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З В І Т 

ректора Одеського національного економічного університету професора 

Звєрякова М. І. про виконання умов контракту, статуту університету та 

дотримання законодавства про освіту у  2016 році 

 

 Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», наказу МОН України 

від 14.04.1997 р.№ 346 «Про забезпечення контролю за виконанням умов 

контрактів» та інформаційного листа МОН України №1/9 – 635 від                  

05.12.2016 р. «Про щорічний звіт з виконання умов контрактів» звітую, що 2016 

року моя робота була спрямована на виконання завдань стратегії розвитку 

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

договору між адміністрацією ОНЕУ та трудовим колективом університету, 

рішень ректорату, вченої та науково-методичної ради університету, 

нормативних та розпорядних документів МОН України. 

Поширювалась освітня наука та міжнародна діяльність, зміцнювалася 

матеріальна база, позитивно вирішувались соціальні питання, розвивалася 

позанавчальна сфера студентського життя тощо. Усе це результат колективних 

зусиль та наслідок здорового психологічного клімату в університеті. 

У червні 2016 р. в ОНЕУ ліцензовано 6  спеціальностей аспірантури: 

– 051 Економіка; 

– 071 Облік і оподаткування; 

– 072 Фінанси, банківська справа та страхування; 

– 073 Менеджмент; 

– 075 Маркетинг; 

– 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. 

У звітному році університет здійснював підготовку бакалаврів за такими 

галузями знань: 

− 0305 Економіка та підприємництво; 

− 0306 Менеджмент і адміністрування; 

− 1401 Сфера обслуговування; 
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та за 13 напрямами (спеціальностями) підготовки. 

Підготовка магістрів здійснювалася за 17 спеціальностями та 38 

магістерськими програмами: 21 магістерська освітньо-професійна програма; 

17 магістерських освітньо-наукових програм. 

Викладачами, здобувачами, аспірантами та докторантами захищено            

3 докторських та 28 кандидатських дисертації, із яких сім − у достроковий термін. 

У звітному році університетом проведено акредитацію напрямів 

(спеціальностей): 

− 6.03601 «Менеджмент»; 

− 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»; 

− 8.03050201 «Економічна кібернетика»; 

− 6.140101 «Готельно-ресторанна справа». 

Ліцензовано магістратуру за спеціальністю 241 «Готельна і ресторанна 

справа» обсягом − 25 осіб. Університетом розроблено документи для 

започаткування у 2016/2017 н.р. підготовки студентів за освітніми програмами 

в межах нових укрупнених спеціальностей. 

Поліпшився кадровий склад викладачів університету порівняно з 

минулим навчальним роком, збільшилась частка викладачів із науковим 

ступенем і вченим званням. 

Продовжувалась робота щодо забезпечення дисциплін навчальною 

літературою. Професорсько-викладацьким складом видано 26 монографій, 

2 підручники, 36 навчальних посібників та 185 найменувань навчально-

методичних матеріалів загальним обсягом 853,23 друкованих авторських 

аркушів, що склало в розрахунку на 1 викладача 2,5 авторських аркуша. У 

міжнародних журналах видано 126 статей, у загальнодержавних − 76 статей, у 

наукометричних базах даних − 648 статей та в репозитарії ОНЕУ розміщено  

3520 наукових робіт. 

Протягом останнього року наукову діяльність університету організовано 

відповідно до Європейського вектора економічного розвитку України та вимог 

Закону України «Про вищу освіту». Так, відповідно до тематичного плану НДР 
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ОНЕУ на 2016 р. науковцями виконано 6 НДР загальним обсягом 1082,306 

тис. грн, із них – 2 фундаментальні НДР, обсягом 284,646 тис. грн. та 4 

прикладні НДР обсягом 797,66 грн. 

Продовжувалася робота із залучення студентів до науково-дослідної 

роботи, за навчальний рік проведено 78 студентських наукових конференцій. 

Студенти всіх випускових кафедр університету брали участь у наукових 

дослідженнях − усього 379 студентів. Близько 800 студентів − учасники 1-го 

етапу Всеукраїнських студентських олімпіад. 28 студентів були направлені на 

2-й етап Всеукраїнських студентських олімпіад, де було здобуто 6 нагород. У 

Всеукраїнських та Міжнародних наукових конференціях узяли участь    444 студенти. 

Університет продовжує міжнародне співробітництво. Активну участь у 

виконанні міжнародних проектів брали кафедри міжнародних економічних 

відносин; економіки підприємства; бухгалтерського обліку та аудиту тощо. 

Науково-педагогічними працівниками кафедри міжнародних економічних 

відносин видано 7 навчальних посібників іноземними мовами, кафедрою 

економічного аналізу видано англо-український термінологічний словник. 

Велика увага приділялась виховній та патріотичній роботі зі студентами, 

що сприяло високому рівню дисципліни та відповідальності серед студентів. 

 

                                 ВСТУПНА КАМПАНІЯ 

 

Прийом  студентів у 2016 р. проводився згідно з Умовами прийому до ВНЗ 

України,  затвердженими наказом МОН України  від 15 жовтня  2015 р. №1085 та 

зареєстрованими в Міністерстві  юстиції 04.11.2015 року № 1351/27796, наказу 

№ 622 від 06.06.16 р. «Про затвердження Змін до наказу Міністерства освіти і 

науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085», Правилами прийому до 

університету та Положенням про приймальну комісію університету. 

 Прийом до університету на всі ступені  та освітньо-кваліфікаційний  рівень 

спеціаліста здійснювався на конкурсній основі незалежно від джерел 

фінансування навчання. 
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Протягом  року  відділом маркетингу та профорієнтаційної роботи  

проводилася рекламно-роз’яснювальна робота: розповсюджувалася  рекламна  

інформація,  деканати та викладачі кафедр відвідували  школи, ліцеї, гімназії, 

коледжі, технікуми та коледжі Одеської, Винницької, Миколаївської, 

Херсонської та Кіровоградської областей, в університеті неодноразово 

проводився День відкритих дверей. 

Працювали курси підготовки  до ЗНО в Одесі,  Болграді, Білгород-

Дністровському. 

На навчання для здобуття ступеня бакалавра приймалися особи з повною 

загальною середньою освітою за результатами  ЗНО з урахуванням  середнього 

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

Сертифікат ЗНО, виданий  2016 р., подавався вступником на всі форми навчання. 

Вступні екзамени на навчання для здобуття ступеня бакалавра не 

проводилися, крім випадків, передбачених розділом III Правил прийому. 

Вступні випробування у формі співбесіди проводилися з іноземцями та 

особами без громадянства. 

Рейтингові списки формувалися в Єдиній базі та оприлюднювалися  в 

системі «Конкурс» та на веб-сайті університету. Списки рекомендованих до 

зарахування за державним замовленням були сформовані також у Єдиній 

електронній базі та розміщені в  системі «Конкурс» та  на веб-сайті університету. 

Максимальний план державного замовлення на денну форму навчання для 

здобуття ступеня бакалавра було  встановлено на рівні 286 місць, а ліцензований 

обсяг складає 1160. Подано заяв на денну форму навчання -  5008. Конкурс по 

університету склав 17,50 (2015 року – 22,2). 

Найбільший конкурс 2016 року на основі повної загальної середньої освіти  

на освітній ступінь бакалавра:  готельно-ресторанна справа –  61,0 осіб; 

міжнародні економічні відносини – 47,9 осіб; туризм – 36,3 осіб; менеджмент – 

30,2 осіб; маркетинг – 21,05 осіб;  економіка – 17,89 осіб. 

Рекомендовано МОН України на денну форму навчання  на місця 

державного замовлення  за  прохідним балом  126 осіб.   
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Із 126 рекомендованих вступників виконали вимоги до зарахування та 

надали оригінали документів 117 вступників. Чотири іноземних громадянина 

прибули на навчання  згідно з квотою прийому іноземних громадян у межах 

обсягів державного замовлення. 

Таким чином, на 1 курс денної форми навчання на місця державного 

замовлення зараховано 121 вступник (2015 року – 230 вступників).  

За кошти фізичних та юридичних осіб на денну форму навчання зараховано 

232 вступники, зокрема 7 іноземців (2015 року – 267). 

Усього на  1 курс денної форми навчання для здобуття ступеня бакалавра 

зараховано 353 вступники (2015 року - 496). 

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

освітнього рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра 

зараховано 41 вступник (2015 року – 75). 

На 1 курс заочної форми навчання  державне замовлення  встановлено на 

рівні 15 місць. Державне замовлення виконано. За кошти фізичних та юридичних 

осіб зараховано 24 вступники. 

Усього на 1 курс заочної форми навчання для здобуття освітнього ступеня 

бакалавра зараховано 39 вступників (2015 року – 44). 

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

освітнього рівня молодшого спеціаліста  для здобуття ступеня бакалавра 

зараховано 47 вступників. 

На 1 курс вечірньої форми навчання  на місця за кошти фізичних та 

юридичних осіб зараховано 5 вступників для здобуття освітнього ступеня 

бакалавра. 

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

освітнього рівня молодшого спеціаліста зараховано 7 вступників для здобуття 

ступеня бакалавра. 

Для здобуття освітнього ступеня магістра на денну форму навчання 

державне замовлення  на 234 особи (2015 року  – 216). Державне замовлення 
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виконано. На місця за кошти фізичних та юридичних осіб зараховано 114 

вступників, зокрема 7 іноземців (2015 року – 170). 

Усього зараховано на денну форму навчання для здобуття освітнього 

ступеня магістра 348 вступників (2015 року  – 386). 

Для здобуття освітнього ступеня магістра заочної форми навчання  надано 

державне замовлення  на  86 осіб. Державне замовлення виконано. Зараховано 

106 вступників на  місця за кошти фізичних та юридичних осіб (2015 року – 

відповідно 74 особи за рахунок держзамовлення, 100 вступників за кошти 

фізичних та юридичних осіб). 

На заочну форму навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста зараховано 1(одного) вступника на місце державного замовлення  та 

21 вступник на місця за кошти фізичних, юридичних осіб (2015 року  – 3  

вступники  за державним замовленням  і 38 вступників  на місця за кошти 

фізичних та юридичних осіб). 

