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З В І Т    Р Е К Т О Р А 

Одеського національного економічного університету  

професора Звєрякова М. І.   

про виконання умов контракту, статуту університету  

та дотримання законодавства про освіту у 2018 році  

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

освіти і науки України від 14.04.1997 р.№ 346 «Про забезпечення контролю за 

виконанням умов контрактів» та інформаційного листа МОН України № 1/9 – 

731 від 03.12.2018 р. «Про подання інформації» звітую, що  2018 року 

університет продовжував удосконалювати освітній процес, розвивав наукові 

дослідження, зміцнював міжнародні зв’язки. Особлива увага приділялася 

забезпеченню високої якості освіти, посиленню ролі університету як центру 

культури та просвітительства, соціальному захисту й соціальній підтримці 

учасників освітнього процесу, розвитку матеріально-технічної бази, 

забезпеченню фінансової стабільності університету. Університет активно 

працював над просуванням цінностей науки, просвіти і культури в суспільстві, 

насамперед – серед молоді. Протягом року в університеті неодноразово 

відбувалися заходи, спрямовані на гуртування колективу навколо ідей 

патріотизму та забезпечення єдності України. Проведено значну роботу із 

забезпечення якості університетської освіти відповідно до Законів України 

«Про вищу освіту» та  «Про освіту». Особлива увага приділялася 

удосконаленню всіх складових внутрішньої системи якості, а саме:  

1. Удосконалення системи управління університетом. 

 Розвиток демократичних засад управління на основі вдосконалення 

організації роботи колегіальних і дорадчих органів та залучення до управління 

активу науково-педагогічних працівників (НПП), органів студентського 

самоврядування.  

 Поєднання колегіальності з персональною відповідальністю за доручену 

справу, підвищення ефективності роботи вчених рад, ректорату, деканатів, 

всебічний розвиток самоврядування. 

 Продовження автоматизації процесів управління освітньою і навчально-

методичною діяльністю університету, оптимізації інформаційних потоків для 

підвищення якості управлінських рішень. 

2. Забезпечення якості освітніх програм, комплектування контингенту 

студентів. Профорієнтаційна робота. 

 Проведення роботи щодо забезпечення сумісності й зіставленості 

освітнього процесу в університеті з новим переліком спеціальностей та 

методичних рекомендацій навчально-методичних комісій зі спеціальностей 

(компетентнісний підхід). Акредитовано до 2023 р. 18 освітніх програм за 

другим (магістерським) рівнем. 

 Удосконалення навчальних планів підготовки бакалаврів та магістрів з 

урахуванням результатів наукової діяльності викладачів, регіональних та 
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корпоративних потреб замовників-роботодавців. Розроблено освітньо-

професійні й освітньо-наукові програми зі спеціальностей та навчальні плани  

для всіх рівнів і форм навчання на підставі компетентнісноорієнтованих 

стандартів 

 Оптимізація структури аудиторного навантаження з профільних 

дисциплін із збільшенням годин для практичних занять для формування у 

студентів старших курсів професійних практичних умінь та навичок. 

Зменшення навчального навантаження до 600 годин на рік.  

 Удосконалення системи соціологічних досліджень з питань організації та 

якості освіти, рівня педагогічної майстерності викладачів, сприйняття 

студентами новітніх навчальних технологій, нововведень у навчально-

методичному забезпеченні, оцінки та діагностики знань студентів. 

 Індивідуалізація профорієнтаційної роботи, розвиток довузівської 

підготовки, посилення рекламно-пропагандистської роботи щодо залучення до 

університету молоді та осіб, які здобули середню освіту в минулі роки. 

 Моніторинг ринку освітніх послуг і ринку праці для мобільного 

реагування на їхні потреби та поширення напрямків освітньої діяльності за 

рахунок відкриття нових спеціальностей, магістерських програм підготовки, що 

базуються на власних наукових дослідженнях, та спеціалізацій, які 

відповідають інноваційній стратегії розвитку суспільства й економіки. 

 Аналіз наявних навчальних планів і програм університету з метою їх 

систематизації, погодження, актуалізації змісту відповідно до потреб регіону та 

забезпечення наступності підготовки фахівців і випереджувальної ролі освіти в 

суспільному розвитку. 

