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Звіт 

ректора Одеського національного економічного університету  

професора Звєрякова М. І.  

про виконання умов контракту, статуту університету та дотримання 

законодавства про освіту у 2015 році 

 

Відповідно до Закону України від 01.07.2014 р. "Про вищу освіту", 

наказу МОН України від 23.08.1994 року №253 "Про контроль за виконанням 

умов контрактів" та інформаційного листа МОН України 01-11/1039 від 

09.12.2014 р.  "Про щорічний звіт з виконання умов контрактів" звітую, що у 

2015 році моя робота була спрямована на виконання завдань стратегії 

розвитку університету на 2015-2020 роки, положень статуту університету, 

контракту №ІІІ-71 від 07 травня 2010 року та контракту №ІV-71 від              

12 червня 2015 року і була направлена на: 

— підвищення результативності фундаментальних і прикладних 

наукових досліджень, розвиток інноваційної діяльності, комерціалізацію 

наукових розробок; 

— забезпечення високої якості навчального процесу, впровадження 

сучасних технологій організації навчального процесу;  

— забезпечення відповідності якісного складу науково-педагогічних 

працівників акредитаційним вимогам, здатних розробляти та впроваджувати 

новітні технології навчання й діагностику рівня знань; 

— проведення заходів щодо підготовки та перепідготовки викладачів і 

допоміжного персоналу в галузі сучасних інформаційних технологій; 

— розвиток міжнародного співробітництва, подальшу інтеграцію зі 

світовим і європейським освітнім співтовариством; 

— оптимізацію обсягів прийому на навчання до університету, посилення 

профорієнтаційної роботи, розширення ступеневої підготовки 

фахівців; 

— розвиток матеріально-технічної бази з метою подальшого поліпшення 

умов проведення навчального процесу, спортивної та виховної 
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роботи, підвищення побутової комфортності для працівників і 

студентів; 

— забезпечення фінансової стійкості університету; 

— соціальний захист і соціальну підтримку викладачів, студентів та 

допоміжного персоналу. 

У 2015/2016 н.р. в університеті до занять приступило 4 178 студентів 

усіх форм навчання, а у 2014/2015 н.р. їх було 4 536 осіб. 

За минулий рік викладачами, здобувачами, аспірантами та 

докторантами захищено 5 докторських та 31 кандидатських дисертацій, із 

яких 7 − у достроковий термін. 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» колективом 

університету було проведено таку роботу:  

- оновлено Статут університету; 

- затверджено програму заходів з інформації ОНЕУ щодо 

впровадження програмного комплексу АСУ ВНЗ; 

- у квітні-травні проведено  роботу з підготовки заходів до виборів 

ректора університету; 

 У грудні 2014 р. акредитовано спеціальність «Управління фінансово-

економічною безпекою», а в травні 2015 р. проведено акредитацію за 

напрямом підготовки «Товарознавство і торговельне підприємництво» та за 

спеціальністю «Експертиза товарів та послуг». 

Збільшено ліцензійний обсяг за напрямами підготовки: «Міжнародна 

економіка» з 50 осіб до 80 осіб, «Туризм»  з 50 осіб до 75 осіб,                        

«Готельно-ресторанна справа» з 25 осіб на 50 осіб. 

Розроблено нові навчальні плани з дотриманням вимог ст. 62 Закону 

України «Про вищу освіту». 

Поліпшився кадровий склад викладачів університету порівняно з 

минулим навчальним роком, частка викладачів із науковим ступенем і 

вченим званням збільшилася. 
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Продовжено роботу щодо забезпечення дисциплін навчальною 

літературою. Професорсько-викладацьким складом видано 4 підручники,                         

41 навчальний посібник та 251 найменування навчально-методичних 

матеріалів загальним обсягом 1239,4 авторських аркушів. 

У 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; 

Активізовано науково-дослідну роботу в університеті. Так, відповідно 

до тематичного плану НДР ОНЕУ виконано: у 2015 р. – дві НДР обсягом 

фінансування 250,7 тис. грн.; на 2016 рік заплановано виконання трьох НДР 

обсягом 319,5 тис. грн. 

У 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. 

За 2015 р. науковцями університету видано 26 монографій                            

(313,1 др. арк.), 1 200 наукових статей (447,4 др. арк.). У міжнародних 

журналах опубліковано 126 наукових статей, у загальнодержавних – 76 

статей. 

Продовжено роботу із залучення студентів до науково-дослідної 

роботи. Студенти всіх випускових кафедр університету беруть участь у 

наукових дослідженнях; у І етапі Всеукраїнських студентських олімпіад 

брали участь понад 1000 студентів. 19 студентів були направлені на ІІ етап 

Всеукраїнських студентських олімпіад, де було здобуто 6 нагород.  

За всім цим стоїть невпинна, напружена і творча робота всього 

колективу, кожного факультету, кафедри, відділу, кожного професора, 

викладача, науковця. 
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Виконуючи розпорядження МОН України з 1 жовтня 2015 року в 

університеті запроваджено курси з англійської мови для викладачів та 

аспірантів ОНЕУ. На чотирьох курсах факультету міжнародної економіки 

проводяться заняття англійською мовою. 

 

ВСТУПНА КАМПАНІЯ 

 

    2015 року  прийом студентів до університету проводився згідно з 

Умовами прийому до вищих навчальних закладів України, які затверджені 

наказом Міністерства освіти  і науки України № 1172 від 15.10.2014 р., 

Правилами прийому до університету та Положенням про приймальну 

комісію університету. 

     Прийом на всі ступені та освітньо-кваліфікаційні рівні здійснювався на 

конкурсній основі незалежно від джерел фінансування навчання. 

     Протягом  року  відділом маркетингу та профорієнтаційної роботи  

проводилася ретельна рекламно-роз’яснювальна робота: розповсюджувалися 

рекламні буклети, деканати  та викладачі кафедр відвідували школи, ліцеї, 

гімназії, коледжі, технікуми Одеської, Винницької, Миколаївської, 

Херсонської та Кіровоградської областей.  При проведенні Дня відкритих 

дверей  випускові кафедри проводили презентацію спеціальностей. 

       Працювали курси підготовки  до зовнішнього незалежного оцінювання 

в містах Одесі, Ізмаїлі, Болграді, Білгород-Дністровському. 

       На навчання для здобуття ступеня бакалавра приймалися особи з 

повною загальною середньою освітою  за результатами тестування 

зовнішнього незалежного оцінювання   з урахуванням  середнього бала 

документа про повну загальну освіту та балів за особливі успіхи. Сертифікат 

зовнішнього незалежного оцінювання,  виданий  2015 року, подавався 

вступником на всі форм навчання. Вступні екзамени в університеті не 

проводилися. 

      При поданні заяви та документів дані вступника формувалися 

безпосередньо в Єдиній державний електронній базі з питань освіти.     
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       Рейтингові списки формувалися  приймальною комісією з Єдиної бази 

та оприлюднювалися в повному обсязі на веб-сайті університету. 

      Рішення приймальної комісії про рекомендацію до зарахування також 

розміщувалось на веб-сайті університету. 

       Підсумовуючи вступну кампанію, можна сказати, що план 

державного замовлення на денну форму навчання для здобуття ступеня 

бакалавра встановлено на рівні 229 місць, зокрема 1 місце згідно з квотою 

для іноземних студентів (2014 р. – 281). 

         На 229 місць подано 5088 заяв, із них 2641 електронна заява, конкурс 

– 22,2 осіб на 1 місце (2014 р.  подано 6374 заяви, із них 2888 електронних, 

конкурс – 22,7). 

     Найбільший конкурс на одне бюджетне місце  2015 р. був на такі 

напрями підготовки:  готельно-ресторанна справа – 78,2 особи; управління 

персоналом та економіка праці – 53,8 особи; міжнародна економіка – 48,9 

осіб; туризм – 38,5 осіб; менеджмент – 29,8 осіб; маркетинг – 25,5 осіб. 

      Державне замовлення на денну форму навчання виконано, зараховано 

229 вступників.   

     Поза конкурсом  цього року зараховано 16 вступників: дітей шахтарів – 

6, дітей інвалідів – 9 та 1 дитину загиблого військовослужбовця (2014 року 

зараховано 30 вступників пільгової категорії). 

      За кошти фізичних, юридичних осіб на денну форму навчання 

зараховано 264 вступники, зокрема 1 іноземець (2014 року  267, іноземних 

громадян –14).  

        Усього на 1 курс денної форми навчання для здобуття ступеня 

бакалавра зараховано 494 вступники (2014 року –548). 

      На старші курси денної форми навчання ( 2-3 курс) на основі здобутого 

освітнього рівня  зараховано 75 вступників для здобуття ступеня бакалавра 

 (2014 року – 50). 

       Усього на денну форму навчання для здобуття  ступеня бакалавра 

зараховано 569 вступників. 
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         На заочну форму навчання на 1 курс державне замовлення  

встановлено на рівні 15 місць. Державне замовлення виконано. За кошти 

фізичних, юридичних осіб зараховано 36 вступників.  

     Усього на заочну форму завчання на 1 курс для здобуття ступеня 

бакалавра зараховано 51 вступник. 

      На старші курси заочної форми навчання (2-3 курс) на основі здобутого 

освітнього рівня  зараховано 47 вступників для здобуття ступеня бакалавра. 