На вечірню форму навчання для здобуття ступеня магістра зараховано  18 

вступників  на місця за кошти фізичних та юридичних осіб  (2015 року – 38). Для  

здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на вечірню форму навчання 

на місця за кошти фізичних та юридичних осіб зараховано 10 вступників             

(2015 року – 5). 

Прийом до університету проводився відповідно до  ліцензії МОН України 

від 19.06.2015, Серія АЕ № 636851;  Акта узгодження  переліку спеціальностей, 

за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями 

(освітньо-кваліфікаційними рівнями) бакалавра, спеціаліста, магістра від 

11.12.2015 р. 

На вченій раді затверджено нові правила прийому до університету на 2017 р. 
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РОБОТА ЦЕНТРУ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 

У 2015-2016 н. р. Центром підвищення якості освіти було організовано 

курси з підготовки до складання тестів зовнішнього незалежного оцінювання 

знань випускників шкіл, курси з підготовки до ліквідації академічної 

заборгованості студентами, які отримали незадовільні оцінки під час сесії та 

курси з додаткового вивчення дисциплін у досесійний період. У липні 

сформовані та проведені курси з іноземної мови для вступників у магістратуру 

університету. 

На підготовчі курси було зараховано 85 слухачів. За межами Одеси 

діяли курси в м. Болграді та Білгород-Дністровському (26 слухачів). 

Надходження за даний вид освітніх послуг склали 156 030 грн. 

Слухачам підготовчих курсів в Одесі було запропоновано додатково 

пройти підготовку з  географії та історії.  

Головними чинниками суттєвого зменшення кількості слухачів, на наш 

погляд, є відсутність пільг для слухачів підготовчих курсів при вступі до ОНЕУ. 

Курси повторного навчання створюються 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. 

До надання освітніх послуг було залучено 97 викладачів. 

Загальна кількість студентів, що отримали додаткові освітні послуги, -  

1498. Надходження склали 636 520 грн. 

Таким чином, за звітний період надходження коштів від надання освітніх 

послуг складає 792 550 грн. Ця сума не є остаточною, оскільки не враховує 

заняття на курсах іноземних мов з підготовки до вступу в магістратуру. 

 Головною проблемою, з якою стикнулася робота Центру, є зменшення 

контингенту слухачів підготовчих курсів.  

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

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

абітурієнтів до здобуття вищої освіти: вони повинні усвідомлювати, що 
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полегшений процес вступу до ВНЗ, за яким шкільних знань достатньо для 

проходження зовнішнього незалежного оцінювання, зовсім не достатньо для 

здобуття вищої освіти. 

Не менш значущою є проблема невизначеності терміна «повторне 

навчання». Чинне законодавство у сфері вищої освіти передбачає дуже 

обмежену кількість випадків, за якими студентові дозволяється пройти 

повторне навчання, і до цього переліку не входить ситуація отримання оцінки F 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

 

Для забезпечення організаційного супроводу освітнього процесу та його 

методичної підтримки в університеті науково-педагогічним колективом за 

звітний період було здійснено значний обсяг роботи, а саме: 

- деканатами, навчально-методичним відділом та випусковими кафедрами 

проведено роботу щодо підготовки, виготовлення та вручення додатків до 

дипломів європейського зразка випускникам 2016 р. за освітнім ступенем магістр; 

- проведено стандартизацію навчальних планів і навчальних програм за 

ступенем бакалавр 2016/2020 н.р. та ступенем магістр на 2016-2018 н.р. за 

новими спеціальностями для оптимізації навчального навантаження ПВС на 

2016-2017 н.р. Обсяг тижневого аудиторного навантаження на факультетах 

денної форми навчання за ступенем бакалавр у середньому складає 22-24 

години, у магістрів 16-18 годин; 

- акредитовано напрям підготовки 6.038601 «Менеджмент» та 

спеціальність 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» (за 

видами економічної діяльності); 

- акредитовано напрям підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна 

справа» та ліцензовано спеціальність 241 «Готельна і ресторанна справа»; 

- акредитовано спеціальність 8.03050201 «Економічна кібернетика». 

У листопаді вченою радою ОНЕУ затверджені подання кафедр на 

відкритя нових спеціалізацій : Оціночна діяльність; Економічна теорія та 

економічна політика;  Бізнес статистика та аналітика; Міжнародна логістика. 
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У рамках реалізації євроінтеграційного вектора зовнішньої політики України в 

університеті діє англомовна програма для студентів молодших курсів бакалаврату. 

Відповідно до нових навчальних планів викладачами кафедр розроблено 

та оновлено 349 електронних навчально-методичних комплексів дисциплін. 

Розроблено та впроваджено систему оцінювання якості знань студентів: 

поточний контроль – 60 балів, екзамен – 40 балів. 

У звітному році розроблено та оновлено: 

- Положення про порядок заміщення посад науково-педагогічних 

працівників ОНЕУ; 

- Положення про основні вимоги до виконання випускної роботи на 

здобуття освітнього ступеня бакалавра; 

- Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої 

освіти в ОНЕУ; 

- Положення про порядок замовлення, виготовлення, видачі та обліку 

документів про вищу освіту державного зразка та додатка до диплома про вищу 

освіту в ОНЕУ; 

- Положення про навчально-методичний відділ ОНЕУ; 

- Положення про факультети ОНЕУ; 

- Інструкцію з підготовки документальних матеріалів для здачі до  архіву 

університету. 

- Положення про навчання за індивідуальним графіком та 

індивідуальним планом студентів денної форми навчання ОНЕУ; 

-  Положення про запобігання плагіату та впровадження практики 

належного цитування в академічних роботах студентів ОНЕУ; 

- Положення про порядок конкурсного відбору при заміщенні вакантних 

посад науково-педагогічних працівників ОНЕУ.  

Для якісної підготовки студентів до написання випускної  та дипломної 

роботи, а також для надання допомоги науковим керівникам НМВ розроблено: 

- Регламент роботи випускових кафедр щодо організації підготовки 

випускних робіт освітнього рівня бакалавр за всіма формами навчання; 
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- Регламент роботи випускових кафедр з організації підготовки 

дипломних робіт за освітньо-професійними програмами магістерського рівня.                 

НМВ, деканатами університету проведено роботу зі складання електронного 

розкладу занять на 2016-2017 н.р. через програмний комплекс АСУ, що дає 

змогу впровадити у навчальний процес електронний журнал викладачів. 

Деканатами, НМВ та ЦІТ постійно ведеться робота з надання інформації 

випускників ОНЕУ до Єдиної електронної бази освіти. 

За підсумками зимової та літньої екзаменаційних сесій проведено 

моніторинг показників рівня абсолютної успішності та якості навчання 

студентів у розрізі факультетів (денна форма навчання) (рис. 1; 2). 

КЕФ ОЕФ ФЕУВ ФМЕ ФЕФ

2014/2015 н.р. 85 83.5 76.5 75.9 72.7

2015/2016 н.р. 87.1 79.4 73.9 77.1 76.3
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Рис.1. Рівень абсолютної успішності навчання студентів, % 

за 2014-2015 н.р. та 2015-2016 н.р. 

 

КЕФ ОЕФ ФЕУВ ФМЕ ФЕФ

2014/2015 н.р. 67.5% 60.6% 54.8% 55.0% 54.3%

2015/2016 н.р. 68.6% 56.5% 52.6% 56.4% 57.1%
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Рис.2. Рівень якості навчання студентів, % 

за 2014/2015 н.р. та 2015/2016 н.р.  
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Підсумки сесій 2015/2016 н.р. порівняно з екзаменаційними сесіями 

2014/2015 н.р. свідчать, що показники рівня абсолютної успішності та якості 

навчання мали тенденцію до підвищення на трьох факультетах: КЕФ, ФМЕ та 

ФЕФ.  

Відповідно до нової редакції Закону України «Про вищу освіту» 

проведено значну роботу з актуалізації навчальних планів, посилення їх 

наукової та практичної складової, уникнення дублювання змісту, агрегації 

навчальних дисциплін для мінімізації кількості дисциплін, що викладаються в 

навчальному семестрі для максимальної концентрації зусиль студента на 

поглибленому вивченні елементів освітньо-професійної або освітньо-наукової 

програми.  

Подальшого вдосконалення набувають методи та засоби постійного 

моніторингу як важливої складової забезпечення якості освіти. Система 

контролю якості навчального процесу функціонує відповідно до чинного 

Положення про оцінювання знань студентів ОНЕУ. Щороку в університеті 

проводиться ректорський контроль знань зі студентами 1,2 і 3 курсів денної  

форми навчання. 

Протягом 2015/2016 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 у 2015-2016 н.р. проводилися відповідно до плану кафедр 

та затверджених графіків. Організація занять і їх якість обговорювалися на 

засіданнях кафедр та вченій раді університету. 

Для підвищення якості навчального процесу і відповідальності студентів 

та викладачів за підготовку і проведення занять, удосконалення навчального 

процесу та контролю знань студентів кафедрам, центрам навчання та деканатам 

необхідно: 

1. Проаналізувати підсумки 2015/2016 н.р., обговорити їх на радах 

факультетів та засіданнях кафедр, розробити заходи щодо поліпшення 



 14 

навчального процесу, усунення недоліків і підвищення відповідальності 

викладачів з проведення занять та підготовку до сесій. 

2. Продовжувати роботу щодо вдосконалення робочих навчальних планів 

і робочих програм за всіма напрямами підготовки та спеціальностями 

відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту»: 

- впровадження нових стандартів підготовки бакалаврів і магістрів до 

нового переліку спеціальностей; 

- визначення загальних та фахових компетентностей, які мають бути 

досягнуті в програмі підготовки, що необхідні для визначення професійної 

кваліфікації; 

- визначення кінцевих результатів навчання за програмою підготовки; 

- обґрунтувати актуальність програми підготовки з урахуванням точок 

зору роботодавців, фахівців та академічної спільноти (на регіональному й 

національному рівні). 

3. Посилення ролі інноваційних освітніх надбань у навчальному процесі 

та подальше вдосконалення рівня використання інформаційно-комунікативних 

технологій. 

4. Продовжувати формування електронної бази навчально-методичних 

комплексів дисциплін для забезпечення самостійної роботи студентів.  