 Удосконалення форм і методів контролю та оцінювання знань і навичок 

студентів на основі прозорих критеріїв, запровадження автоматизованого 

обліку успішності із застосуванням комп'ютерних програм і технологій. 

 Моніторинг роботи факультетів, кафедр з питань організації навчального 

процесу з подальшим аналізом та встановленням рейтингу їхньої діяльності. 

 Удосконалення системного підходу щодо рейтингу викладачів 

університету та його врахування для мотивації НПП. 

 Розроблення маркетингової стратегії просування освітніх послуг на ринку 

праці, вивчення ситуації та узгодження потреб цих ринків: пошук соціальних 

партнерів, замовників кадрів, створення для них системи післядипломної 

освіти. 

 Створення групи забезпечення зі спеціальностей (відповідно до нових 

Ліцензійних умов). 

 Розроблення 2 освітньо-професійних та 2 освітньо-наукових програм 

магістерського рівня та 3 ОПП бакалаврського рівня для вступників 2018 р.  

 Створення міжкафедрального центру професійного та особистісного 

вдосконалення (завдання: розвиток комунікативної компетентності викладачів 

ОНЕУ, надання консультативно-психологічної допомоги викладачам, 

студентам, проведення навчально-тренувальної роботи практичного 

спрямування зі студентами всіх форм навчання). 
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Поповнення нормативно-методичної бази університету новими 

положеннями. 

 Активізація роботи зі студентами 4-го курсу бакалаврського рівня щодо 

підготовки до вступних екзаменів у магістратуру (збільшення кількості годин з 

іноземної мови у навчальних планах, проведення пробного тестування та  

заміру знань студентів за всіма спеціальностями).  
3. Реалізація кадрової політики. 

Реалізація кадрової політики щодо поліпшення якісного складу 

професорсько-викладацького персоналу та укомплектування кафедр науково-

педагогічними кадрами, академічно та професійно кваліфікованими.  

 Підвищення рівня кваліфікації та професійної компетентності викладачів, 

збереження кадрового потенціалу. Викладачами, здобувачами, аспірантами та 

докторантами захищено 1 докторську дисертацію та 10 кандидатських 

дисертацій. 

 Розроблення та реалізація програми збереження складу НПП у період 

зменшення прийому студентів на перший  курс  шляхом  оптимізації 

педагогічного  навантаження, мобільності   викладачів   у  межах   структури   

університету,   залучення   до наукової діяльності тощо.   

 Підвищення ефективності кар’єрних, економічних та моральних 

механізмів мотивації до інноваційної діяльності викладачів та співробітників. 

 Розширення практики підвищення кваліфікації НПП в опануванні 

новітніми навчальними технологіями. 

 Удосконалення системи підвищення кваліфікації та перепідготовки 

науково-педагогічних і наукових працівників університету за інноваційними 

напрямками організації навчально-виховного процесу та наукової діяльності. 

4. Розвиток навчально-методичного забезпечення та наукової роботи. 

Міжнародна діяльність. 

Продовження роботи щодо забезпечення дисциплін навчально-

методичною літературою. Кафедрами видано 2 підручники та 33 навчальних 

посібники, із яких 8 англійською мовою.  

 Подальша розробка та впровадження автоматизованої бібліотечної 

системи, автоматизованої книговидачі. Створення бази повнотекстових видань 

та забезпечення доступу до електронних ресурсів видавництв та бібліотек через 

Інтернет. 

Активізація науково-дослідної роботи НПП. Так, відповідно до 

тематичного плану НДР ОНЕУ, затвердженого МОН України, 2017 р. виконано 

НДР обсягом 1553,74 тис. грн.  У 2018 р.  виконано чотири НДР обсягом 1245,6 

тис. грн.  Із 15 травня до 1 липня в університеті проводився 1 етап конкурсу 

науково-дослідницьких робіт, що фінансуються МОНУ. На наступний етап 

конкурсу надано 7 НДР, підготовлені фахівцями ОНЕУ. За минулий рік 

докторантами, аспірантами та здобувачами університету опубліковано 69 

монографії  та 1135 наукових робіт. У міжнародних журналах опубліковано 52 

статі, у загальнодержавних – 55 статей. 