        Усього на заочну форму навчання для здобуття  ступеня бакалавра 

зараховано 98 вступників. 

      На 1 курс вечірньої форми навчання зараховано на місця за кошти 

фізичних, юридичних осіб 10 вступників для здобуття освітньо- 

кваліфікаційного рівня бакалавр. 

       На старші курси вечірньої форми навчання (2-3 курс) на основі 

здобутого освітнього рівня  зараховано 22 вступники для здобуття ступеня 

бакалавра.            

      Для здобуття ступеня магістра денної форми навчання зараховано 

 386 вступників, зокрема 216 вступників на місця за державним замовленням 

і 170 вступників на місця за кошти фізичних, юридичних осіб.   

     На заочну форму навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного 

рівня спеціаліст зараховано  42 вступники, зокрема 3 вступники за  

державним замовлення і 39 вступників на місця за кошти фізичних, 

юридичних осіб. 

      Для здобуття ступеня магістра заочної форми навчання зараховано 

 172 вступники, зокрема 74 вступники на місця державного замовлення і 98 

вступників на місця за кошти фізичних, юридичних осіб 

     На вечірню форму навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного 

рівня спеціаліст зараховано  5 вступників на місця за кошти фізичних, 

юридичних осіб. 

      Для здобуття ступеня магістра вечірньої форми навчання зараховано  

39 вступників на місця за кошти фізичних, юридичних осіб. 
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РОБОТА ЦЕНТРУ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

У 2014-2015 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ 

 

У 2014-2015 н.р. Центром було організовано курси з підготовки до 

складання тестів зовнішнього незалежного оцінювання знань випускників 

шкіл, курси з підготовки щодо ліквідації академічної заборгованості 

студентами, які отримали незадовільні оцінки під час сесії та курси з 

додаткового вивчення дисциплін у досесійний період. З 13 до 17 липня                 

2015 р. проводилися курси з іноземної мови для вступників у магістратуру. 

1. Підготовчі курси. На підготовчі курси було зараховано 131 слухач 

(минулого року - 152).  За межами Одеси діяли курси в містах Болград, Ізмаїл 

та Білгород-Дністровський (28 слухачів). 

Надходження за даний вид освітніх послуг склали 120 175 грн. 

Слухачам підготовчих курсів було запропоновано додатково пройти 

підготовку з географії та історії. Для цього із залученням викладачів 

відповідних кафедр було розроблено робочі програми та підготовлено 

методичні матеріали.  

2. Курси повторного навчання. Даний вид курсів створюється для 

підготовки з ліквідації академічної заборгованості студентами, які отримали 

оцінку F. Що стосується студентів, які отримали оцінку FX, то вони 

навчалися на курсах за власним бажанням. 

Загальна кількість студентів, що отримали додаткові освітні послуги, –   

1721 особа. Надходження склали 622 575 грн. 

До надання освітніх послуг було залучено 85 викладачів. 

 Таким чином, за звітний період надходження коштів від надання 

освітніх послуг складає 742 750 грн.  
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ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

Протягом 2014/2015 н.р. університет здійснює навчальний процес за 

навчальними планами з напрямів підготовки та спеціальностей, освітньо-

професійними програмами та освітньо-кваліфікаційними характеристиками 

на основі державних галузевих стандартів ОНЕУ з підготовки фахівців. 

З метою забезпечення методичної підтримки та організаційного 

супроводу освітнього процесу в університеті науково-педагогічним 

колективом за звітний період було виконано значний обсяг роботи. 

Відповідно до нового Закону «Про вищу освіту» розроблено План 

імплементації Закону України «Про вищу освіту», Правила прийому до 

ОНЕУ у 2015 р. розроблено та оновлено: 

- Положення про організацію навчального процесу в ОНЕУ; 

- Положення про створення та організацію роботи Державних 

екзаменаційних комісій; 

- Положення про стажування та підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників ОНЕУ; 

- Положення про порядок заміщення посад науково-педагогічних 

працівників; 

- Положення про доступ до публічної інформації; 

- Положення про розміщення результатів навчальної, наукової, 

методичної та організаційної діяльності викладачів в електронному 

середовищі університету; 

- Положення про методичні комісії за спеціальностями навчання; 

- Положення про основні вимоги до виконання випускної роботи на 

здобуття освітнього ступеня бакалавр; 

- Положення про центр підвищення якості освіти; 

- Положення про ректорат ОНЕУ; 

- Інструкція з підготовки документальних матеріалів для здачі до 

архіву університету; 
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- Навчальні плани за освітнім ступенем бакалавр на 2014/2018 н.р. та 

освітнім ступенем магістр на 2015-2017 н.р. 

Навчально-методичним відділом: 

 Розраховано планове навчальне навантаження по кожній кафедрі. 

 Продовжено впровадження Єдиної інформаційної бази АСУ ВНЗ. 

 Проведено роботу з надання інформації випускників ОНЕУ 

(бакалаврів, спеціалістів, магістрів) усіх форм навчання до Єдиної державної 

електронної бази освіти. 

Викладачами кафедр оновлено робочі програми дисциплін, спрямовані 

на збільшення часу для самостійної роботи студентів та зменшення 

аудиторного навантаження. 

Проведено перевірку та корегування індивідуальних планів викладачів 

кафедр відповідно до навчальних планів. 

Проведена робота щодо підготовки додатків до дипломів єврозразка та 

видано студентам за заявами. 

Створена експортно-кваліфікаційна комісія та розроблено відповідне 

положення. 

З урахуванням пропозицій кафедр оновлені показники рейтингової 

оцінки діяльності викладачів. 

Підготовлено і подано документи на акредитацію з напряму та зі 

спеціальностей: 

-8.03060101 «Менеджмент організацій та адміністрування»; 

-  8.03050101 «Економічна кібернетика». 

Продовжувалася робота щодо вдосконалення навчальної бази 

університету. У поточному році обладнано мультимедійною технікою                            

4 аудиторії та 12 підрозділів забезпечені переносними мультимедійними 

комплектами. 

Незважаючи на скрутний фінансовий стан Центр інформаційних 

технологій якісно забезпечував навчальний процес робочою комп’ютерною 

технікою. 



 10 

Відповідно до графіка навчального процесу на 2014/2015 н.р., у січні 

2015 р. було підготовлено та проведено захист дипломних робіт 

спеціалістами та магістрами заочної і вечірньої форм навчання та п’яти 

спеціальностей денної форми навчання: Експертиза товарів та послуг; 

Туризмознавство; Менеджмент організацій і адміністрування; Менеджмент 

інноваційної діяльності та Управління фінансово-економічною безпекою. 

Другий етап підготовки до державних іспитів та захисту дипломних 

робіт проходив з 12 до 28 травня 2015 р., проведено державні іспити за 

освітнім ступенем бакалавр на вечірній та заочній формах навчання, з 2 до 12 

червня 2015 р. проведено захист дипломних робіт на факультетах денної 

форми навчання (працювало 13 державних комісій), а з 12 до 26 червня 2015 

р. проведено державні іспити студентів 4 курсу денної форми навчання 

(працювали 13 державних комісій). 

За підсумками зимової та літньої екзаменаційних сесій проведено 

моніторинг показників рівня абсолютної успішності та якості навчання 

студентів у розрізі факультетів. 

 

 

 

КЕФ ОЕФ ФЕУВ ФМЕ ФЕФ

2013/2014 н.р. 85,8 80,7 76 80,5 78,3

2014/2015 н.р. 85 83,5 76,5 75,9 72,7
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за 2013-2014 н.р. та 2014-2015 н.р.
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КЕФ ОЕФ ФЕУВ ФМЕ ФЕФ

2013/2014 н.р. 64,4% 58,5% 51,5% 53,3% 57,4%

2014/2015 н.р. 67,5% 60,6% 54,8% 55,0% 54,3%
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Рівень якості навчання студентів, %
за 2013/2014 н.р. та 2014/2015 н.р.

 

 

Разом з тим, показники рівня якості навчання студентів мали 

тенденцію до підвищення на всіх факультетах.  

Протягом 2014/2015 н.р. співробітниками навчально-методичного 

відділу та деканатами проводився контроль за організацією та проведенням 

занять. У межах контролю було передбачено низку запланованих системних 

заходів щодо виконання рішень вченої ради університету та наказів ректора. 

Відкриті заняття професорсько-викладацького складу кафедр та 

методичні семінари проводилися відповідно до плану кафедр та 

затверджених графіків. Організація занять та їх якість обговорювалися на 

засіданнях кафедр, що відображено у протоколах засідань кафедр.  

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 

 

Одним із визначальних напрямів діяльності університету                                  

у 2014/2015 н.р. було підвищення рівня навчально-методичної роботи, 

подальше впровадження у навчальний процес основоположних принципів 

Болонської освітньої системи. Аналіз існуючої в університеті практики 
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роботи за кредитно-рейтинговою системою дає можливість зробити висновок 

про поліпшення навчально-методичного та інформаційного забезпечення 

навчального процесу.  

 За звітний період професорсько-викладацьким складом опубліковано         

4 підручники та 41 навчальний посібник, а також 296 найменувань інших 

навчально-методичних матеріалів обсягом понад 1293 авторських аркуші. 

Хоча загалом по університету показники зовсім непогані (3,4 авт. арк.  на 

одного штатного науково-педагогічного працівника), аналіз стану видавничої 

діяльності на кафедрах свідчить про різку відмінність у методичній 

активності викладачів: від 12,4 авт. арк. на 1 викладача на кафедрі 

міжнародних економічних відносин до 0,7 – на кафедрі філософії, історії та 

політології. 