5. Удосконалювати роботу щодо проведення замірів залишкових знань 

студентів. Завідувачам кафедр оновити Єдину тестову базу та подати її до 

навчально-методичної лабораторії дистанційного  навчання. 

6. Активізувати роботу щодо впровадження в навчальний процес 

інтерактивних методів навчання. 
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РОЗВИТОК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ БАЗИ 

Професорсько-викладацький склад університету постійно працює над 

розробленням і виданням сучасних  підручників, навчальних посібників та 

іншої навчально-методичної літератури, що сприяє  якісній освіті. 

   Так, у 2015-2016 н. р. професорсько-викладацьким складом  видано               

2 підручники та  36 навчальних посібників.  

Рис. 3. Видання підручників та навчальних посібників
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Усього минулого навчального року було  розроблено  223 найменування 

навчальної літератури обсягом  853,23 авт. арк., що склало у  розрахунку на 1 

викладача  2,5 авт. арк. 

 Рис. 4. Динаміка обсягу навчальної літератури, авт.арк.
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Університет постійно приділяє увагу самостійній роботі студентів, яка 

розглядається як органічна складова навчального процесу. З кожної навчальної 
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дисципліни розроблено навчально-методичні комплекси для забезпечення 

самостійної роботи студентів.  

На сайті університету розміщено електронні підручники і навчальні 

посібники, методичні матеріали, завдання для лабораторних робіт, вимоги до 

написання курсових робіт та інші матеріали, необхідні для організації 

самостійної роботи студентів.  

Проте не повністю скомплектовані та оновлені навчально-методичні 

комплекси дисциплін на кафедрах: банківської справи, обліку та оподаткування 

в галузях економіки, економічного аналізу,  менеджменту організацій та ЗЕД, 

фінансового менеджменту та фондового ринку, математичних методів аналізу 

економіки, туристичного та готельно-ресторанного бізнесу, маркетингу, 

управління персоналом та економіки праці, експертизи товарів та послуг. 

Потребує вдосконалення методичне забезпечення  самостійної роботи 

студентів та навчально-методичного забезпечення міждисциплінарних 

тренінгів для студентів магістерського ступеня. 

У 2016-2017 н.р. необхідно активізувати роботу з видань навчально-

методичної літератури до проведення занять із використанням інтерактивних та 

інформаційно-комунікаційних технологій, із розроблення міждисциплінарних 

тренінгів для студентів магістерського ступеня. 

 

РОБОТА БІБЛІОТЕКИ ОНЕУ 

 

Динамізм перетворень, що відбувається в освітній сфері на сучасному 

етапі, характеризується змінами, які вимагають формування нової парадигми 

діяльності університетської бібліотеки, корегування своєї стратегії, цілей та 

завдань. Бібліотека покликана розуміти поточні та прогнозувати перспективні 

інформаційні потреби користувачів, створювати й надавати відповідні послуги. 

Головне в роботі бібліотеки – модернізація змісту її діяльності. 

Станом на 01.12.2016 р. загальний фонд бібліотеки налічує понад 350 тис. 

примірників різних видань, комплектування якого здійснюється при 

безпосередній співпраці з викладачами університету. Порівняно зі станом  на 
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01.01.2015 року його кількість зменшилась на 16,3% (табл.1). Це пов’язано з 

роботою по очищенню фонду від застарілої, зношеної, незатребуваної та 

загубленої читачами літератури.  

Таблиця 1 

Динаміка бібліотечного фонду (у примірниках) 

 2013 2014 2015 2016 

Усього    413 627 415 492 417 907 350705 

Книги 389 701 387 724 388 473 320222 

Періодичні видання    

 

 журнали (прим.) 

 

 газети (річні 

компл.) 

21 535 

 

21 287 

 

248 

22 553 

 

22 453 

 

100 

23 752 

 

23 674 

 

78 

24 562 

 

24 474 

 

88 

Електронні видання 426 592 604 715 

Неопубліковані 

документи 

(дисерт.,автореферати) 

1965 1855 2310 2438 

Рідкісні та цінні 

документи 
2768 2768 2768 2768 

 

Таблиця порівняльних показників ілюструє, що поповнення бібліотечного 

фонду по кількості примірників значно зменшилося. У звітному році з огляду 

на щорічне зростання вартості книг, зменшення фінансування, бібліотечний 

фонд поповнювався виданнями від студентів, викладачів, організацій у вигляді 

подарунків, науковими виданнями, які допомагають у науково-дослідній 

роботі, що проводиться в університеті, і вимагає постійного оновлення наукової 

бази. Політика комплектування має бути змінена і спрямована на придбання 

конкретних і необхідних документів, матеріалів, видань, а не на їх 

нагромадження. 

Трансформація інформаційно-бібліотечних ресурсів приводить до різкої 

зміни архітектури бібліотечного обслуговування. Студенти й викладачі стають 

більш вимогливими до отримання необхідної інформації. Бібліотечне 
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обслуговування – це відкрита, багаторівнева підсистема бібліотеки з надання 

різноманітних інформаційних послуг, орієнтована на користувачів. 

Обслуговування користувачів відбувається на 5 абонементах.  

 

Склад читацької бази за категоріями читачів 

Зареєстровано в БД «Читачі» - 5284 

 
 

 

 Таким чином, спостерігається скорочення кількості користувачів, 

відвідування та книговидачі (табл.2). Зменшення всіх показників 

обслуговування користувачів 2016 р. пояснюється зменшенням контингенту 

студентів як заочної, так і денної форм навчання; відрахуванням студентів, 

зокрема у зв’язку з невиконанням навчальних планів; можливістю одержання 

без значних зусиль необхідної інформації через Інтернет; активним 

використанням ресурсів Інтернет поза межами бібліотеки університету. Проте 

збільшуються показники відвідування та використання сайта бібліотеки, 

електронного каталогу та інших ресурсів бібліотеки. Отже, в організації 

навчального процесу університету в останні роки відбулися зміни, які призвели 

до зниження зацікавленості студентів у літературі. На жаль, і викладачі стали 

менше відвідувати бібліотеку. Це об’єктивна реальність, на яку вплинути 

складно.  
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Таблиця 2 

Статистичні показники роботи бібліотеки 

Показник 2015 р. 2016 р. 
Динаміка, 

% 
Пояснення 

Кількість 

користувачів, зокрема 
12 255 15 315 + 20 % 

зокрема 10 031 

віддалені 

користувачі 

-користувачіза єдиним 

обліком 
7 982 5 284 -33,8% користувачі of-line 

-віддалені користувачі 4 273 10 031 +130% локальний доступ 

Книговидача, усього 

прим., зокрема 
549 868 516 500 -7% 

з урахування 

завантажень 

-завантажень е-видань з 

серверу бібліотеки 
83 394 104 895 +21% 

розвиток ресурсів 

та стабільна робота 

Відвідування, у т.ч.: 179 495 175 436 -2%  

-користувачів за 

читацькими квитками 
146 950 136 518 -7%  

-звернень до серверу 

бібліотеки  
32 545 38 918 +19% 

забезпечення 

віддалених сервісів 

 

 Якісному інформаційному обслуговуванню професорсько-викладацького 

складу університету сприяла така послуга, як електронна доставка документів. 

 На  основі впровадження інформаційних технологій бібліотека продовжує 

інформувати читачів через соціальні мережі: щоденне оновлення актуальної 

інформації в групі «Бібліотека ОНЕУ»-Вконтакте, Facebook; фотозвіт про 

заходи бібліотеки в режимі постфактум. 

Співробітники відділів обслуговування здійснюють електронне 

копіювання документів і доставку копій на електронну пошту за замовленнями 

кафедр та індивідуальних користувачів (51923 ел.сторінки).  

Для масового інформування було організовано: День інформації; 33 

тематичних виставки  літератури; 8 тематичних віртуальних презентацій; 

«Наукові публікації професорів ОНЕУ» – електронний бібліографічний 

покажчик до 95-річчя ОНЕУ. 

За допомогою мультимедійного обладнання у звітному періоді 

проводилися бібліографічні заходи на новому рівні: презентації «Інформаційні 
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ресурси бібліотеки», «Кафедра в наукометричних базах» під час  проведення 

Дня кафедр, Дня дипломника, Дня аспіранта. 

На сьогодні інноваційним є вільний доступ і зонування бібліотеки. Саме 

цей принцип було покладено в основу реорганізації системи обслуговування 

бібліотеки ОНЕУ. Відкрита бібліотека – безбар’єрний доступ до фонду, 

довідкові послуги в режимі e-mail, доступність сервісних послуг, комфортність 

середовища, зручний графік роботи, інформування за допомогою електронного 

навігатора, електронний формуляр тощо. 

Однією з головних складових іміджу книгозбірні, основою ідеальної 

бібліотеки є відкритість фондів, упровадження системи самообслуговування на 

засадах електронного обслуговування. Важливим напрямком у роботі 

бібліотеки є розвиток  інституційного репозитарію університету для зберігання 

в електронному вигляді інтелектуальних продуктів університетської наукової 

спільноти, інтеграції їх у світовий науковий інформаційний простір, надання 

відкритого доступу до них за допомогою Інтернет-технологій, популяризації 

якісних досліджень університету. 
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Серед стратегічних напрямів розвитку  бібліотеки є:  

• продовження комп’ютеризації та автоматизації бібліотечних процесів;  

• створення комфортних умов для роботи користувачів як у традиційному, так і 

електронному середовищі бібліотеки;  

• надання користувачам можливості вибору оптимального для них способу 

отримання інформації та обсягу наданих послуг;  

• упровадження нового напряму бібліографічної діяльності – web-бібліографії;  

• створення власних архівів-репозитаріїв освітньої інформації, які зможуть 

містити навчальні посібники, підручники, навчальні плани, методичні 

рекомендації та інші матеріали, створені працівниками навчального закладу. 

Таким чином, бібліотека університету перетворюється зі сховища 

друкованих документів на автоматизований бібліотечно-інформаційний центр, 

що забезпечує доступ до інформації, незалежно від місця її зберігання, і стає 

справжнім навігатором у сфері інформаційних освітянських послуг. 