Продовження розміщення наукових публікацій у наукометричних базах 

даних. Так, у Web  of Sсience розміщено  103 наукові роботи  (261 цитувань, h-
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індекс – 8), у Scopus – 80 робіт 52  авторів, у  Google Scholar – 9230 (14338 – 

цитувань, h-індекс –30). У репозитарії університету на сьогодні розміщено 7985 

наукових робіт. 

Продовження роботи щодо залучення студентів до науково-дослідної 

роботи. У наукових дослідженнях узяли участь 694 студенти. У I етапі 

Всеукраїнських студентських олімпіад узяли участь 842 студенти. Учасниками 

II етапу стали 27 студентів. У Всеукраїнських та Міжнародних наукових 

конференціях узяли участь 694 студенти. Переможцями Всеукраїнської 

олімпіади стали 7 студентів ОНЕУ. 

Розвиток напрямку мобільності університету – навчання та  стажування 

викладачів і студентів за кордоном, участь у міжнародних конференціях, 

конкурсах: 22 викладачі взяли участь у міжнародних конференціях, 17 – 

пройшли стажування, 2 викладачі пройшли підвищення кваліфікації.  

 

ВСТУПНА КАМПАНІЯ 

Прийом вступників у 2018 році проводився відповідно до:  

– Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України, 

затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня         

2017 року №1378;  

– наказу №409 від 23.04.2018 року «Про затвердження Змін до наказу 

Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року №1378, 

затверджених Міністерством юстиції України 14 листопада 2017 року                  

№ 1397/31265»; 

– Правил прийому до ОНЕУ у 2018 році. 

          Прийом до університету проводився для здобуття освітніх ступенів 

бакалавр та  магістр. 

          На навчання для здобуття ступеня бакалавр приймалися вступники на 

основі повної загальної середньої освіти за результатами ЗНО. Приймалися 

сертифікати ЗНО 2016, 2017 та 2018 років, крім оцінок з англійської, 

французької, німецької та іспанської мов. Оцінки з  англійської, французької, 

німецької та іспанської мов приймалися лише із сертифікатів ЗНО 2018 року. 

Вступники подавали заяву в електронній формі на очну (денну) та заочну 

форми навчання.  Вступники могли  подати до семи заяв  на місця державного 

замовлення не більше ніж із чотирьох спеціальностей. Подання заяв для участі 

в конкурсі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб не обмежувалося. 

 На навчання для здобуття ступеня бакалавр на основі диплома 

молодшого спеціаліста вступники складали письмовий іспит зі спеціальності. 

Прийом проводився на вакантні місця на старші курси (2-3 курс)  за кошти 

фізичних або юридичних осіб. 

На навчання для здобуття освітнього ступеня магістра приймалися особи 

на основі диплома бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста 

(магістра для здобуття другої освіти).   

На магістерські програми за спеціальностями галузей знань:                          

05 «Соціальні та поведінкові науки» – спеціальність 051 «Економіка»;                  
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24 «Сфера обслуговування» – спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа», 

242 «Туризм»; 29 «Міжнародні відносини» – спеціальність 292 «Міжнародні 

економічні відносини» вступники складали іспит з іноземної мови у формі 

єдиного вступного іспиту в Центрі оцінювання якості освіти. Фахове вступне 

випробування в письмовій формі зі спеціальності вступники складали в 

університеті. 

На магістерські програми за спеціальностями галузі знань 07 «Управління 

та адміністрування» вступники складали письмовий іспит зі спеціальності та 

іспит з іноземної мови в письмовій формі в університеті. 

На 1 курс для здобуття ступеня бакалавр Міністерством освіти і науки 

України на місця державного замовлення було рекомендовано за прохідним 

балом на очну (денну) форму навчання 125 осіб, на заочну форму – 20 осіб. 

Виконали вимоги до зарахування, надали оригінали документів на очну           

(денну) форму навчання  109 осіб,  на заочну форму – 18 осіб. 

На денну форму навчання згідно з квотою  зараховано 1 (одного) 

іноземного громадянина.  

Державне замовлення на основі ПЗСО за освітнім ступенем бакалавр у 

2018 році: на очну (денну) форму навчання  –  140 осіб; на заочну форму 

навчання  –  18 осіб. 

На 1 курс денної форми навчання для здобуття освітнього рівня бакалавр  

на місця державного замовлення зараховано 140 вступників (зокрема згідно з 

квотою прийому іноземних громадян  одного іноземного громадянина), на 

місця за кошти фізичних або юридичних осіб зараховано 257 осіб (2017 року 

359 громадян України та 6 іноземних громадян). Усього на 1 курс денної форми 

навчання зараховано 397 вступників (2017 року  –  455). 