Рис. Видання підручників та навчальних посібників
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РОБОТА БІБЛІОТЕКИ  

  

 Станом на 01.07.2015 р. загальний фонд бібліотеки налічує понад 416 

тис. примірників різних видань, комплектування якого здійснюється при 

безпосередній співпраці з викладачами університету. Порівняно зі станом  на 

01.01.2015 року  кількість фонду збільшилася на 1454 одиниць (табл.1). 

                                                                                                          Таблиця 1 

Динаміка бібліотечного фонду  

 

 2012 2013 2014 2015  

Усього   (прим.) 408 347 413 627 415 492 416 946 

зокрема:     

Книги 387 094 389 701 387 724 387 960 

Періодичні видання    

 

журнали  

 

газети (річні компл.) 

19  020 

 

18 793 

 

227 

21 535 

 

21 287 

 

248 

22  553 

 

22 453 

 

100 

23 752 

 

23 674 

 

78 

Електронні видання 344 426 592 595 

Неопубліковані 

документи 
1 910 1965 1855 1871 

Рідкісні та цінні 

документи 
 2768 2768 2768 

  

Аналізуючи інформаційний ресурс бібліотеки за видами документів,  

бібліотечний фонд у 2014-2015 н.р. розподілявся так: 94,2% становили 

книги, брошури, що склало переважну більшість, 5,7% – періодичні 

видання, 0,1% – документи на електронних носіях. 

 Проте варто зазначити, що у звітному році найгострішими 

проблемами у формуванні фондів вважалося недостатнє фінансування, 

зменшення надходжень літератури наукового спрямування, низький 

відсоток комплектування документами на електронних носіях.   

 Протягом року бібліотеку відвідали 15 тис. користувачів, яким видано 

понад  500 тис. друкованих видань.  Система обслуговування користувачів 

бібліотеки орієнтована як на внутрішнього, так і на зовнішнього 
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(віддаленого) користувача. Зовнішній користувач одержує цілодобовий 

доступ до баз даних через сайт бібліотеки (http://library.oneu.edu.ua). Сайт 

адаптований для використання з мобільних пристроїв та планшетів. 

Бібліотека таким чином розширює коло своїх користувачів. На сайті 

бібліотеки  є власні інформаційні продукти: ЕК, повнотекстові документи, 

нові надходження тощо.  

 Динаміку показників користування сайтом бібліотеки можна 

відстежувати як за допомогою модуля статистики, що розміщений 

безпосередньо на сайті бібліотеки, так і за допомогою Google Analytics. За 

звітній період було зафіксовано 66,5 % нових користувачів і 33,5 % 

користувачів, які звернулися на сайт повторно (табл.2). 

Дані Google Analytics свідчать, що за звітний період сайт бібліотеки 

відвідали 5 142 віддалених користувачі, які переглянули інформацію 18 225 

разів. 

 Сучасний електронний каталог – основа для подальшого розвитку 

інформаційних технологій. Відкритий і доступний у віртуальному просторі 

ресурс дозволяє читачам працювати з інформаційним контентом цілодобово. 

Електронний каталог бібліотеки сьогодні налічує близько 230 тис. 

бібліографічних записів, які є результатом науково-аналітичної обробки всіх 

видів та типів видань. Користувачі бібліотеки мають можливість здійснювати 

електронне замовлення на літературу, переглядати власний електронний 

формуляр. Кількість звернень до ЕК постійно зростає, що обумовлено 

більшою привабливістю для читача даного ресурсу.  

 

 

 

 

(http:/library.oneu.edu.ua
https://www.google.com/analytics/web/?authuser=0#home/a56826505w90363888p93981803/
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Динаміка відвідувань сайта і звернень до ЕК  бібліотеки ОНЕУ 

 

2010 2011 2012 2013 2014

Звернень до сайту 17960 18139 28439 32835 54171

звернень доЕК 10486 11230 19864 20920 36543
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Протягом звітного року для користувачів було розроблено 

презентацію «Віртуальна екскурсія бібліотекою». За допомогою 

мультимедійного обладнання проводилися бібліографічні заходи на  новому 

рівні:  це презентації інформаційних ресурсів бібліотеки при проведенні 

таких заходів, як Дні кафедр (каф. управління персоналом та економіки 

праці, економічного аналізу, бухгалтерського обліку та аудиту, фінансів), 

Дні дипломника (каф. економіки та управління національним 

господарством; бухгалтерського обліку та аудиту; економічного аналізу; 

фінансів; загальної економічної теорії; менеджменту організації та 

зовнішньоекономічної діяльності) тощо.  

 Проводиться робота щодо поліпшення доступу до національних і 

міжнародних електронних ресурсів навчальної та наукової інформації. 

 Підписано угоду з громадською неприбутковою організацією −  

Асоціацією «Інформатіо-Консорціум» на правах партнера про впровадження 

проекту «Електронна інформація для бібліотек (eIFL)» та отримання 

безоплатних і пільгових доступів до електронних ресурсів. 
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Надано доступ до 6-ти міжнародних повнотекстових електронних 

ресурсів: «East View Information Services», «Web of  Science», «EBSCO», 

«Консорціуму JSTOR», «Polpred.com», «Znanium.com». Також  продовжено 

доступ до повнотекстових баз «Центр навчальної літератури» та 

Видавничий дім «Гребенніков».   

 Одним із важливих шляхів розповсюдження результатів дослідження 

викладачів, наукових працівників університету є Інституційний репозитарій 

університету (http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/), який на 30.12.2015 р.  

нараховує 2886 робіт. Репозитарій значно покращує пошук інформації та 

надає науковцям можливість для поширення своїх наукових праць у 

відкритому доступі. Цитування, їх кількість, можливість відслідкувати, хто 

цитує, джерело цитування є важливим чинником для того, щоб розміщувати 

наукову роботу в цифровому репозитарії університету і через Google 

Академію» її відслідковувати. З кожним днем він поповнюється новими 

матеріалами.  За 2015 рік  було виставлено 441 наукову статтю,  23 

підручники, а також автореферати, дисертації, практикуми, бібліографічний 

покажчик. 

Бібліотека постійно працює над впровадженням нових послуг: ЕДД 

(електронна доставка документів) надає можливість віддаленим 

користувачам отримати електронну копію фрагмента друкованого видання; 

віртуальна довідка – це бібліотечна служба, бібліограф якої допоможе  

знайти інформацію про книги, статті, а також підібрати список літератури за 

конкретною темою.  

У травні 2015 року бібліотекою було проведено соціологічне 

опитування 500 студентів, аспірантів, викладачів «Моніторинг бібліотечних 

послуг» з метою вивчення читачів, які користуються бібліотекою, мотиви їх 

звернень, залежність між цілеспрямованістю читацьких вимог та 

запропонованим асортиментом бібліотечних послуг. Проведене дослідження 

підтвердило, що система сучасних бібліотечно-бібліографічних послуг 

бібліотеки університету загалом відповідає потребам читачів. Разом із тим, 

http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/
http://ru.calameo.com/read/00418251279d18a34ab37
http://ru.calameo.com/read/00418251279d18a34ab37
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читачі окреслили потребу оновлення програмного забезпечення комп’ютерів 

та збільшення комп’ютерного парку, зазначали, що часто немає вільного 

комп’ютера; надали пропозиції щодо поліпшення роботи бібліотеки та 

підвищення якості обслуговування. 

 

РОБОТА ЦЕНТРУ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Головним завданням Центру сучасних освітніх технологій є 

проведення робіт з трансформації пілотного проекту «Навчально-тренінгове 

підприємство» в робочий варіант: 

1.  Проведено  навчально-економічну практику студентів 3-го курсу 

в умовах НТП за напрямами підготовки при участі студентів ОЕФ (усі три 

групи 3-го курсу). 

2. Оновлено навчально-методичне забезпечення (методичні 

вказівки до виконання завдань практики, робочі зошити, ситуаційні 

завдання), проведено інструктаж зі студентами-практикантами. Забезпечено 

функціонування технічної бази та інформаційної інфраструктури для 

проведення занять на період практики. 

3. Виконано значну роботу щодо розширення інформаційного 

середовища НТП, що забезпечило: 

3.1. Можливість проведення тренінгу за фахом студентів 4-го курсу 

ФЕФ. 

3.2. Проходження практики студентами 3-го курсу додатково у трьох 

нових відділах віртуального підприємства «Супер-Нова»:  

- юридичному; 

- фінансово-економічному; 

- аналізу та контролінгу. 

4. Проведено анкетування студентів-практикантів з метою виявлення їх 

погляду на кінцеві результати практики. Усі відгуки позитивні. 

5. Здійснюється підготовка до другого етапу роботи на базі НТП з 

використанням  програмного продукту «1С: Підприємство 8.2. Управління 

промисловим підприємством» для проведення виробничої практики 
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студентів     4-го курсу. Відповідно до цього проведено навчання викладачів 

щодо засвоєння даного програмного продукту. 

 Підвищення педагогічної майстерності викладачів ОНЕУ 

З метою підготовки викладачів до участі у проведенні економічної 

практики студентів в інформаційному середовищі НТП здійснено навчання 

18 викладачів за програмою: «Робота в програмному продукті «1С: 

Підприємство 8.2. «Управління промисловим підприємством». Керівник 

програми к.е.н., ст. викладач кафедри інформаційних систем в економіці 

Мацків О.І. 