 

 

РОБОТА ЦЕНТРУ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

1. Проведення робіт з трансформації пілотного проекту  «Навчально-

тренінгове підприємство» в робочий варіант 

Для трансформації проекту «Навчально-тренінгове підприємство» в 

робочий варіант Центром проведено: 

1. Навчально-економічну практику студентів 3 курсу в умовах НТП за 

тими ж напрямами підготовки при участі студентів ОЕФ. 

2. Оновлено навчально-методичне забезпечення, 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 проходження практики студентами 3 курсу в трьох нових 
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відділах віртуального підприємства «Супер-Нова»: юридичному; фінансово-

економічному; аналізу та контролінгу. 

4. Проведено анкетування студентів-практикантів для виявлення їх 

погляду на кінцеві результати практики. Відгуки в більшості позитивні. 

Участь студентів 3 курсу в тренінгу в умовах Навчально-тренінгового 

підприємства стало формою ранньої адаптації майбутніх бакалаврів з 

економіки до професії на первинних посадах. 

5. На базі Навчально-тренінгового підприємства вперше було проведено 

міждисциплінарний тренінг за фахом студентів 4 курсу на програмній 

платформі «1С: Підприємство 8.2. Управління виробничим підприємством». 

Мета тренінгу – формування у студентів профільних компетенцій та 

розвиток здібностей за фахом, необхідних для майбутньої професійної 

діяльності. У рамках тренінгу студенти усвідомлюють вплив їх управлінських 

рішень на майбутнє підприємства, на його фінансові результати та 

конкурентоспроможність на ринку. 

Таким чином, навчально-тренінгове підприємство стало полігоном для 

застосування міждисциплінарних моделей навчання, що  повністю забезпечує 

завдання особистісно-орієнтованого навчання шляхом створення умов 

максимального розкриття здібностей тих, хто навчається, розвиток таких 

особистих якостей, як співпраця, самостійність, ініціатива, креативність, 

взаємна та індивідуальна відповідальність. 

2.   Підвищення педагогічної майстерності викладачів ОНЕУ 

Для підготовки викладачів до участі у проведенні тренінгу студентів  4 

курсу в інформаційному середовищі НТП продовжено навчання 18 викладачів за 

програмою: «Робота в програмному продукті «1С: Підприємство 8.2. 

«Управління промисловим підприємством». Керівник програми к.е.н., ст. 

викладач кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Мацків О.І. 

Для підвищення професійно-комунікативних компетенцій під час підготовки 

фахівців з економіки та конкурентоздатності їх на сучасному ринку праці 
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організовано підвищення кваліфікації 40 викладачів за програмою «Іноземна мова 

у викладанні економічних дисциплін» (напрям – англійська мова). 

Усього протягом 2015-2016 н.р. на базі ЦСОТ підвищували свою 

кваліфікацію 58 викладачів.  

 

3.   Методична робота з кафедрами 

Для обміну позитивним досвідом організації науково-методичної роботи 

на кафедрах, надання рекомендацій щодо її вдосконалення працівники ЦСОТ 

разом із  членами секції «Інноваційних освітніх технологій та педагогічної 

майстерності викладачів» науково-методичної ради ОНЕУ  взяли участь у 17-ти 

засіданнях науково-методичних семінарів кафедр університету. 

У листопаді-грудні 2016 року  проведено роботу щодо аналізу стану 

планування та організації самостійної роботи студентів-магістрантів на 

випускових кафедрах університету. У результаті були виявлені такі недоліки: 

відсутність інформації в картах СРС конкретних термінів її виконання; низький 

рівень індивідуальних завдань для студентів магістерського рівня – реферати, 

тести, кросворди, презентації; затеоретизованість змісту  завдань для СРС.  

Таким чином,  виявлено, що СРС в університеті потребує інноваційних 

рішень щодо форм і методів її організації, зокрема впровадження: 

- якісного методичного забезпечення – системи комплексних 

індивідуальних завдань різних рівнів складності; 

- проектних методів роботи в команді; 

- засобів самоконтролю: тестів, пакетів контрольних завдань; 

- урізноманітнення електронних засобів навчання: застосування 

віртуальних самостійних робіт; електронних тренажерів, вебінарів, електронної 

пошти, соціальних мереж, системи дистанційного навчання; 

- інноваційних методів оцінювання самостійної роботи студентів; 

- розрахунку трудомісткості виконання різних видів СРС. 
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ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ 

 

        У звітному році  університетом укладено угоди з 350 підприємствами, де 

студенти проходили практичну підготовку. Так, у 2015/2016 навчальному року 

пройшли практику 2117  студентів, а саме: 

         І  курс - Ознайомча практика      –  487  студентів; 

         2 курс - Комп´ютерна практика  –  505  студентів; 

         3 курс - Навчальна практика      – 571  студент; 

         4 курс - Виробнича практика       – 485  студентів; 

         II рік навчання в магістратурі - Виробнича практика   – 69 студентів. 

          На філіях кафедр пройшли практику 146 студентів.  

          Завідувачем виробничої практики, керівниками практики випускових 

кафедр, студентами проводиться робота з укладання індивідуальних договорів з  

підприємствами  різноманітних форм власності. 

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 у 2015-2016 н.р. проводилася 

відповідно до плану, затвердженого вченою радою університету. 

Активну участь у проведенні виховної роботи зі студентами беруть 

ректорат, члени секції ради з гуманітарної освіти та виховної роботи, деканати, 

кафедри, студентське самоврядування, студклуб, спортклуб, куратори 

академічних груп, працівники бібліотеки та кабінету історії університету. 

Протягом навчального року ефективно проводилась виховна робота на всіх 

факультетах. У ході проведення соціологічних опитувань студентів були 

виявлені заходи, що викликають інтерес серед студентської молоді. Ними 
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виявились: конкурси, дискусії, круглі столи, олімпіади, тематичні вечори, 

зустрічі з відомими діячами науки і культури, працівниками правоохоронних 

органів, бійцями АТО, ветеранами війни та ветеранами праці університету. За 

рік таких заходів проведено 137. На них були присутні понад 1500 студентів. 

Плідну виховну роботу зі студентами як в університеті, так і в 

студентських гуртожитках проводили викладачі кафедр: бухгалтерського 

обліку та аудиту, економічного аналізу, управління персоналом та економіки 

праці, мовної та психолого-педагогічної підготовки, фізичного виховання та 

спорту, іноземних мов, банківської справи. Недостатню кількість заходів у 

студентських гуртожитках проводять кафедри: правознавства, економічної 

кібернетики, інформаційних систем в економіці. 

Головною фігурою в реалізації плану виховної роботи є куратор 

академічної групи. Для активізації роботи кураторів на факультетах один раз у 

квартал проводяться семінари. Сьогодні на всіх факультетах задіяно 122 

куратори. За навчальний рік ними було проведено 372 заходи виховної роботи, 

із них 143 у студентських гуртожитках, на них були присутні понад 1200 

студентів. Під час проведення соціологічних опитувань студентів були названі 

кращі куратори: КЕФ – Красовський В. М., Махінла Ю. Б., Шмуратко Я. А.; 

ОЕФ – Добрунік Т. П., Семенова К. Д.; ФЕФ – Коцюрубенко Г. М., Кирилова Л. О.; 

ФМЕ – Бедрадіна К. К., Шкурупська І. О.; ФЕУВ – Місько Г. А., Анохіна К. О. 

Ініціатором та організатором студентського життя і проведення заходів 

серед студентської молоді виступає студентське самоврядування. Актив 

студентського самоврядування складає понад 300 найкращих студентів. 

Студентським самоврядуванням започатковані нові форми роботи, які 

добре впливають на активність студентів у навчальному процесі: це проведення 

конкурсів «Краща студентська група», «Студент року». В університеті з 

ініціативи студентського самоврядування створені й ефективно працюють 

наукові товариства, де беруть участь студенти старших курсів. 

Активну участь у проведенні виховної роботи беруть викладачі кафедри 

фізичного виховання та спорту. В ОНЕУ створені та набули розвитку 
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різноманітні фізкультурно-оздоровчі та спортивні відділення. Щорічно 

проводиться спартакіада університету з 10 видів спорту, спартакіада викладачів 

та співробітників із 6 видів, спартакіада гуртожитків із 4 видів спорту. Збірні 

команди університету беруть участь у міжнародних змаганнях, чемпіонатах 

світу та Європи. 2016 р. у масових фізкультурно-спортивних заходах узяли 

участь понад 2000 студентів. Збірна команда ОНЕУ посіла  2-ге місце у ХХІV 

обласних студентських іграх. За навчальний рік 5 студентів отримали звання 

майстра спорту. Гордістю університету є майстри спорту Савельєва Вікторія, 

Оксаніч Аліна, Федотова Світлана, Лошак Маргарита, Скібіцька Ольга, 

Овсієнко Мар‘яна, Водоп‘янова Марія. Майстер спорту з карате Кулік Віталій, 

з легкої атлетики – Магомедов Анвар, майстер спорту з вітрильного спорту 

Гуменко Катерина. Призерами чемпіонату Європи 2015 р. стали Гуменко 

Катерина та Кулік Віталій. 

Студентський клуб об‘єднує ініціативних та творчих студентів, які 

виявляють і розвивають свій талант. Це дало можливість на високому рівні 

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

університету».  

        Студенти ОНЕУ в травні 2016 року з дружнім візитом завітали до 

Краківського університету економіки та університету інформаційних 

технологій і менеджменту в місті Жешева (Польща), де виступили художні 

самодіяльні колективи нашого університету, які отримали теплі відгуки 

студентів та викладачів цих ВНЗ. 

Завдання щодо проведення виховної роботи  на 2016-2017 н. р.  

- Деканатам, кафедрам, кураторам академічних груп через заходи 

виховної роботи формувати професійні якості студентів, виховувати в них 

моральні якості, активну громадянську позицію, вести пропаганду 

здорового способу життя, формувати культуру інтелектуальної праці. 

- Студклубу, студентському самоврядуванню забезпечити високий 

рівень організації та проведення культурно-масових заходів зі студентами. 
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ДЕРЖАВНА   АТЕСТАЦІЯ   ВИПУСКНИКІВ 

 

У 2015/2016 н.р. випускники IV курсів вперше готували та захищали 

випускні роботи. За результатами захисту випускних робіт студентів IV курсів 

за всіма формами навчання рівень абсолютної успішності загалом по 

університету склав 98,6 %  (минулого року був  99,8%); рівень якості навчання 

склав  71,3 % (минулого року  – 43,8 %). 