На 1 курс заочної форми навчання на місця державного замовлення  

зараховано 18 вступників, за контрактом –  29 вступників. Усього на 1 курс 

заочної форми навчання  зараховано 47 вступників (2017 року  –  62). 

На старші курси на основі диплома молодшого спеціаліста для здобуття 

освітнього ступеня бакалавр  за всіма формами навчання  зараховано 100  

вступників: очна (денна) форма навчання –  36 вступників (2017 року  –  41); 

заочна форма навчання  –  63 вступники (2017 року  –  52); вечірня форма 

навчання  –  1 вступник. 

Для здобуття освітнього ступеня магістр державне замовлення  2018 року: 

денна форма навчання  – 157 місць; заочна форма навчання  –  9 місць.  

Відповідно  до рішення Конкурсної комісії Міністерства освіти і науки 

України від 4 серпня 2018 року та від 27.09.2018 р. державне замовлення 

збільшено  на денну форму навчання  на  4 місця.  

Державне замовлення на освітній ступінь магістр 2018 року: денна форма 

навчання – 161 місце (2017 року  – 204); заочна форма навчання – 9 місце (2017 

року  – 7). 

На денну форму навчання освітнього ступеня магістр на місця 

державного замовлення зараховано 161 вступник (2017 року – 204 вступники), 

на місця за кошти фізичних/юридичних осіб –  118(2017 року  – 154 вступники).       
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Усього на освітній ступінь магістр денної форми навчання  зараховано 

279 вступників (2017 року –  358  вступників). 

На заочну форму навчання освітнього ступеня магістр на місця 

державного замовлення  зараховано 9 вступників, за контрактом – 176, усього 

зараховано на освітній ступінь магістр заочної форм навчання 185 вступників 

(2017 року –  214). 

На вечірню форму навчання  освітнього ступеня магістр на місця за 

кошти фізичних або юридичних осіб зараховано 35 вступників, зокрема 33 

громадянина України та 2 іноземних громадянина (2017 року –  27 осіб). 

 

РОБОТА ЦЕНТРУ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ  

Центром 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, курси з додаткового вивчення дисциплін  до 

початку сесії  та додаткові заняття спортивних секцій. 

Підготовчі курси 

На підготовчі курси було зараховано 145 слухачів (минулого року їх було 

107). За межами Одеси діяли курси в м. Білгород-Дністровський. 

Слухачам підготовчих курсів в Одесі було запропоновано пройти 

підготовку з математики, української мови та літератури, географії, історії, 

англійської мови. Надходження за цей вид освітніх послуг склали 285 100 грн 

(минулого року 154 780 грн.). 

Головними чинниками незначної кількості слухачів, на наш погляд, є 

відсутність пільг для слухачів підготовчих курсів при вступі до ОНЕУ. 

  Курси повторного навчання 

Цей вид курсів створюється для підготовки  ліквідації академічної 

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

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

Загальна чисельність студентів, що отримали додаткові освітні послуги, – 1458. 

Надходження склали 784 690 грн. (минулого року – 809 060 грн.). 

До надання освітніх послуг було залучено 133 викладачі. 
  Додаткові заняття спортивних секцій 

 Працювали спортивні секції з баскетболу, атлетичної гімнастики та 

аеробіки, у яких узяли участь 240 студентів, надходження склали 66 750 грн. 

Додаткові заняття з англійської мови 

  Проводилися курси з англійської мови за програмою LCCI. Надходження 

склали 36 000 грн. 

 Отже, за звітний період надходження коштів від надання додаткових 

освітніх послуг склали 1 172 540 грн. (минулого року – 1 025 140 грн.). 

 Головною проблемою, з якою стикнулася робота Центру, є зменшення 

контингенту слухачів підготовчих курсів.  
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

Протягом 2017-2018 н.р. університет здійснює освітній процес за 

навчальними планами зі спеціальностей та спеціалізацій на основі освітньо-

професійних програм та ліцензійних вимог Постанови Кабінету Міністрів 

України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності закладів освіти». 