Поряд з цим, з метою підвищення професійно-комунікативних 

компетенцій при підготовці фахівців з економіки та конкурентоздатності їх 

на сучасному ринку праці організовано підвищення кваліфікації 35 

викладачів за програмою «Іноземна мова у викладанні економічних 

дисциплін» (напрям – англійська мова). Керівники програми: ст. викладач 

кафедри іноземної мови Лепьохіна М.В., викладач кафедри іноземної мови 

Кот М.І. 

Усього протягом 2014-2015 навчального року на базі ЦСОТ 

підвищували кваліфікацію 53 викладачі (табл. 1). 

Таблиця 1 

Підвищення кваліфікації викладачів ОНЕУ 

у 2014-2015 н./р. на базі ЦСОТ 

№ 

з/п 

Назва програми,  

група 

Строки 

навчання 

Обсяг  

(годин) 

Кількість викладачів,  

які підвищували свою 

кваліфікацію (осіб) 

1.  
1С: Підприємство 8.2. Управління  

промисловим підприємством 

18.10.2014-

18.06.2015 
90 18 

2.  

Іноземна мова у викладанні 

економічних дисциплін» (напрям – 

англ. мова) – 1 група 

Початок 

навчання 

22.11.2014 

160 18 

3.  

Іноземна мова у викладанні 

економічних дисциплін» (напрям – 

англ. мова) – 2 група 

Початок 

навчання 

22.11.2014 

160 17 

Усього 53 

 

5 лютого 2015 року в ОНЕУ відбулася науково-методична конференція 

професорсько-викладацького складу «Проблеми та шляхи забезпечення 
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якості економічної освіти в умовах євроінтеграції», де були обговорені такі 

питання: якість освіти – головний орієнтир у планування та організації 

освітнього процесу; формування професійних якостей магістрів у процесі їх 

підготовки; менеджмент якості як чинник вирішення завдань модернізації 

вищої освіти. У роботі конференції взяли участь понад 350 викладачів, із них 

3 проректори, 9 деканів та їх заступників, 24 завідувачів кафедр.  

 Особливу увагу на конференції приділено якості підготовки фахівців-

економістів. Була розглянута компетентнісна модель сучасного магістра 

щодо вимог нових стандартів вищої освіти, обговорювалися науково-

методичні основи реалізації магістерських програм у рамках інтеграції науки 

і бізнесу, зокрема засобами впровадження міждисциплінарних моделей 

навчання. Досвід цієї роботи знайшов своє відображення у надрукованому 

збірнику матеріалів конференції обсягом 280 сторінок.  

 

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ 

 

        У поточному році  університетом укладено угоди з понад 300 

підприємствами, де студенти проходили практичну підготовку. Так, у 

2014/2015 навчальному року пройшли практику 2699  студентів, а саме: 

         І  курс - Ознайомча практика      -  542  студенти; 

         2 курс - Комп´ютерна практика  -  551  студент; 

         3 курс - Навчальна практика       -  512  студентів; 

         4 курс - Виробнича практика       -  443  студенти; 

         5 курс - Виробнича практика       -  573 студенти; 

         6 курс - Виробнича практика       - 78 студентів. 

          На філіях кафедр пройшли практику 194 студента.  Порівняно з 

минулим навчальним роком  кількість філій на випускових кафедрах 

збільшилася на 12,9 %. 

          Завідувачем виробничої практики, керівниками практики випускових 

кафедр, студентами проводиться робота з укладання індивідуальних 

договорів з  підприємствами  різноманітних форм власності. 
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У той же час університет має проблеми щодо фінансування витрат на 

оплату керівників практики на підприємствах. Обмеженість фінансових  

ресурсів вищих навчальних закладів і підвищення вимог окремих 

підприємств за рахунок проведення виробничої практики скоротило кількість 

баз виробничої практики. 

 

ВИХОВНА РОБОТА 

 

Виховна робота зі студентами університету проводилася згідно з 

планом, затвердженим вченою радою університету. 

Проведені заходи були спрямовані як на формування професійних 

якостей студентів, так і на виховання у них моральних цінностей, сучасного 

світогляду, національної й культурної свідомості, патріотизму, готовності до 

захисту країни від ворогів, поваги до законів держави, її символіки, 

формування трудової та моральної життєтворчої позиції, засвоєння 

студентами загальнолюдських цінностей. 

Активну участь у проведенні виховної роботи зі студентами беруть: 

ректор, проректори, члени секції ради з гуманітарної освіти та виховної 

роботи, декани, кафедри, студентське самоврядування, бібліотека, студклуб, 

спортклуб, кабінет історії університету, заступники деканів з виховної 

роботи, куратори академічних груп. 

Виховна робота ефективно проводилася на усіх факультетах. В 

авангарді були  КЕФ (декан В.В. Видобора, заступник декана з виховної 

роботи Н.Я. Купрата); ФМЕ (В.М. Беспалов, заступник декана з виховної 

роботи С. В. Стеценко). 

У ході проведення соціологічних опитувань студентів були виявлені 

заходи, що викликають інтерес серед студентської молоді: конкурси, 

дискусії, круглі столи, олімпіади, тематичні вечори, зустрічі з відомими 

діячами науки і культури, з працівниками правоохоронних органів, 

ветеранами війни, бійцями АТО, ветеранами праці університету. За рік таких 

зустрічей відбулося понад 40. На них були присутні понад 3000 студентів. 
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На високому рівні проводили виховну роботу зі студентами викладачі 

кафедр: економіки та управління туризмом, банківської справи, фінансів, 

мовної та психологічної підготовки, статистики, міжнародних економічних 

відносин, управління персоналом та економіки праці, філософії, історії та 

політології. 

Головною фігурою в реалізації плану виховної роботи є куратор. 

Сьогодні в університеті відповідно до наказу ректора задіяно 107 кураторів, 

більшість із яких активно працюють зі студентами та активом студентського 

самоврядування, постійно проводять виховну роботу в студентських 

гуртожитках. При проведенні соціологічних опитувань студентів були 

названі кращі куратори: 

 КЕФ – Яценко О.В., Махінла Ю.Б., Красовський В.М.; 

 ФМЕ – Павлоцький В.Я., Вдовіна Т.Д., Рулінська О.В.; 

 ФЕУВ – Літвінов О.С., Каражия Е.А.; 

 ОЕФ – Кубік В.Д., Семенова Е.Д., Сиротенко Н.О.; 

 ФЕФ – Коцюрубенко Г.В., Кирилова Л.О. 

За навчальний рік кураторами було проведено 405 заходів виховної 

роботи, із них у студентських гуртожитках 162. На них були присутні понад 

2000 студентів. 

Значну роботу щодо культурно-естетичного виховання студентів 

проводить актив студклубу (завідувач Літвінова В.). На високому рівні 

відбулися конкурси «Студентська осінь», «Студентська весна», «Міс 

університету», у яких узяли участь понад 500 студентів, а присутні на них 

були понад 2500 студентів. 

Студентським самоврядуванням започатковано нові форми роботи, які 

добре впливають на активність студентів у навчальному процесі: це 

проведення конкурсів на кафедрах «Краща студентська група», «Студент 

року». В університеті з ініціативи студентського самоврядування створено і 

діють дев’ять клубів за інтересами. Їх відвідують понад 850 студентів та 
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аспірантів. За підтримки студентського самоврядування створено й 

ефективно працюють наукові товариства, де беруть участь студенти старших 

курсів.  

Студенти університету брали участь у благодійній акції, яку проводила 

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

області було перераховано 4000 грн. 

  При активній участі активу студентського самоврядування проведено: 

фотоконкурс до Дня Перемоги, проект «Яскраве літо нархоза», де були 

проведені заходи «Міс Економіст», «Патріотичні квести», «Спортивні 

змагання», трудовий десант в оздоровчому таборі «Економіст». Актив 

студентського самоврядування постійно проводить підготовку зустрічей 

студентів з ректором, адміністрацією університету для вирішення 

навчальних, побутових проблем, ознайомлення студентів про чинні 

міжнародні програми. 

 У травні цього року було проведено конкурс на кращу кімнату 

студентських гуртожитків, переможці-студенти конкурсу були нагороджені 

призами. Студентським активом презентовано проект створення 

велосипедних стоянок біля навчальних корпусів. 

 Вперше цього року студентським самоврядуванням разом із 

профспілковим комітетом  проведено конкурс на кращого спортсмена 

університету, переможці конкурсу були нагороджені безкоштовною 

путівкою в оздоровчий табір «Економіст» на 5 днів. 

 Куратори академічних груп разом зі студентським самоврядуванням 

відвідують дитячі будинки м. Одеси, цього року під час проведення різних 

заходів були зібрані кошти в розмірі 5000 грн. та переведені в дитячий 

будинок «Малютка». 

 Активну участь у проведені виховної роботи в університеті беруть 

викладачі кафедри фізичного виховання та спорту. Збірні команди 

університету беруть участь у міжнародних змаганнях, чемпіонатах світу та 
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Європи, у 2015 р. у масових фізкультурно-спортивних заходах брали участь 

понад 3000 студентів. 

 Таким чином, виховна робота сприяла формуванню професійних якостей 

студентів, виховувала у них моральні якості, почуття патріотизму, активну 

громадянську позицію.  