Таблиця 3 

Випуск бакалаврів у 2015-2016 н.р. 

 

№ 

з/п 

Студенти-

випускники 

Денна форма навчання 

ЦЗФН ЦВФН 
 

Усього ФМЕ ФЕУВ ФЕФ ОЕФ КЕФ 

Усього 

(денна 

форма) 

1 Допущено 144 129 76 84 44 477 172 39 680 

2 Випуск 144 129 75 84 44 476 170 38 684 

3 
Дипломи     

«З відзнакою» 
19 10 9 8 10 56 0 0 56 

4 «Не з’явились» 0 0 1 0 0 1 2 1 4 

5 «Незадовільно» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 
Іноземні 

студенти 
14 12 3 2 2 33 5 1 39 

7 
Якість 

навчання, % 
70,1 85,3 77,6 85,7 84,1 80,6 84,5 48,7 71,3 

8 
Абсолютна 

успішність, % 
100,0 100,0 98,7 100,0 100,0 99,8 98,6 97,4 98,6 

 

Бакалаврів – 684; здобули освіту – 680; з відзнакою – 56 (8,2 %). 

 

У звітному році державні екзаменаційні комісії  працювали відповідно до 

вимог «Положення про організацію освітнього процесу бакалаврського та 

магістерського ступеня навчання в ОНЕУ», «Положення про порядок створення 

та організацію роботи Державної екзаменаційної комісії в ОНЕУ» та  

«Положення про основні вимоги до виконання випускної роботи на здобуття 

освітнього ступеня бакалавра всіх форм навчання». 

До захисту дипломних робіт в ОНЕУ на здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліст та магістр було допущено 281 особу. Захист 

проводився у січні 2016 р. зі студентами, що навчались 1,5 року, а саме: заочна 

та вечірня форми навчання та 5 спеціальностей денної форми навчання 

(Туризмознавство; Експертиза товарів та послуг; Менеджмент організацій і 
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адміністрування; Менеджмент інноваційної діяльності; Управління фінансово-

економічною безпекою). 

Результати захисту дипломних робіт за ОКР спеціаліст та за ступенем 

освіти магістр наведено в таблицях 4 та 5. 

Таблиця 4 

Випуск спеціалістів у 2015-2016 н.р 

 

№ 

з/п 

Студенти-

випускники 

Денна форма навчання 

ЦЗФН ЦВФН 

 

 

Усього  ФМЕ ФЕУВ ФЕФ ОЕФ КЕФ 

Усього 

(денна 

форма) 

1 Допущено - - - - - - 80 8 88 

2 Випуск - - - - - - 76 8 84 

3 
Дипломи     

«З відзнакою» 
- - - - - - 6 - 6 

4 «Не з’явились» - - - - - - 4 - 4 

5 «Незадовільно» - - - - - - - - - 

6 
Іноземні 

студенти 
- - - - - - - - - 

7 
Якість 

навчання, % 
- - - - - - 74,8 75,0 74,9 

8 
Абсолютна 

успішність, % 
- - - - - - 98,3 100 99,2 

 

Спеціалістів – 88; здобули освіту – 84; з відзнакою – 6 (7,1 %) 
 

Таблиця 5 

Випуск магістрів у 2015-2016 н.р. 
 

№ 

з/п 

Студенти-

випускники 

Денна форма навчання 

ЦЗФН ЦВФН 

 

Усього  

ФМЕ ФЕУВ ФЕФ ОЕФ КЕФ 

Усього 

(денна 

форма) 

1 Допущено 32 37 1 - - 70 99 24 193 

2 Випуск 32 37 1 - - 70 97 24 191 

3 
Дипломи     

«З відзнакою» 
8 7 - - - 15 16 - 31 

4 «Не з’явились» - - - - - - 2 - - 

5 «Незадовільно» - - - - - - - - - 

6 
Іноземні 

студенти 
- 3 - - - 3 2 - 5 

7 
Якість 

навчання, % 
100 70,3 100 - - 90,1 82,9 75,1 82,7 

8 
Абсолютна 

успішність, % 
100 100 100 - - 100 99,3 100 99,8 

 

Магістрів – 193; здобули освіту – 191; з відзнакою – 31 (16,2 %). 
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Аналізуючи результати захисту дипломних робіт спеціалістів і магістрів, 

порівняно з минулим навчальним роком спостерігається позитивна динаміка 

показника якості та успішності, а саме: у випускників за ОКР спеціаліст якість 

навчання по університету складає  74,9 %,  минулого року  − 61,2 %;  рівень 

абсолютної успішності склав  99,2 %,  минулого року − 97,8 %. 

У випускників магістратури рівень якості навчання склав  82,7 %,  

минулого року − 82,5 %; рівень абсолютної успішності склав  99,8 %,  

минулого року − 96,8 %. 

Висновки державних екзаменаційних комісій  свідчать, що захист 

дипломних та випускних робіт пройшов на достатньому рівні, студенти 

продемонстрували знання теоретичного матеріалу та вміння застосовувати його 

на практиці, проводити самостійні аналітичні дослідження. Захисту дипломних 

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

дипломних робіт та доповідей випускників. Результати магістерських 

досліджень та частково бакалаврських супроводжувались публікаціями у 

студентських наукових збірниках, зокрема  в закордонних. Усі випускові 

кафедри  університету дотримувались вимог регламенту від 28.10.2015 р. 

«Щодо організації підготовки випускних (дипломних робіт) освітнього рівня  

бакалавр (магістр)».  

Пропозиції голів ДЕК відображені у висновках щодо захисту дипломних 

робіт стосовно їх виконання та оформлення за освітнім ступенем магістр: 

− не всі кафедри дотримувались графіка написання та подання до 

попереднього захисту дипломних робіт (каф. банківської справи; 

бухгалтерського обліку та аудиту; економіки підприємства; економіки та 

управління туризмом ); 

− науковим керівникам більше приділяти увагу виявленню, 

обґрунтовуванню та опрацюванню проблемних питань в економіці України і їх 

правильної обробки (каф. фінансів; економіки підприємства); 

− на зовнішніх рецензіях не завжди визначені позитивні сторони та 

недоліки роботи; 
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− при написанні наукових статей студентами враховувати та пропонувати 

їм розробки, наведені в дипломній роботі; 

− недостатнє виконання в магістерських роботах економіко-

математичних методів аналізу економічних показників промислових 

підприємств (каф. фінансів;  банківської справи); 

− для підвищення рівня підготовки магістрів більше приділяти увагу на 

практичних заняттях розрахунково-аналітичним завданням; 

− потребує поширення використання спеціалізованого програмного 

забезпечення при виконанні аналітично-розрахункової частини випускних робіт; 

− посилити роботу щодо написання випускних робіт за замовленням 

підприємств та установ, які виступили  як бази практики. 

Для усунення недоліків, зазначених комісією, та для організованого 

проведення якісної підготовки бакалаврів і магістрів у 2016/2017 н.р. керівникам 

дипломних робіт, завідувачам кафедр та деканатам необхідно: 

- випусковим кафедрам чітко дотримуватися регламенту кафедри з 

організації підготовки дипломних і випускних робіт та їх кафедрального захисту; 

− посилити опрацювання в дипломних дослідженнях проблемних питань 

в економіці шляхом доведення виконання ДР та ВР з використання проблем з 

економіки підприємства; 

− посилити відповідальність керівників до якості ДР та ВР під час 

проведення кафедрального захисту, на відповідність темам дипломних робіт 

їхнього змісту та оформленню;  

− підвищити контроль за вчасним оформленням результатів роботи ДЕК; 

− на радах факультетів та на засіданнях кафедр обговорити звіти голів 

ДЕК та результати захисту випускних та дипломних робіт і визначити заходи 

щодо усунення недоліків; 

− завідувачам кафедр та керівникам випускних і ДР проводити роботу 

щодо пошуку можливостей написання дипломних робіт за замовленням 

підприємств та установ. 

 

 



 31 

 РОБОТА ВІДДІЛУ ЗВ’ЯЗКІВ З РОБОТОДАВЦЯМИ  

ТА СПРИЯННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЮ СТУДЕНТІВ 

 

Протягом 2015-2016 н.р. відділ  зв’язків з роботодавцями та сприяння 

працевлаштуванню студентів не тільки  продовжував розпочату понад 12 років 

тому роботу, а й поступово впроваджує нові методи та інструменти, які 

сприяють працевлаштуванню наших студентів та випускників. 

Відділом налагоджено роботу сайта, на якому постійно оновлюються 

вакансії та пропонуються рекомендації з працевлаштування, покращено зв’язки 

з центром зайнятості, місцевими органами влади та з радою роботодавців 

нашого міста, поступово впроваджується нова дисципліна: «Технології 

успішного працевлаштування за фахом» для студентів усіх спеціальностей. 

 

Таблиця 6 

Основні показники роботи відділу за 2015-2016 н.р. 

  Зміст заходів 2015-2016 

(кільк.) 

1 Проведено ярмарку вакансій 2 

2 Організація зустрічі студентів з роботодавцями            11 

3 Кількість студентів та випускників, які 

отримують вакансії по електронній пошті (осіб)  
1253 

5 

Поточна робота 

5.1   Кількість студентів, які звернулися до 

відділу з 1.09.2015 до 22.06.2016 (осіб) 
173 

5.2   Із них працевлаштовані на 22.06.2016 (осіб) 130 (75%)  

6 Накопичення банку даних роботодавців  331 компанія 

7 Кількість договорів про співпрацю 28 

8 Наявність вакансій за фахом на 22.06.16 р. 21 
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КАДРОВЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

  

 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. Професорсько-викладацький склад 

університету постійно оновлюється молодими викладачами.  

