поточний ремонт 16 житлових кімнат, місць 

загального користування у 18 житлових блоках; 

- укладено 88 м
2
 покриття підлоги житлових кімнат лінолеумом; 

- виконано обробні роботи в коридорах 2 і 8 поверхів із забарвленням 

стелі і стін площею 158 м
2 
; 

-   ремонти меблів згідно заявок; 

       -    установлено 28 нових дверних блоків у кімнатах і санвузлах; 

       -    установлено 15 металопластикових вікон; 

       -  поточний ремонт теплових мереж, які атестовані технічною 

інспекцією.                          
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Гуртожиток     № 3 

- виконано поточноний ремонт сантехнічного обладнання                    

санвузлів лівого крила 4-го і 5-го поверхів; 

-  проведено поточний ремонт теплових мереж, які атестовані технічною 

інспекцією. 

З метою підтримки в належному стані та покращення матеріально-

технічної бази університету протягом 2012 року на поліпшення стану 

корпусів та гуртожитків, обладнання ОНЕУ було витрачено коштів: 

- На капітальний ремонт гуртожитків – 306 571, 00 тис. грн.; 

- На капітальний ремонт навчальних корпусів – 1 646 152, 40 тис. грн.; 

- На поточний ремонт приміщень та обладнання – 517 053, 80 тис. грн. 

Таблиця 17 

Ефективність використання матеріально-технічних ресурсів ОНЕУ 
 

Загальні дані 

№ 

з/п 

Списочні показники За  проектом 

№ 

2010 р. 2011 р. 2012 р. 

1. Кількість приміщень 

Кількість споруд (одиниць) 

11 11 11  

2. Контингент студентів (осіб),  у т.ч.: 

денна форма навчання 

1 зміна 

2 зміна 

вечірня та заочна форми навчання 

11 535 

4 855 

 

 

6 680 

6 534 

4 093 

2 281 

1 812 

2 441 

5 474 

3 565 

2 200 

1 365 

1 909 

5 081 

3 205 

2 108 

1 097 

1 876 

3. Корисно-загальна площа приміщень, 

 у т.ч.: 

- аудиторій; 

- комп’ютерних класів; 

- комп’ютерних місць. 

32 806,36 32 806,36 

 

136 

32 

630 

32 806,36 

 

136 

32 

637 

32 806,36 

 

136 

33 

646 

4. Площа ділянок при університеті   

(кв. м) 

 

54 995 

 

54 995 

 

54 995 

 

54 995 

у т.ч. площа спортзала (спортивної зони) 

(кв. м.) 

 

500 

 

500 

 

500 

 

500 

Навчально-дослідні ділянки (кв. м) 3 323 3 323 3 323 3 323 

Службові приміщення 7 937,8 7 937,8 7 937,8 7 937,8 

Бібліотека, з читальними залами (кв. м) 906,95 906,95 906,95 906,95 

Їдальні, буфети (кв. м) 519,25 519,25 519,25 519,25 

Господарча зона (кв. м) 200 200 200 200 

Гуртожитки – 3 (кв. м) 21 778 21 778 21 778 21 778 

5. Зона відпочинку у т.ч. база практики 

студентів (СОТ) (кв. м) 

2,7 га 

16 451,86 

2,7 га 

16 451,86 

2,7 га 

16 451,86 

2,7 га 

16 451,86 

6. Корисна площа приміщень на одне 

студентське місце (кв. м) 

2,7 га 14,38 14.9 15,0 

7. Площа ділянки при університеті на одне 

студентське місце (кв.м) 

 19,11 19,25 19,65 
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Реалізація  адміністрацією університету 

колективного договору 

Колективний договір є правовим  актом   і   визначає  взаємовідносини   

адміністрації  та  трудового колективу щодо питань економічного і 

соціального розвитку на підставі взаємного узгодження інтересів сторін 

відповідно до чинного законодавства. 

Завдяки наполегливій, активній праці адміністрації і профспілкового 

комітету університету розв'язуються всі важливі завдання та проблеми, що 

стосуються соціально-економічного захисту наших співробітників.  

Спільними досягненням адміністрації і профспілкового комітету є те, 

що в університеті діє ціла система соціальних пільг. У повному обсязі 

запроваджено виплати додаткових відпусток, надбавок за вислугу років 

педагогічним та науково-педагогічним працівникам, грошову допомогу на 

оздоровлення, винагороду за сумлінну працю та зразкове виконання 

службових обов'язків. Надання при виході на пенсію допомоги науково-

педагогічним та науковим працівникам у розмірі шести посадових 

окладів з урахуванням надбавок та доплат.  

У колективний договір внесені додаткові, порівняно з чинним 

законодавством і угодами, соціально-побутові пільги, гарантії та 

компенсації. Це, в першу чергу, стосується: 

- оплати ліків важкохворим співробітникам; 

 - надання додатково оплачуваних відпусток за рахунок власних коштів 

університету у випадках особистого шлюбу, смерті близьких родичів та 

догляду за хворим членом сім'ї в розмірі 3 днів. 

Постійною увагою адміністрації і профспілкової організації 

залишається  покращення  умов охорони  праці   співробітників.   На  ці 

комплексні заходи тільки у 2012 році витрачено близько 360 тисяч 

гривень. Університет постійно бере участь у Всеукраїнському 

громадському огляді-конкурсі стану умов та охорони праці і щороку 

посідає призові місця. 
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Значна увага приділяється розвитку культурно-масової та спортивної 

роботи, питанням захисту духовних інтересів співробітників та їхніх 

сімей. 

Слід зазначити, що можливості фінансування культурно-масової 

та спортивної роботи значно покращились після того, коли почала 

виконуватися стаття 44 Закону України «Про профспілки, їх права та 

гарантії діяльності», яка передбачає відрахування коштів на культурно-

масову, фізкультурну й оздоровчу роботу. Адміністрація на ці цілі 

щорічно перераховує профкому 0,5% коштів від спеціального фонду. Це 

дає змогу співробітникам відвідувати культурні установи міста, брати 

участь в екскурсіях вихідного дня, займатися різноманітними видами 

спорту. 

Поваги і турботи потребують люди, які все своє життя присвятили 

роботі в університеті та вихованню молодого покоління. Для 79 ветеранів 

праці протягом 25 років передплачується газета «Вечерняя Одесса», 

також вони отримують матеріальну допомогу. Ветеранів ВВВ та ветеранів 

праці вшановують на урочистих зборах, присвячених Дню Перемоги, 

вони завжди бажані гості в університеті. 

Удосконалення положень колективного договору протягом  останніх  

років    відбувалося    завдяки    щоденній,    напруженій    праці  кожного 

члена профкому, голів профбюро факультетів, відділів та служб, а також 

профгрупоргів університету. 

 

РЕКТОР    М. І. ЗВЄРКОВ 

 

Звіт ректора Одеського національного економічного університету 

за 2012 рік було заслухано на конференції трудового колективу та 

Вченої ради 25 грудня 2012 року. 