 

ДЕРЖАВНА   АТЕСТАЦІЯ   ВИПУСКНИКІВ 

 

 

 У 2014/2015 н.р. випускники IV курсів уже шостий рік складають 

державні іспити з чотирьох нормативних дисциплін циклу професійної 

підготовки. 

Результати державних іспитів студентів IV курсів денної форми 

навчання зі спеціальностей: 

- рівень абсолютної успішності у цілому по університету склав 100%, а  

минулого року був – 99,8%; 

- рівень якості навчання склав – 64,8%, минулого року  – 53,8%. 
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Рис. 1.   Показники рівня якості навчання та абсолютної  успішності 

державних іспитів, % 
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Таблиця 1 

Випуск бакалаврів у 2014-2015 н.р. 

 

№ 

з/п 

Студенти-

випускники 

Денна форма навчання 

ЦЗФН ЦВФН 

 

Усього 

(ЗФ, 

ВФ) 
ФМЕ ФЕУВ ФЕФ ОЕФ КЕФ 

Усього 

(денна 

форма) 

1 Допущено 97 110 100 83 39 429 236 51 287 

2 Випуск 97 110 100 83 39 429 225 50 275 

3 
Дипломи     

«З відзнакою» 
12 7 17 8 8 52 - 2 2 

4 «Не з’явились» - - - - - - 11 1 12 

5 «Незадовільно» - - - - - - - - - 

6 
Іноземні 

студенти 
13 7 8 4 3 35 3 2 5 

7 
Якість 

навчання, % 
61,9 61,8 56,0 75,9 79,5 67,0 31,0 39,2 35,1 

8 
Абсолютна 

успішність, % 
100 100 100 100 100 100 98,3  98,0 98,8 

 

Бакалаврів –716; випущено –704; з відзнакою – 54 (7,7%). 
 

Державні екзаменаційні комісії  працювали відповідно до вимог 

«Положення про  організацію навчального процесу у вищих навчальних 

закладах» та «Положення про порядок створення та організацію роботи 

Державної екзаменаційної комісії в ОНЕУ».  

 

Таблиця 2 

Випуск спеціалістів у 2014-2015 н.р. 

 

№ 

з/п 

Студенти-

випускники 

Денна форма навчання 

ЦЗФН ЦВФН 

 

Усього 

(ЗФ, 

ВФ) 
ФМЕ ФЕУВ ФЕФ ОЕФ КЕФ 

Усього 

(денна 

форма) 

1 Допущено 9 - - - - 9 121 7 128 

2 Випуск 9 - - - - 9 116 7 123 

3 
Дипломи     

«З відзнакою» 
1 - - - - 1 6 - 6 

4 «Не з’явились» - - - - - - 5 - 5 

5 «Незадовільно» - - - - - - - - - 

6 
Іноземні 

студенти 
- - - - - - 1 - 1 

7 
Якість 

навчання, % 
88,9 - - - - 88,9 65,2 57,1 61,2 

8 
Абсолютна 

успішність, % 
100 - - - - 100 95,6 100 97,8 

 

Спеціалістів – 137; випущено – 132; з відзнакою – 7 (5,3%) 
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Таблиця 3 

Випуск магістрів за 2014-2015 рік 

№ 

з/п 

Студенти-

випускники 

Денна форма навчання 

ЦЗФН ЦВФН 

 

Усього 

(ЗФ, 

ВФ) 
ФМЕ ФЕУВ ФЕФ ОЕФ КЕФ 

Усього 

(денна 

форма) 

1 Допущено 126 156 112 113 58 565 162 66 228 

2 Випуск 126 156 111 113 58 564 158 66 224 

3 
Дипломи     

«З відзнакою» 
37 38 33 36 13 157 11 3 14 

4 «Не з’явились» - - 1 - - 1 4 - 4 

5 «Незадовільно» - - - - - - - - - 

6 
Іноземні 

студенти 
9 7 6 - 2 24 2 3 5 

7 
Якість 

навчання, % 
78,6 85,9 75,9 88,5 87,9 83,4 87,9 79,8 83,9 

8 
Абсолютна 

успішність, % 
100 100 99,1 100 100 99,8 93,5 100 96,8 

 

Магістрів – 793; випущено – 788; з відзнакою – 171 (21,7%). 

 

Як видно з графіка та таблиць, порівняно з минулим навчальним роком 

спостерігається позитивна динаміка показника якісної успішності на всіх 

факультетах.  

Висновки державних екзаменаційних комісій  свідчать, що захист 

дипломних робіт пройшов на достатньому рівні, студенти продемонстрували 

знання теоретичного матеріалу та вміння застосовувати його на практиці, 

проводити самостійні аналітичні дослідження. Захисту дипломних робіт 

передував малий захист, що позитивно вплинув на якість дипломних робіт та 

доповідей випускників. Результати магістерських досліджень 

супроводжувалися публікаціями у студентських наукових збірниках, зокрема  

в закордонних.  Усі випускові кафедри  університету дотримувались вимог 

розпорядження №26 від 07.09.2011 року «Про організацію підготовки 

дипломних робіт до захисту спеціалістами та магістрами» та графіка 

попереднього захисту.  

Пропозиції голів ДЕК відображені у висновках щодо захисту 

дипломних робіт стосовно їх виконання та оформлення. 
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ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ 

 

Випуск молодих фахівців за всіма формами навчання у 2014-2015  н.р. 

здійснювався за освітнім ступенем бакалавр, освітньо-кваліфікаційним 

рівнем спеціаліст та освітнім ступенем магістр у кількості: 664  бакалавра, 

759  магістрів  і   131  спеціаліст, усього   1 554  випускника. 

     Із   573  випускників-магістрів та спеціалістів денної форми навчання  

327 осіб навчалися  за державним замовленням. 

    Працевлаштовано  315 випускників  (84 %) , 12  випускникам надано 

право самостійного  працевлаштування – це вагітні, молоді мами з дітьми та 

інваліди. 

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОНЕУ 

 

Основним завданням кадрової роботи в університеті є забезпечення 

оптимального балансу кількісного та якісного складу викладацьких кадрів. 

Ця робота ведеться в декількох напрямках: система добору, професійне 

вдосконалення та підвищення кваліфікації, збереження науково-педагогічних 

кадрів, система соціальних гарантій і соціальний захист викладачів.  

 До аспірантури та докторантури університету активно залучаються 

кращі випускники та викладачі університету, здатні вести наукові 

дослідження за новими методами та технологіями. На керівні посади 

призначаються молоді, енергійні представники професорсько-викладацького 

складу. Також ведеться робота щодо закріплення та збереження досвідчених 

науково-педагогічних кадрів. 

У загальній структурі університету 5 факультетів денної форми 

навчання, 2 центри (вечірньої та заочної форм навчання), 24 кафедри, із них 

випускових – 17.  Станом на 01.01.2016 року навчальний                               

процес забезпечують 374 викладачі, із них: 341 – штатні, 33 - сумісники             

(7 внутрішніх   та 26 зовнішніх). Докторів наук, професорів –                              

34 штатних (10%) та  5 зовнішніх сумісників; кандидатів наук, доцентів – 210 

(61,6%) штатних та  15 зовнішніх сумісників. Усього 71,6% штатних 
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 викладачів університету мають науковий ступінь та вчене звання. В 

університеті працює 7 академіків галузевих академій, 8 заслужених діячів 

науки і техніки, працівників освіти, відмінників освіти, що дозволяє успішно 

проводити фундаментальні та прикладні наукові дослідження з пріоритетних 

напрямків розвитку науки і техніки. 

 За контрактом працюють 25 керівників та завідувачів кафедр, на 

умовах конкурсного відбору − 184 викладачі, за строковим трудовим 

договором – 132 викладачі. Протягом 2015 року прийнято на посади 

викладачів 11 випускників аспірантури денної форми навчання. 

 У зв’язку зі зменшенням кількості студентів та з метою максимального 

збереження науково-педагогічного потенціалу університету проведено 

перерозподіл навчального навантаження як на загальних, так і на випускових 

кафедрах. 

 

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРОФЕСОРСЬКО-

ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ  

 (шляхом стажування) 

 

У 2014-2015 н.р. планували підвищити кваліфікацію  професорсько-

викладацького складу шляхом стажування  47 осіб: 

- в інститутах, університетах, академіях – 17 осіб; 

- на підприємствах,  в установах – 25 осіб; 

- у банках – 3 особи; 

- у податкових інспекціях – 2 особи; 

- за кордоном – не планували. 

Фактично всі 47 осіб підвищили свою кваліфікацію (шляхом 

стажування). 
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Динаміка підвищення кваліфікації  

професорсько-викладацького складу ОНЕУ  
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РОБОТА ЦЕНТРУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ (ЦПО) 

 

Перепідготовка спеціалістів у ЦПО  сприяє задоволенню потреби в них 

галузей народного господарства Південного регіону України. 

Головним завданням ЦПО є: 

- перепідготовка кадрів з наданням другої вищої освіти з актуальних 

проблем економіки, підприємництва, бізнесу та менеджменту; 

- поглиблення й оновлення знань у галузі спеціальних економічних 

дисциплін; 

- організація широкого обміну передовим науковим і виробничо-

технічним досвідом; 

- удосконалення знань менеджерів у сфері підприємництва, підготовка 

їх до стажування в розвинених країнах Європи. 