У загальній структурі університету 5 факультетів денної форми навчання, 

23 кафедри, із них випускових – 17. Станом на 01.01.2017 року  учбовий процес 

забезпечують 366 викладачів, із них: 334 – штатні, 32 - сумісники (6 внутрішніх 

та 26 зовнішніх). Докторів наук, професорів – 34 штатних (10,2%) та 6 

зовнішніх сумісників; кандидатів наук, доцентів – 207 (62,0%) штатних та 15 

зовнішніх сумісників. Усього 72,2% штатних викладачів університету мають 

науковий ступінь та вчене звання. В університеті працює 5 академіків галузевих 

академій, 17 викладачів мають почесні звання «Заслужений діяч науки і техніки 

України», «Заслужений економіст України», «Відмінник освіти України», 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 - 104 викладачі, за строковим трудовим договором – 213 

викладачів. Протягом 2016 року прийнято на посади викладачів 19 випускників 

аспірантури денної форми навчання. 

         За останній навчальний рік відбулися зміни в структурі університету: 

Наказом ректора від 21.10.16р. №111 з метою оптимізації структури і кадрового 

складу університету об’єднано кафедри економічної кібернетики та 

інформаційних систем в економіці на базі кафедри економічної кібернетики під 

назвою «Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій» зі 
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збереженням посад, термінів та інших умов  роботи співробітників зазначених 

кафедр. 

         Протягом останніх навчальних років скорочується чисельність студентів. 

У зв’язку із цим було зменшено кількість навчального навантаження як на 

загальних, так і на випускових  кафедрах університету. Протягом минулого 

навчального року проведено перерозподіл навчального навантаження кафедр 

таким чином, щоб зберегти науково-педагогічний потенціал нашого 

університету. 

 

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО 

СКЛАДУ ШЛЯХОМ СТАЖУВАННЯ 
 

У 2015-2016 н.р. планували підвищити кваліфікацію професорсько-

викладацького складу шляхом стажування  53 особи. Фактично підвищили 

свою кваліфікацію  56 осіб: в інститутах, університетах, академіях – 17 осіб; на 

підприємствах, в установах – 35 осіб; у банках – 1 особа; у податкових 

інспекціях – 1 особа; за кордоном – 2 особи. 

Стажування за планом на 2015-2016 н.р. підвищення кваліфікації не 

пройшли 2 особи у зв’язку із захистом кандидатських дисертацій. Поза планом 

підвищили свою кваліфікацію  5 осіб. 

Слід відзначити кафедри статистики; економічного аналізу; фізичного 

виховання та безпеки життєдіяльності; економіки підприємства; міжнародних 

економічних відносин; іноземних мов; мовної та психолого-педагогічної 

підготовки; філософії, історії та політології, які відповідально ставляться до 

виконання плану підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу, 

виконують кожний рік план підвищення кваліфікації, планують заздалегідь, 

тримають на постійному контролі виконання плану стажування:  

Потребують постійного контролю з боку НМВ за планом проходження 

стажування викладачів, їх звітів, упровадження результатів стажування в 

практику роботи такі кафедри: банківської справи; правознавства; економіки та 

управління національним господарством; туристичного та готельно-
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ресторанного бізнесу; фінансів; експертизи товарів та послуг; математичних 

методів аналізу економіки; інформаційних систем в економіці. 

 Завідувачам кафедр у 2016-2017 н.р. необхідно: 

- Стажування викладачів здійснювати згідно з річними планами на 

підставі договорів із підприємствами, організаціями, банками, навчальними 

закладами України та зарубіжжя, де буде проходити стажування. 

- Місце стажування викладачів визначати заздалегідь. 

- Планувати на підвищення кваліфікації викладачів кафедр та розподіляти 

з урахуванням спеціальності, педагогічного досвіду. 

- Результати стажування враховувати під час  проходження чергової 

атестації викладачів, обрання на посаду за конкурсом чи укладення трудового 

договору з науково-педагогічними працівниками. 

- Захист результатів стажування викладачів розглядати на засіданнях 

кафедр з урахуванням їх практичного значення для поліпшення навчально-

виховного процесу. 

- Своєчасно заслуховувати на засіданнях кафедр питання про 

впровадження в практику роботи результатів стажування викладачів. 
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Рис. 5. 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.  

         Головними завданням ЦПО є:  

       - перепідготовка кадрів з наданням другої вищої освіти з актуальних 

проблем економіки, підприємництва,  бізнесу та менеджменту;  

       - поглиблення та 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 2015-2016 н.р. співробітники ЦПО брали участь у проведенні 

рекламної кампанії на радіо та телебаченні щодо прийому слухачів;   

конкурсного відбору з управлінцями Одеської області щодо перепідготовки за 

Програмою «Українська ініціатива».  

За результатами проведеної рекламної кампанії з набору слухачів на 

2015-2016 н.р. було зараховано 87 слухачів для навчання за Програмою 

перепідготовки управлінських кадрів «Українська ініціатива».       

У 2015-2016 н.р. у ЦПО навчалося 176 осіб, зокрема на заочній формі 

навчання − 32 слухачі, за Програмою «Українська ініціатива»  − 144 слухачі. 

 

У грудні 2015 року успішно захистили консультаційні проекти роботи та 

отримали дипломи спеціаліста 45 осіб, які навчалися за Програмою 

«Українська ініціатива». 

32 



 36 

У червні 2016 року захистили консультаційні проекти  та отримали 

дипломи спеціаліста 85 осіб, які навчались за Програмою «Українська 

ініціатива» та  захистили дипломні роботи 32 особи, які навчались на заочній 

формі навчання за контрактними умовами. 

За результатами 2012-2016 рр.   ЦПО ОНЕУ посів перше місце серед усіх 

ВНЗ України за кількістю випускників Програми  «Українська ініціатива». 

За кількістю менеджерів, які взяли участь у стажуванні у 2010-2016 рр. у 

Німеччині, Одеський регіон посідає перше  місце. 

 

РОБОТА ЦЕНТРУ БІЗНЕС-ОСВІТИ ТА ПІДВИЩЕННЯ  

КВАЛІФІКАЦІЇ  

 

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. 

Ринок фінансових послуг – 76 осіб, зокрема: 

Керівники та головні бухгалтери ломбардів                                               46 

Керівники та головні бухгалтери фінансових компаній                              6 

Фондовий ринок – 80 осіб, зокрема: 

Фахівці з питань бух. обліку проф. учасників фондового ринку                6 

Депозитарна діяльність                                                                                  25 

Торгівля цінними паперами                                                                           31 

Управління активами                                                                                      18 

Державні закупівлі – 23 особи        УСЬОГО: 179 осіб. 

Завдання на 2016-2017 н.р.: 

- Продовжити роботу з моніторингу ринку освітніх послуг для 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. 
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РОБОТА ДОКТОРАНТУРИ ТА АСПІРАНТУРИ 

 

Керівництвом університету приділяється особлива увага стану підготовки 

кадрів вищої наукової кваліфікації, тобто аспірантурі та докторантурі. 

Підготовка аспірантів в ОНЕУ ведеться за 10 науковими спеціальностями.  

У період з 2014 до 2016 р. було захищено 11 докторських дисертацій.  

Щорічно до аспірантури зараховується в середньому 23 особи 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.  

За останні три роки (2014-2016) із зарахованих до аспірантури у 2010–

2013 роках (113 осіб) закінчили її 72 особи, із яких захистили кандидатську 

дисертацію 40 осіб (із них 19 аспірантів – у достроковий термін). Залишились 

працювати в ОНЕУ 47 осіб (табл. ) 

Таблиця 7 

Робота докторантури та аспірантури                  

 

Роки 

Усього 

зараховано 

(осіб) 

Зокрема 

на 

заочну 

форму 

Із зарахованих у 

2010-2013 рр. 

закінчили 

аспірантуру 

Із них 

захистили 

дисертацію, 

(зокрема в 

строк) 

Залишилися 

працювати в 

ОНЕУ 

2014 
23 

21+2контр. 
11 

із 37 (17+20) 

(2011ст+2010з) 

22 

14/4  + 2 докт. 15 

2015 

 

31 

26+5контр 

 

14 

із 35 (17+18) 

(2012ст+2011з) 

30 + 3 іноз. 

15+3іноз./7 

+5 докт. 

 

19 

 

2016  

13 

9+4 

контр. 

 

4 

контр. 

із 41 (20+21) 

(2013ст+2012з) 

17 

8/8 +3 докт. 13 

Усього 
67 

(56+11контр) 
29 

із 113 (54+59) 

69+3іноз. 

37+ 3іноз./ 19 

+10 докт. 
47 
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За 2016 р. викладачами, докторантами, аспірантами та здобувачами 

захищено 3 докторські та 28 кандидатських дисертацій, із яких 8 – у 

достроковий термін (кафедри: банківської справи – 2, фінансів – 1, економічного аналізу 

– 1, бухобліку та аудиту – 1, економіки та планування бізнесу – 1, менеджменту – 1, економіки 

підприємства - 1). 

Таким чином, 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. 

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА  
 

Внаслідок зусиль багатьох поколінь учених 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 у 2016 р. 

залучено 334 НПП, зокрема: 34 доктори наук, професори, 212 кандидатів наук, 

доцентів, 5 академіків та 17 викладачів ОНЕУ мають почесні звання.  

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 і 

світі та сталого розвитку суспільства й держави. Фундаментальні дослідження з 

актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук; 
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- Науки про життя, нові технології профілактики та лікування 

найпоширеніших захворювань. Проблеми розвитку особистості, суспільства, 

демографія та соціально-економічна політика. 

Науково-дослідна робота протягом 2016 року виконувалася відповідно до: 

- тематичного плану НДР на 2016 рік, затвердженого Департаментом 

науково-технічного розвитку МОНУ. Виконано 6 НДР загальним обсягом 

1082,306 т. грн., із них: 2 фундаментальні НДР, обсягом 284,646 тис. грн           

(2016 р. завершено одну НДР, обсягом 94,93 тис. грн) та 4 прикладні НДР, 

обсягом 797,66 грн;  

- тематичного плану НДР ОНЕУ, затвердженого вченою радою 

університету та сформованого відповідно до програми розвитку освіти і науки 

України на 2012-2020 рр., – 25 НДР, які виконуються на кафедрах у межах 

робочого часу викладачів (усі зареєстровані в УкрІНТЕІ), 2016 р. завершено 4 

НДР на кафедрах маркетингу; мовної та психолого-педагогічної підготовки; 

банківської справи; іноземних мов.  

- господарських договорів на замовлення підприємств та установ 

(проведення прикладних досліджень) – 15 НДР, обсягом 128,0  тис. грн (2016 р. 

завершено 13 НДР), а також проведених консалтингових заходів у вигляді 3-х 

практичних наукових семінарів щодо фахівців ОСББ на замовлення Одеської 

міської ради, обсягом 90 тис. грн  (усього 218 тис. грн).  
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Рис.6. Динаміка фінансування наукової роботи у 2013-2016 рр. 
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В університеті функціонують і набувають подальшого розвитку 5 

наукових шкіл, діяльністю яких є виконання фундаментальних та прикладних 

досліджень за визначеними вище пріоритетними напрямами розвитку науки і 

техніки та підготовки на цій базі фахівців вищої кваліфікації.  

За звітний період професорсько-викладацьким складом університету, 

докторантами, аспірантами та здобувачами опубліковано 1178 наукових робіт, 

загальним обсягом 1180,1 др. арк., зокрема 27 монографій (331,0 арк.), 3 

підручники (42,0 др.арк.), 42 навчальних посібники (394,0 др. арк.) та 1107 

наукових статей (389,25 др. арк.). У міжнародних журналах видано 94 статті, у 

загальнодержавних – 37 статей.  

ОНЕУ посідає 113 місце в консолідованому  рейтингу ВНЗ України.           

2016 року активізовано роботу з розміщення наукових праць у   

наукометричних базах даних, так у Web of Sience розміщено 34 наукові роботи,  

Scopys – 41, у Google Scholar – 3020 (10494 цитувань, h-індекс – 34).  У 

репозитарії  ОНЕУ розміщено  3779 наукових робіт (у 2016 – 644).  Проведено 8 

міжнародних, 6 всеукраїнських та 3 регіональних заходи, у яких узяли участь 

понад 1600 викладачів, аспірантів та здобувачів. 

 

 
 

 

Рис. 7. Видано наукових праць у 2013-2016 рр. (друк. арк.) 
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У звітному періоді видано 4 випуски  фахового збірника «Вісник  

соціально-економічних досліджень», зокрема 1 англійською мовою; 10 

випусків фахового збірника «Науковий вісник», а також збірники «Економіка 

підприємства: сучасні проблеми теорії та практики» (матеріали V ювілейної 

міжнародної науково-практичної конференції); «Економіка та управління 

національним господарством: стан, тенденції та перспективи» (матеріали III 

міжнародної науково-практичної конференції); «Актуальні проблеми розвитку 

економічної теорії в умовах глобалізації» (збірник наукових праць XII 

всеукраїнської науково-практичної конференції “Покританівські читання”); 

«Перспективи розвитку обліку контролю та аналізу в контексті Євроінтеграції 

(матеріали II міжнародної студентської науково-практичної конференції); 

«Напрями розвитку обліку, контролю та економічного аналізу в умовах 

глобалізації» (матеріали II міжнародної науково-практичної конференції).  

 

 
 

 

Рис. 8. Структура наукових публікацій у 2016 р. 
 

Протягом 2016 року проведено значну підготовчу та організаційну роботу 

щодо підвищення  рейтингу науковців університету, а також їх наукових 

видань, у яких підвищився рівень цитованості в українських та міжнародних 
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наукометричних базах даних. За результатом цієї роботи збірник наукових 

праць «Вісник соціально-економічних досліджень» включено до міжнародної 

наукометричної бази даних «Index Copernicus International», до науково-

інформаційного простору «СОЦІОНЕТ», а також видання науковців ОНЕУ 

залучено до національного проекту «Бібліометрика української науки». Окрім 

цього, можна відзначити більш активну участь кафедр та окремих науковців 

університету в міжнародній реферативній базі «Google Scholar», а також 

створення та наповнення профілів у глобальному реєстрі науковців «ORCID». 

Бізнес-тренінг центром проведено 5 тренінгових заходів (семінарів-тренінгів 

(спецкурсу щодо ОСББ), у яких узяли участь 105 осіб. 

 

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, 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 
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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 – грамотами у номінаціях «За 

використання значного обсягу статистичних даних» і «За значний ступінь 

наукової новизни». 

У квітні 2016 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. 
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МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

 

Міжнародна діяльність в університеті є одним із пріоритетних напрямків 

діяльності і будується  відповідно до Закону України «Про вищу освіту», 

Стратегії інтернаціоналізації ОНЕУ. Нинішні часи вимагають створення в 

університеті середовища, здатного ефективно функціонувати на міжнародному 

рівні. 

Однією з головних тенденцій часу є розвиток студентської мобільності. У 

поточному році 90 студентів університету брали участь у міжнародних 

програмах, зокрема 15 студентів було направлено на навчання за програмами 

мобільності, Еразмус + та подвійних дипломів в університети Німеччини 

Польщі, Болгарії, 75 студентів  брали участь у міжнародних програмах практик, 

обміну, стажувань.  

Цього року 23 викладачі перебували у відрядженнях за кордоном, зокрема 

2 – взяли участь у програмі Erasmus+,  3 – пройшли стажування, 14  –підвищення 

кваліфікації. Водночас 19 іноземних викладачів та науковців узяли участь у 

науковій діяльності та викладацькій роботі в ОНЕУ.         

Відповідно до тенденції поглиблення інтернаціоналізації, 2016 року 

підписано 6 нових угод про академічне співробітництво, зокрема з університетом 

м. Міттвайда про подвійні дипломи на рівні магістра, із Загребською школою 

менеджменту, Федерацією «Обміни Франція – Україна», з Магдебурзьким 

університетом ім. Отто фон Геріке.  

Триває участь у міжнародних проектах, програмах, наукових 

конференціях. ОНЕУ у складі інших 5 українських навчальних закладів  

минулого навчального року став учасником трирічної програми Євросоюзу 

«Жан Моне». У лютому 2016 відбувся візит до університету  французької 

делегації на чолі з послом Франції в Україні. У травні 2016 року відбулася 

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми розвитку 

національної економіки на сучасному етапі», присвячена 95-річчю ОНЕУ.  
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2016 року підписано 6 нових угод із західними університетами щодо участі 

у програмі Еразмус +, зокрема відновлено співпрацю з університетом 

Страсбурга. У вересні проведено літню школу за участю 10 німецьких студентів 

з університету Магдебурга.      

Проводиться навчання іноземців: цього року в університеті здобувають 

освіту 104 особи із 16 країн світу.   

Активізували свою роботу в галузі міжнародних зв’язків кафедри 

університету. Демонструють гармонічний розвиток за всіма напрямами 

міжнародної діяльності кафедри економіки підприємства, міжнародних 

економічних відносин, бухгалтерського обліку і аудиту та ін.  62 викладачі 

університету закінчили курси з вивчення англійської мови на кафедрі іноземних 

мов. 103 викладачі володіють англійською мовою на рівні В-1, В-2 та 15 на рівні 

С-1та С-2, що є запорукою успішної участі в міжнародних програмах, проектах, 

просування університету на шляху подальшої інтернаціоналізації.  

Для подальшої участі у програмах з університетами Франції  Екс-Марсель 

та Ле Ман інтенсивно вивчають французьку мову 25 студентів.  

Проводиться читання лекцій англійською мовою на чотирьох курсах 

факультету міжнародної економіки. Запроваджено читання лекцій англійською 

мовою на окремих курсах ФЕУВ (доц. О. А. Дегтярьова), та ОЕФ (доц.                   

Р. В. Кузіна). Планують викладання дисциплін англійською мовою викладачі 

кафедр менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності,  

банківської справи, економіки підприємства, економічного аналізу, обліку та 

оподаткування в галузях економіки. Набуло традиційної практики проведення 

кафедральних семінарів англійською мовою (каф. економічної теорії, бухобліку 

та аудиту, обліку та оподаткування в галузях економіки, фінансів). 
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ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН УНІВЕРСИТЕТУ 

 

Одеський національний економічний університет у 2016 році 

фінансувався за двома бюджетними програмами в системі Головного 

розпорядника коштів Державного бюджету – Міністерства освіти і науки 

України: 2201040 Дослідження, наукові та науково- технічні розробки та 

основний напрям діяльності 2201160 Підготовка кадрів вищими навчальними 

закладами. 

Динаміка показників фінансування за загальним та спеціальним фондами 

наведена на рис. 9. 

                                                                                                           Рис.9. 

 

 

У 2016 р. фінансування загального фонду Університету збільшилось на 

суму 0,52 млн. грн. за рахунок зменшення фінансування виплати стипендій та 

комунальних послуг та збільшення витрат на заробітну плату. Законом України 

«Про Державний бюджет на 2016 рік» від 25.12.2015 р. № 928-VIII з 

урахуванням змін затверджено видатки із загального фонду за усіма 

програмами Університету у розмірі 43,18 млн. грн., що на 1 % більше 

попереднього року.  
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Надходження до спеціального фонду в 2016 році залишилось на тому ж 

рівні, що і в 2015 році та склало 29,544 млн. грн. 

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 утримання 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. 

Слід зазначити, що ані в 2015, ані в 2016 році загальним фондом 

державного бюджету не фінансувались капітальні видатки. Видатки на 

утримання, обслуговування і розвиток матеріально-технічної бази університету, 

підтримку у належному стані будівель та споруд, проведення ремонтних робіт 

забезпечувалось за рахунок спеціального фонду бюджету університету.  

Станом на поточну дату з бюджету профінансовано всі статті. 

Використання коштів загального та спеціального фондів Державного 

бюджету здійснюється згідно напрямків, передбачених паспортами бюджетних 

програм на виконання запланованих показників. Основною статтею витрат по 

загальному фонду є видатки на заробітну плату та  нарахування на ФОП 

науково-педагогічного, педагогічного та допоміжного і обслуговуючого 

персоналу – 63,52%, на виплату стипендій та соціальних видатків для дітей 

сиріт було спрямовано 33,94% коштів, на оплату комунальних послуг та 

енергоносіїв – 2,54%.  

Структура  надходження коштів загального та спеціального фондів за 2016 

та 2015 роки наведена на рисунку 10. 
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2016 рік (77,82 млн.грн.) 

 

2015 рік (79,62 млн.грн.) 

 

 Рис. 10. Структура надходження університету за 2016 та 2015 роки. 