В ОНЕУ з 2001 року діє Програма «Українська ініціатива», за якою 

здійснюється перепідготовка менеджерів підприємств та організацій 

Одеської та Миколаївської областей. 

Протягом 2014/2015 н.р. співробітники ЦПО проводили та брали 

участь у таких заходах: 
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- проведення на радіо та телебаченні рекламної кампанії щодо прийому 

слухачів; 

-  проведення конкурсного відбору з управлінцями  Одеської області 

щодо стажування випускників ЦПО в Німеччині. За результатами співбесіди 

відібрано 14 осіб. 

За результатами проведеної рекламної кампанії з набору слухачів на 

2014-2015 н.р. було зараховано 119 слухачів (87 – за програмою «Українська 

ініціатива», 32 – на заочну форму навчання). 

У 2014-2015 н.р. в ЦПО навчалося 334 слухачі: на заочній формі 

навчання – 82 слухачі, зокрема: 1 курс – 32 слухачі; 2 курс –  46 слухачів; 3 

курс – 4 слухачі. 

Загалом за програмою «Українська ініціатива» навчалося 252 слухачі. 

У листопаді 2014 р. успішно захистили випускні роботи та отримали диплом 

спеціаліста 93 особи. 

За показниками з 2012 по 2015 рр.  ЦПО ОНЕУ посідає перше місце 

серед усіх ВНЗ України за кількістю випускників з Програми «Українська 

ініціатива». 

За кількістю менеджерів, які взяли участь у стажуванні з 2010  по           

2015 рр. у Німеччині, Одеський регіон посідає перше місце. 

 

РОБОТА ЦЕНТРУ БІЗНЕС-ОСВІТИ ТА ПІДВИЩЕННЯ 

КВАЛІФІКАЦІЇ (ЦБОПК) 

 

Центр бізнес-освіти та підвищення кваліфікації здійснює 

короткотермінове навчання та підвищення кваліфікації за 16 програмами. 

Минулого року в Центрі пройшли навчання 338 осіб. Відмічається тенденція 

до зниження кількості слухачів підрозділу, що обумовлено об’єктивними 

факторами. 

Колективом викладачів, які залучені до процесу навчання ЦБОПК у 

2014-2015 н.р. оновлено навчальні посібники, що використовуються при 

підготовці фахівців фондового ринку. 
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ЦБОПК продовжує підготовку магістрів бізнес-адміністрування. 

Завершила навчання шоста група слухачів. Протягом минулого року команда 

Центру реалізовувала проект «Еко-міста  – спільне бачення у прикордонному 

регіоні», який отримав грант Євросоюзу. 

На 2016 рік ЦБОПК планує: 

- Продовжити роботу з моніторингу ринку освітніх послуг з метою 

виявлення нових перспективних напрямів підготовки: 

- Активізувати роботу із залучення викладачів кафедр до участі у 

практичних семінарах, які проводяться фахівцями державних установ, ринку 

фінансових послуг та фондового ринку. 

                 

РОБОТА ДОКТОРАНТУРИ ТА АСПІРАНТУРИ 

Під особистий контроль ректорату взято питання підготовки 

докторантів та аспірантів університету. На вчених радах неодноразово 

заслуховувалися звіти докторантів 1-го, 2-го року навчання та тих, хто 

закінчив докторантуру в минулі роки.  

 У період 2013-2015 рр. було захищено 10 докторських дисертацій та ще 

планується захист трьох дисертацій. 

Щорічно Міністерство освіти і науки України планує для нашого 

університету 1-2 місця для докторантури. Цей план завжди виконувався на              

100 відсотків.  На сьогодні ми маємо реальний резерв підготовки кадрів через 

докторантуру та аспірантуру університету. 

Аспірантура – це основне джерело для поповнення науково-

педагогічних кадрів університету. Підготовка аспірантів ведеться за десятьма 

науковими спеціальностями. 

Щорічно до аспірантури зараховується в середньому 30 осіб (на 

стаціонар 17-18 осіб) в основному за рахунок наших студентів-випускників 

поточного року, рекомендованих до аспірантури та здобувачів університету, 

які вже частково склали кандидатські іспити, мали друковані роботи та 

досвід викладання в університеті (див. табл. 1). 
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 За останні три роки (2013-2015) із зарахованих до аспірантури у 2009–

2012 роках (113 осіб)  закінчили її  78 осіб, з яких захистили кандидатську 

дисертацію – 30 осіб (із них 15 аспірантів – у достроковий термін). 

Залишились працювати в ОНЕУ 43 особи. 

 У 2015 р. викладачами, докторантами, аспірантами та здобувачами 

захищено 5 докторських та 31 кандидатську дисертації, із яких 7 – у 

достроковий термін (каф.: фінансів − 2, банківської справи − 1, економічного 

аналізу − 1, бухгалтерського обліку та аудиту − 1, управління персоналом та 

економіки праці − 1, філософії, історії та політології −1). 

 Кожній кафедрі як осередку наукової роботи необхідно давати 

принципову оцінку роботи наукових керівників,  проводити більш конкретну 

роботу з кожним аспірантом, намагатися ще до закінчення аспірантури 

(докторантури) захистити дисертацію. Ректоратом для цього створюються всі 

необхідні умови. 

Таблиця 1 

Дані про роботу докторантури та аспірантури                 

 

Роки 

Усього 

зараховано 

(осіб) 

Зокрема 

на 

заочну 

форму 

Із зарахованих у 

2009-2012 рр. 

закінчили 

аспірантуру 

Із них захистили 

дисертацію, 

(зокрема в строк) 

Залишилися 

працювати 

в ОНЕУ 

2013 29 9 

із 41 (19+22) 

(2010ст+2009з) 

 

26 + 1іноз 

 

10/4  + 3 докт. 8 

2014 
23  

21+2 контр. 
11 

із 37 (17+20) 

(2011ст+2010з) 

 

22 

 

13/4  + 2 докт. 15 

2015 
31 

26+5 контр. 
14 

із 35 (17+18) 

(2012ст+2011з) 

 

30 

 

7/7 + 5 докт. 20 

Усього 
83 

(76+5контр) 
34 

із 113 (53+60) 

78 
30/15 +10 докт. 43 
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НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА   

 

 Внаслідок зусиль багатьох поколінь вчених в університеті створено 

найбільший на півдні України науковий потенціал у галузі економічної 

освіти, який забезпечує виконання фундаментальних та прикладних 

досліджень на високому науковому та методологічному рівні. До наукової 

роботи  2015 року залучено 341 науково-педагогічний працівник, зокрема: 7 

академіків, 4 заслужених діячі науки і техніки, член-кореспондент Академії 

наук, 34 доктори наук, професори та 210 кандидатів наук, доцентів. 

 Протягом останнього року наукову діяльність університету 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 наукові дослідження з найбільш важливих проблем 

розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-

політичного, людського потенціалу для забезпечення 

конкурентоспроможності України та сталого розвитку суспільства і 

держави. Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та 

гуманітарних наук; 

 − Науки про життя, нові технології профілактики та лікування 

найпоширеніших захворювань. Проблеми розвитку особистості, суспільства, 

демографія та соціально-економічна політика.  

 Науково-дослідна робота протягом року виконувалась відповідно до: 

 тематичного плану НДР на 2015 рік, затвердженого Департаментом 

науково-технічного розвитку МОН України (проведення фундаментальних і 

прикладних НДР за результатами конкурсного відбору МОНУ за рахунок 

коштів держбюджету) – 2 фундаментальні НДР, обсягом 239,5 тис. грн.                
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(у 2015 р. завершено одну НДР, обсягом 156,1 тис. грн.) та 1 прикладна НДР, 

обсягом 94,6 тис грн..; 

 тематичного плану НДР ОНЕУ, затвердженого вченою радою 

університету та сформованого відповідно до програми розвитку освіти і 

науки України на 2009–2017, усі 24  НДР  зареєстровані в УкрІНТЕІ; 

 господарських договорів на замовлення підприємств та установ 

(проведення прикладних досліджень) – 13 НДР, обсягом 150,0  тис. грн., з 

них у 2015 р. завершено 10 НДР. 
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Рис.1.  Динаміка фінансування наукової роботи університету  

у 2012–2015 рр. 

 В університеті функціонують і набувають подальшого розвитку п’ять 

наукових шкіл, діяльністю яких є виконання фундаментальних досліджень та 

прикладних наукових розробок за вищезазначеними пріоритетними 

напрямами розвитку науки і техніки та підготовки на цій базі фахівців вищої 

кваліфікації.  

Значна увага в ОНЕУ приділяється підготовці науково-педагогічних 

кадрів, яка здійснюється через аспірантуру та докторантуру.  

 Університет має власну базу для підготовки наукових кадрів вищої 

кваліфікації.  

Згідно з наказом МОН України від 21.11.2013 р. №1609 в університеті 

створено спеціалізовану вчену раду Д 41.055.01 щодо захисту дисертацій на 



 34 

здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за 

спеціальностями:   

 - 08.00.01 – «Економічна теорія та історія економічної думки»  

        - 08.00.08 – «Гроші, фінанси і кредит» 

За звітній період спеціалізована вчена рада провела 16 засідань, на яких 

проведено захист 2 докторських дисертацій за спеціальностями 08.00.01 – 1, 

08.00.08  1 та 9 кандидатських дисертацій за спеціальностями 08.00.01  2, 

08.00.08  7. 

 Прийнято до захисту 1 кандидатську дисертацію за спеціальностю 

08.00.08. 

 Згідно з наказом МОН України від 17.01.2014 р. №41 в університеті 

створено спеціалізовану вчену раду Д 41.055.01  щодо захисту дисертацій на 

здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за 

спеціальностями:   

 За звітній період спеціалізована вчена рада провела 14 засідань, на 

яких проведено захист 2 докторських дисертацій за спеціальностями  

08.00.04 –1, 08.00.09  1, та 11 кандидатських дисертацій за спеціальностями  

08.00.04  9, 08.00.09  2. 

Прийнято до захисту 2 кандидатських дисертації за спеціальністю 

08.00.04. 

Найбільш поширеною формою реалізації наукових досліджень є 

публікації. Так, 2015 року професорсько-викладацьким персоналом, 

докторантами, аспірантами, здобувачами та студентами опубліковано 1257 

наукових праць загальним обсягом 1163 др. арк., зокрема монографій – 26 

(313,1 др. арк.), 1 підручник та 30 навчальних посібників (402,5 др. арк.), 

1200 наукових статей (447,4 др. арк.). У міжнародних журналах опубліковано 

126 наукових статей, у загальнодержавних – 76 статей. У наукометричних 

базах даних зареєстровано 318 авторів, надано всього 6157 статей, зокрема у 

2015 році 624 статті, цитувань 9850. Студентами видано 451 статтю                  

(109,7 др.арк.). Проведено 8 міжнародних, 7 всеукраїнських та 4 
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регіональних і 14 університетських наукових заходів, у яких узяли участь 

майже 1900 викладачів, аспірантів та здобувачів ОНЕУ. 

 

25%

32%

34%

9%

монографії підручники та навчальні посібники наукові статті викладачів наукові статті студентів

 
Рис. 2. Структура наукових публікацій у 2015 році 

  

 У звітному періоді видано 4 випуски фахового збірника «Вісник  

соціально-економічних досліджень» (ВСЕД), зокрема один англійською 

мовою, 12 випусків фахового збірника «Науковий вісник Одеського 

національного економічного університету». Опубліковано тези доповідей за 

матеріалами ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка 

підприємства: сучасні проблеми теорії та практики»; матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції «Економіка та управління національним 

господарством: стан, тенденції та перспективи»; матеріали Х Всеукраїнської 

науково-практичної конференції «Покританівські читання»; збірник 

наукових праць VI Міжнародної науково-практичної конференції 

«Інформаційні технології та моделювання в економіці» (Одеса-Черкаси); 

матеріали науково-методичної конференції ОНЕУ «Проблеми та шляхи 

забезпечення якості економічної освіти в умовах інтеграції»; підготовлено в 

електронному вигляді тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції «Актуальні проблеми менеджменту: теоретичні і практичні 

аспекти». 
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 У червні 2015 року збірник ВСЕД було направлено на експертне 

оцінювання до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International 

(Польща), а в грудні отримано позитивне рішення щодо його включення до 

цієї бази. 

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

 

Організацією науково-дослідної роботи студентів в ОНЕУ займаються 

кафедри університету та наукове студентське товариство, роботу яких 

координує науково-дослідна частина. 

На Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з 

природничих, технічних та гуманітарних наук відправлено 24 наукових 

роботи з 11 галузей наук (груп спеціальностей,):  

- гуманітарні науки: «Інтелектуальна власність», «Гроші, фінанси і 

кредит»,   «Банківська справа», «Світове господарство і міжнародні 

економічні відносини», «Економіка та управління підприємствами», 

«Економіка сільського господарства та АПК»,  «Бухгалтерський облік, аналіз 

та аудит», «Маркетинг», управління персоналом та економіка праці», 

«Менеджмент»,  «Економіка природокористування та охорона 

навколишнього середовища»; 

- технічні науки: «Економіка транспорту та зв’язків». 

На підсумкові конференції для захисту своїх робіт запрошено                       

15 студентів, 9 із яких  посіли призові місця  з дисциплін: «Банківська 

справа», «Економіка сільського господарства та АПК», «Менеджмент»,  

«Економіка та управління підприємствами», «Економіка транспорту та 

зв’язків», «Маркетинг», управління персоналом та економіка праці». 

На Всеукраїнський конкурс дипломних робіт зі спеціальності 

«Економіка підприємства» подавалися захищені дипломні роботи студентів-

випускників. 1 студентка-випускниця факультету економіки та управління 

виробництвом нагороджена  дипломом ІІ ступеня, 2-ма  грамотами у 
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номінаціях «За використання значного обсягу статистичних даних» і «За 

значний ступінь наукової новизни». 

У квітні 2015 р. Всеукраїнська спілка вчених-економістів проводила в 

університеті Міжнародну науково-практичну конференцію «Економічна 

теорія: еволюція парадигми та революційні гіпотези», у рамках яких 

проходив конкурс студентських наукових доповідей. Студентка 5-го курсу 

ФЕУВ посіла I місце. 

19 студентів були направлені на ІІ етап Всеукраїнських студентських 

олімпіад, де було здобуто 6 нагород із таких навчальних дисциплін та 

спеціальностей: «Банківська справа» – ІІ місце, «Менеджмент організацій і 

адміністрування» – ІІ місце, «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» 

– ІII місце, «Прикладна статистика» – ІII місце, «Управління персоналом та 

економіка праці» – III місце, «Економіка природокористування» – ІII місце. 

В університеті було проведено II етап Всеукраїнської студентської 

олімпіади зі спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».        

В олімпіаді взяли участь 66 студентів із 39 ВНЗ України. Студентка                   

51 групи ФЕУВ університету Нікуліна О.С. посіла III місце. 

 

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УНІВЕРСИТЕТУ 

 

Міжнародна діяльність університету має декілька основних напрямків, 

на яких спостерігається позитивна динаміка розвитку:  

- Розвивається міжнародна студентська й академічна мобільність. 

Завдяки підписаним договорам про подвійні дипломи у 2014-2015 рр. 12 

студентів ОНЕУ були направлені на навчання до Німеччини (університет 

Міттвайда) та Франції (Університети Страсбурга та Анже). У червні-липні 

поточного року підписано 3 нових угоди про співробітництво, зокрема в 

галузі підготовки за програмою подвійних дипломів з університетом Ле Ман, 

Екс-Марсель (Франція) та Варненським університетом менеджменту 

(Болгарія). В листопаді-грудні 2015р. підписано дві угоди про 
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співробітництво з Федерацією «Обміни Франція – Україна» та з  Анхунським 

університетом фінансів та економіки (Китай). Це є свідченням міжнародного 

визнання якісної підготовки наших студентів і сприяє підвищенню 

авторитету університету на ринку освітніх послуг.  

Проводиться навчання іноземців: кількість іноземних студентів складає 

у 2015/2016 н.р. близько 126 осіб із 16 країн світу. 

Налагоджено роботу за партнерськими угодами із закордонними 

навчальними закладами: взагалі підписано 78 угод з різними університетами 

світу. Закордонне стажування студенти та викладачі проходять у Франції, 

Швейцарії, Німеччині, Греції, Великобританії,  Чехії та США. 

Триває участь у міжнародних проектах, програмах, наукових 

конференціях та сумісна наукова дослідна робота: університет постійно бере 

участь у міжнародних програмах та проектах DAAD, TEMPUS, AISEC, 

ERASMUS+ тощо. У поточному році завершуються міжнародні проекти 

TEMPUS: «Керівництво та менеджмент у вищій освіті» проект «Тюнінг» та 

продовжується робота за проектами «Прикордонне ділове співробітництво 

між Україною, Румунією та Молдовою», «Екоміста − спільне бачення  у 

прикордонній  території», ERASMUS та ін. Загалом на кінець поточного року 

університет подав 17 заявок на участь у міжнародних проектах. 

Восени університет виграв гранти на участь студентів та викладачів у 

програмі ERAsmus+  з університетами Варни та Свіштова (Болгарія). 

   На початку грудня 2015 року група студентів приймає участь в програмі 

«Міттвайда зустрічає Східну Європу» (Німеччина). 

Проводиться читання лекцій англійською мовою на чотирьох курсах 

факультету міжнародної економіки та  проведення кафедральних семінарів 

англійською мовою. 
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ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН УНІВЕРСИТЕТУ 

 

Фінансово-економічний та господарський стан університету у              

2015 році варто характеризувати як складний, але стабільний. 

Кошти спеціального фонду дають відчутну підтримку університету. 

Протягом 12 місяців за ці кошти університет мав можливість здійснювати 

оплату за використану електроенергію, газ, тепло, воду, побутові послуги, 

телефонні послуги, своєчасно оплачувати утримування позавідомчої 

охорони, прання білизни в студентських гуртожитках, придбати навчальну, 

наукову літературу, господарські та канцелярські товари тощо. Основним 

джерелом спеціального фонду, яке забезпечує суттєву підтримку фінансової 

стабільності в обмежених можливостях бюджетних коштів, є, безумовно, 

платне навчання. Господарський комплекс фінансується за рахунок цих 

коштів. 

Відсутність фінансування загального фонду на ремонт навчальних 

корпусів, гуртожитків, інших об’єктів, на ремонт навчального обладнання 

змушує витрачати на це власні кошти. 