 

У загальній структурі видатків університету, які складають у 2016 році  

70,66 млн. грн. займають видатки на: 

- оплату праці – 67,7 %  (47,86 млн. грн.); 
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- стипендії та соціальні виплати дітям-сиротам – 20,2 %  (14,29 

млн.грн.) 

- оплату комунальних послуг – 5,9 % (4,15 млн. грн.)  

- утримання університету – 4,6 % ( 3,27 млн. грн.). 

- придбання обладнання  та літератури – 1,6 % (1,09 млн. грн.).  

Видатки університету у розрізі статтей витрат наведено на рис. 3 

 

2016 рік  

 

2015 рік 

 

Рис. 11. Структура видатків університету у розрізі витрат  

за 2016 та 2015 роки. 
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Протягом 2016 року заробітна плата та стипендія виплачуються своєчасно 

у встановлений термін два рази на місяць. 

Державне фінансування за програмою «Підготовка кадрів вищими 

навчальними закладами» у 2016 році складає 42,10 млн. грн. (57,89%).  

Структура видатків загального фонду бюджету у 2016  році: 

- заробітна плата з нарахуваннями складає -  63,5%  (26,74 млн. грн.); 

- видатки на стипендію складають  - 31,9%  (13,44 млн. грн.); 

- видатки на оплату комунальних послуг складають – 2,6%  (1,08 

млн. грн.); 

- видатки на соціальні виплати дітям-сиротам – 2%  (0,84 млн. грн.); 

 Динаміка структурних змін видатків загального фонду за 2016  та  2015 

роки наведена на рис 12. 

                                                                                                           Рис.12. 

 

 

Видатки спеціального фонду  у  2016 році склали  27,00 млн. грн., 

зокрема: 

- фонд заробітної плати  – 19,95 млн. грн. – 73,9 % видатків 

спеціального фонду;   

-  видатки на утримання університету, господарські та 

канцелярські  витрати – 3,23 млн. грн. – 12 % видатків спеціального 

фонду; 
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- видатки на оплату комунальних послуг – 3,07 млн. грн. – 11,4 

% видатків спеціального фонду;   

- видатки на забезпечення навчального процесу – придбання 

навчального    обладнання та літератури склали – 0,75 млн.грн. – 2,8 % 

видатків спеціального фонду. 

- видатки на капітальний ремонт гуртожитків та корпусів в 

2016 році не проводились. 

Динаміка структурних змін видатків спеціального фонду бюджету за 2016 

рік в порівняні з 2016 роком наведена на рис. 13.        

                                                                                                                  Рис.13.  
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Заходи правового характеру щодо ефективності фінансово-господарської 

діяльності 

 

         В університеті постійно здійснюються заходи правового характеру, що 

забезпечують ефективність фінансово-господарської діяльності, організації 

освітнього процесу тощо. 

         Так, протягом трьох років тривав судовий спір між Одеським 

національним економічним університетом та ТОВ «Інфокс» в особі філії 

«Інфоксводоканал» - монополістом у сфері водопостачання та водовідведення.  

          Предметом цього спору була необгрунтована та незаконна вимога з боку 

«Інфоксводоканалу» виплатити понад 600 тисяч гривень за водопостачання 

всупереч договірним зобов’язанням.  

          Двічі Вищий господарський суд України відміняв рішення перших двох 

судових інстанцій та повертав цю справу на повторний розгляд до першої 

інстанції.  

          І тільки під час третього розгляду цієї справи в Господарському суді 

Одеської області було ухвалено законне рішення – відмовлено в позові 

«Інфоксводоканалу» до нашого університету та стягнено на нашу користь з 

«Інфоксводоканалу» всі судові витрати за три роки -  понад 30 тисяч гривень.  

          Одеським апеляційним господарським судом це рішення було залишено 

без змін. 

         Вищий господарський суд України 26 жовтня 2016 року, під час третього 

розгляду цієї справи, прийняв постанову, якою залишив без змін рішення 

першої та постанову апеляційної інстанцій про стягнення на користь 

університету всіх судових витрат.  

         Наразі наказ Господарського суду Одеської області щодо стягнення з 

«Інфоксводоканалу» на користь нашого університету судових витрат 

знаходиться на виконанні в Державній виконавчій службі. 

          Таким чином, завершився господарський спір, що тривав протягом 2014-

2016 років. 
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АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Діяльність адміністративно-господарської частини університету була 

спрямована на: 

- забезпечення навчального процесу; 

- покращення соціально-побутових умов у гуртожитках. 

За звітний період виконано такі види робіт:  

Навчальний корпус № 1 

- вибірковий ремонт фасаду корпусу; 

- поточний ремонт приміщень аудиторій 216, 109;  

- поточний ремонт санвузлів; 

- вибірковий поточний ремонт коридорів 1-го та 2-го поверхів. 

- поточний ремонт внутрішньої мережі теплопостачання корпусу. 

Теплова мережа атестована технічною комісією.     

Навчальний корпус № 2 

- проведено поточний ремонт коридору 1-го поверху; 

- поточний ремонт сходів та фасаду;   

- поточний ремонт внутрішньої мережі теплопостачання корпусу. 

Теплова мережа прийнята до експлуатації спеціалізованою інспекцією. 

Навчальний корпус № 3 

- фарбування підлоги та дверей в аудиторіях № 104, 105, 106, 107; 

- ремонт та фарбування віконних отворів другого поверху; 

- поточні  роботи   в  коридорах  I , II, III  поверхів, сходових площадок; 

- поточний ремонт внутрішньої мережі теплопостачання корпусу. 

Теплова мережа прийнята до експлуатації спеціалізованою інспекцією. 

Навчальний корпус № 4 

- поточний ремонт аудиторії 101, 406; 

- поточний ремонт сходових маршів 1-5 поверхів; 

- поточний ремонт центрального холу та коридору 5 поверху; 

- поточний ремонт внутрішньої мережі теплопостачання корпусу. 

Теплова мережа прийнята до експлуатації спеціалізованою інспекцією. 
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Навчальний корпус № 5 

-   вибірковий ремонт покрівлі; 

- поточний ремонт санвузла 1-го поверху; 

- поточний ремонт внутрішньої мережі теплопостачання корпусу. 

Теплова мережа прийнята до експлуатації спеціалізованою інспекцією. 

Гуртожиток №1 

- поточний    ремонт сходових маршів,  коридорів, відремонтовано 6 

житлових кімнат; 

- поточний ремонт 8 кухонь; 

- поточний ремонт жіночої душової. 

- поточний  ремонт   внутрішньої   мережі теплопостачання    корпусу. 

Теплова мережа прийнята до експлуатації спеціалізованою інспекцією. 

Гуртожиток № 2 

- поточний ремонт душових; 

- вибірковий ремонт коридорів; 

- поточний    ремонт сходових маршів, сміттєпроводів; 

- ремонт мережі каналізації «малого» крила; 

- поточний  ремонт   внутрішньої   мережі теплопостачання корпусу.    

     Теплова мережа прийнята до експлуатації спеціалізованою інспекцією. 

Гуртожиток № 3 

- поточний ремонт місць загального користування (кухонь - 8,  

санвузлів - 8, умивалень - 8), а також поточні   сантехнічні, 

електромонтажні роботи; 

        -    фарбування радіаторів у місцях загального користування; 

   -    вибірковий ремонт меблів, заміна скла у вікнах; 

-  поточний  ремонт   внутрішньої   мережі теплопостачання корпусу.    

     Теплова мережа прийнята до експлуатації спеціалізованою інспекцією 
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Антикорупційна діяльність 

  Виконуючи постанову Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 р. «Про 

запобігання і виявлення корупції», в університеті назначено відповідальну 

особу з питань запобігання і виявлення корупції –  проректора            

Шубартовського Г. І.  

 Систематично питання запобігання корупції обговорюються на засіданнях 

ректорату, зборах викладацького складу, зустрічах студентів з ректором та 

проректорами, на засіданнях рад факультетів, кафедр, зустрічах активу 

студентського самоврядування, семінарах кураторів академічних груп, у 

студентських гуртожитках. 

 На факультетах для викладачів та студентів проводяться зустрічі з 

фахівцями-юристами, працівниками прокуратури, поліції міста Одеси.  

 В університеті проводиться постійний моніторинг з питань  запобігання та 

виявлення корупції. 

 

 

ЗАХОДИ 

ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ АДМІНІСТРАЦІЄЮ УНІВЕРСИТЕТУ 

КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ 

ЗА 11 МІСЯЦІВ 2016 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 і соціального розвитку на підставі 

взаємного узгодження інтересів сторін відповідно до чинного законодавства. 

 Постійно для забезпечення соціально-економічних та трудових прав 

працівників проводиться моніторинг щодо стану виконання положень 

колективного договору, про що ректор звітує перед трудовим колективом двічі 

на рік. 
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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, насамперед, стосується : 

- оплати ліків важко хворим співробітникам;  

- надання  додатково  оплачуваних  відпусток  за  рахунок коштів 

університету в 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. На ці комплексні заходи, 

спрямовані на підвищення рівня охорони праці, за 11 місяців поточного року 

витрачено 61 795 гривень.    

         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. 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. 
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                                                                                                  Таблиця 11 

№з/п 
Назва    витрат  на  виконання  умов  колективного  

договору 

Сума в 

тис. грн 

1.  
Відрахування на культурно-масову та спортивно-

оздоровчу роботу  0,5% від спеціального фонду 
64,4 

2.  Грошова винагорода всім категоріям працівників 1 729,65 

3.  Матеріальна допомога всім категоріям працівників 1 415,1 

4.  Виплата коштів за вислугу років 2 237,48 

5.  Виплата за складність та напруженість у роботі 22,15 

6.  Доплати за роботу в нічний час 171,23 

7.  
Доплати за  суміщення професій або виконання 

обов’язків тимчасово відсутніх працівників 
285,1  

8.  
Надання матеріальної допомоги на поховання 

(працівників та близьких родичів) 
48,2 

9.  Придбання ліків важко хворим співробітникам 17,73   

10.  Кошти, витрачені на охорону праці 61,79 

 

 

Звіт ректора Одеського національного економічного 

університету за 2016 р. було заслухано на конференції трудового 

колективу 22 грудня 2016 р.  

 

 

РЕКТОР    М. І. ЗВЄРЯКОВ 

 