Протягом 2015 року заробітна плата та стипендія виплачуються 

своєчасно у встановлений термін; заробітна плата виплачується два рази на 

місяць. 

2015 рік характеризується значними витратами на заробітну плату.                             

Це підтверджується такими показниками: 

Таблиця 1 

Стаття КЕКВ Загальний фонд Спеціальний 

фонд 

Заробіна плата  2111 17,9 19,2 

Нарахування 2120 6,33 7,0 

Усього 24,23 26,2 

у % відношенні 48% 52% 

 

Частину фінансування фондів у загальному фінансуванні університету 

подано в таблиці 2. 
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Таблиця 2 

Статті витрат млн.грн. Частина фінансування 

фондів, % 

Обсяг фінансування загального 

фонду 

42,33 60,2 

Обсяг фінансування спеціального 

фонду 

27,49 39,1 

у т.ч.:   

Кошти отримані за навчання та інші 

послуги, що надаються університетом 

згідно з функціональними 

повноваженнями 

23,68 86,1 

Кошти отримані від господарчої 

діяльності 

3,32 12,1 

Кошти за здачу в оренду майна 0,49 1,8 

Кошти за наукову діяльність 0,45 0,7 

у т.ч.:   

Бюджет-наука 0,33 73,3 

Госпдоговірна наука 0,12 26,7 

Загальне фінансування університету 70,27 100,00 

 

Станом на поточну дату з бюджету профінансовано всі статті (таблиця 3) 

. 
Таблиця 3 

млн.грн. 

 

 Фінансування за 

кошторисом 

Фінансовано % 

Загальний фонд 42,33 42,33 100 

Бюджет-наука 033 0,33 100 

 

Оцінюючи фінансовий стан університету в режимі дефіциту 

бюджетного фінансування на освітні цілі, варто погодитися з необхідністю 

підтримки системи платного навчання та інших платних послуг, що 

здійснюються університетом як основним фінансовим джерелом, яке 

забезпечує діяльність державного начального закладу четвертого рівня 

акредитації. 
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АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Діяльність адміністративно-господарської частини університету у 

2014/2015 н.р. була спрямована на: 

- якісне забезпечення навчального процесу; 

- покращення соціально-побутових умов у гуртожитках; 

- безперебійне комунальне забезпечення навчальних корпусів  та 

гуртожитків. 

       У 2015 році проведено ремонтні роботи в усіх навчальних корпусах, а 

саме: 

       -    вибірковий поточний ремонт покрівлі (3 корпус); 

       -    поточний ремонт  аудиторій (1, 3 корпуси): 

- поточний ремонт коридорів та сходових клітин в корпусах  (1, 4 ); 

- замовлено проект з реконструкції систем опалення навчального 

корпусу (1 корпус); 

- проведено підготовчі роботи із заміни лічильників обліку 

водоспоживання на нові (1 корпус); 

- поточний ремонт даху з укладанням додаткового утеплювального 

шару і дощатого настилу на суму 119 754.00 грн. (3 корпус); 

- поточний ремонт вимощення та підготовчі роботи з благоустрою 

двору з установкою бетонних бордюрів, лотків водозбору, кладки стін 

та приямків на суму 97 595.00 грн.  (3 корпус); 

- заміна світильників в ауд. 308 - 18 шт. (3 корпус); 

- проведено підготовчі роботи по заміні труб внутрішнього 

водоспоживання (3 корпус);  

- реконструкція електричної мережі приміщення архіву бібліотеки  

(4 корпус); 

- заміну пошкодженої  плитки підвісної стелі в ауд. 201 і в коридорі 

 (6 корпус); 

- заміну приладу обліку електроенергії (5, 6 корпус); 

- заміни водозливних труб, штукатурка та фарбування карнизів і тяг 

 (6 корпус); 

- поточний ремонт покриття внутрішнього двору тротуарною плиткою 

( 6 корпус); 
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- покриття над приямками з метало профілю (6 корпус). 

У гуртожитках університету проведено: 

Гуртожиток №1: 

- поточний ремонт приміщень санвузлів і кухонь (лівої частини) 2-го і 

3-го поверхів із заміною трубопроводів водопостачання та каналізації, 

заміною трапів й очищення колодязів та дворової каналізаційної 

системи; 

- заміна лічильника обліку водопостачання; 

- поточний ремонт 3-х житлових кімнат; 

- поточний ремонт приміщення інтерклубу і спортивного залу; 

- поточний ремонт приміщень кухонь; 

Гуртожиток № 2: 

- заміну стояків № 1 і 3 відводу дощових опадів з покрівлі; 

- поточний ремонт 23-х житлових кімнат; 

- поточний ремонт душових; 

- поточний ремонт приміщень сміттєпроводів; 

- поточний ремонт сходових клітин; 

- поточний ремонт коридорів і вестибюля 2-го поверху. 

- замінені автоматичні вимикачі електрозабезпечення ліфтів - 2 шт.; 

Гуртожиток № 3: 

- поточний ремонт житлових кімнат; 

- поточний ремонт кухонь - 4 приміщення; 

- поточний ремонт туалетів - 4 приміщення; 

- поточний ремонт умивальників - 4 приміщення; 

У гуртожитках було проведено поточний ремонт теплових 

мереж.  Теплові  мережі атестовано технічною інспекцією. 

 

Студентський  табір  «Економіст» 

- поточний ремонт кухні та їдальні; 

- вибірковий ремонт дерев’яних підлог у будинках; 

- перевірка та частковий ремонт ліній електропостачання в будинках; 

- висадка дерев, кущів та квітів на території СТ. 
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Заходи 

щодо реалізації адміністрацією університету колективного 

 договору  у 2015 р. 

В університеті діє колективний   договір, як  важлива   форма   реалізації 

демократичних принципів управління і соціального партнерства. Він є правовим 

актом і визначає взаємовідносини адміністрації та трудового колективу щодо 

питань економічного й соціального розвитку на підставі взаємного узгодження 

інтересів сторін відповідно до чинного законодавства. 

Проведений аналіз виконання положень колективного договору свідчить, що 

завдяки спільним зусиллям   адміністрації і профспілкового комітету в університеті 

діє система соціальних пільг. Здійснюється оплата додаткових відпусток, виплати 

доплат, надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним 

працівникам, виплачується грошова допомога на оздоровлення, винагороди за 

сумлінну працю та зразкове виконання службових   обов’язків.    

У  колективний договір внесені додаткові,  соціально-побутові пільги, гарантії 

та компенсації, різноманітні доплати.  Це в першу чергу стосується : 

- оплати ліків важко хворим співробітникам;  

- надання  додатково  оплачуваних  відпусток  за  рахунок коштів університету 

у розмірі 3 днів у випадках особистого шлюбу, смерті близьких родичів,  догляду за 

хворим членом сім’ї тощо. 

Предметом постійної уваги адміністрації та профспілкової організації є 

покращення умов і охорона праці співробітників. Ці комплексні заходи 

спрямовані на підвищення рівня охорони праці, за 12 місяців поточного року на 

це витрачено 133686 тисяч гривень.    

Університет бере участь у Всеукраїнському громадському огляді-конкурсі 

стану умов та охорони праці, за підсумками якого у 2015 році ОНЕУ отримав 

Почесну грамоту Міністерства освіти і науки України та Профспілки працівників  

освіти і науки України. 

         Значна увага приділяється розвитку культурно-масової та спортивної 

роботи, питанням реалізації духовних інтересів співробітників та їхніх сімей.  

          Слід зазначити, що можливості фінансування культурно-масової та 

спортивної роботи залежать від того, як  виконується 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 ФОП за спеціальним фондом. 
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Це дає змогу співробітникам відвідувати культурні установи міста, брати участь 

в екскурсіях вихідного дня, займатися різноманітними видами спорту.   

       За активну участь в організації та проведенні оздоровлення і відпочинку 

дітей працівників університету профспілкова організація нагороджена Почесною 

грамотою Центрального комітету Профспілки працівників освіти і науки 

України. 

 

№з/п 
Назва    витрат  на  виконання  умов  колективного  

договору 

Сума в 

грн. 
 

    1. 
Відрахування на культурно-масову та спортивно-

оздоровчу роботу  0,5% від спецфонду 
    90310 

2. Грошова винагорода всім категоріям працівників  1604075 

3. Матеріальна допомога всім категоріям працівників   1169583 

4. 
Виплати надбавок за складність та напруженість у 

роботі 
933761 

5. Виплата коштів за вислугу років  1886782 

6. 
Грошова винагорода науково-педагогічним працівникам 

при виході на пенсію (6 окладів) 
35302 

7. Доплати за роботу в нічний час 107481 

8. 
Доплати за  суміщення професій або виконання 

обов’язків тимчасово відсутніх працівників 
778436 

9. Надання матеріальної допомоги на поховання (працівників 

та близьких родичів) 
34580 

10. Придбання ліків важко хворим співробітникам 18095 

11. 

Кошти, витрачені на покращення умов праці: 

- ремонт навчальних корпусів 

-  ремонт гуртожитків 

- придбання матеріалів 

 

409548 

357355 

  1237898 

12. Кошти, витрачені на охорону праці 133686 

 

 

РЕКТОР    М. І. ЗВЄРЯКОВ 

 

 

Звіт ректора Одеського національного економічного університету 

за 2015 р. було заслухано на конференції трудового колективу                    

22 грудня 2015 р.   