Для забезпечення організаційного супроводу освітнього процесу та його 

методичної підтримки в університеті науково-педагогічним колективом за 

звітний період було здійснено такий обсяг роботи: 

– складено плани роботи кафедр на 2018/2019 н.р. відповідно до 

перспективного плану розвитку університету; 

– підготовлено  та акредитовано 19 освітніх програм за другим 

(магістерським) рівнем; 

– розроблено компетентнісноорієнтовані навчальні плани з кожної 

спеціальності; 

– розроблено освітньо-професійні програми виключно на компетентній 

основі з орієнтацією на очікувані результати навчання; 

– розраховано прогнозне навчальне навантаження по кожній кафедрі; 

– розроблено регламент роботи випускових кафедр з організації 

підготовки кваліфікаційних робіт освітнього ступеня бакалавра і магістра. 

 Розроблено та оновлено: 

– Положення про робочу програму навчальних дисциплін; 

– Положення про оцінювання залишкових знань студентів з навчальних 

дисциплін у формі комплексних контрольних робіт; 

– Положення про порядок ліквідації академічної заборгованості 

студентами ОНЕУ; 

– Положення про студентський гуртожиток ОНЕУ; 

– Основні вимоги до організації підготовки та захисту кваліфікаційних 

робіт бакалаврського ступеня; 

– Положення про організацію контролю знань студентів з використанням 

тестових комп’ютерних технологій;  

– Правила прийому до ОНЕУ на 2018 р. 

Продовжується робота викладачів кафедр щодо викладання навчальних 

дисциплін англійською мовою. На сьогодні англійською мовою викладаються 

33 дисципліни викладачами кафедр загальної економічної теорії та економічної 

політики; міжнародних економічних відносин; філософії, історії та політології; 

економічної кібернетики та інформаційних технологій; математичних методів 

аналізу економіки. 

Продовжується вдосконалення роботи АСУ університетом: ведення 

електронного розкладу занять, електронного журналу викладачів, розрахунок 

навчального навантаження та формування європейських додатків до дипломів. 

Деканатами, навчально-методичним відділом та ІОЦ постійно ведеться 

робота з надання інформації про випускників ОНЕУ до ЄДЕБО. 
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За підсумками зимової та літньої екзаменаційних сесій проведено 

моніторинг показників рівня абсолютної успішності та якості навчання 

студентів у розрізі факультетів очної (денної) форми навчання (рис.1; 2). 
 

                                        
                        Рис.1. Рівень абсолютної успішності навчання студентів 
          
 
      

  

 
                Рис.2. Рівень якості навчання студентів 
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2016/2017 н.р. свідчать, що показники рівня абсолютної успішності та якості 
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навчання мали тенденцію до підвищення на трьох факультетах – ФЕФ, КЕФ та 

ФЕУП (збільшення рівня абсолютної успішності).  

Однак на двох факультетах спостерігається  погіршення показників рівня 

якості та успішності навчання, а саме: 

– абсолютна успішність: ОЕФ  – на 3,3 %; ФМЕ – на 4,3 %; 

– якість навчання: ОЕФ – на 1,8 %, ФМЕ  –  на 4,8%, ФЕУП – на 5,2 %. 

Продовжувалась робота з моніторингу освітнього процесу як важливої 

складової забезпечення якості освіти. Система контролю якості навчального 

процесу функціонує відповідно до чинного Положення про оцінювання знань 

студентів ОНЕУ. Важливою складовою забезпечення якості є ректорський 

контроль залишкових знань, що проводиться щороку на 1, 2 та 3 курсах. Так,  з 

березня до червня та з жовтня до листопада 2018 р. НМВ проводилась 

перевірка проведення занять викладачами кафедр, на факультетах очної форми 

навчання та відвідування занять студентами з 1 по 4 курс бакалаврату та з 1 по 

2 курс магістратури. За результатами контрольної перевірки занять проводився 

аналіз і його висновки обговорювались на засіданнях кафедр та вченої ради 

університету. 

У квітні - травні 2018 р. зі студентами 4 курсів очної (денної та вечірньої) 

форми навчання проведено пробне тестування з іноземної мови як репетиція 

перед вступом до магістратури. Результати цього тестування було 

проаналізовано та обговорено на кафедрі іноземної мови, факультетах та вченій 

раді університету. 

Протягом 2017/2018 н.р. співробітниками НМВ та деканатами проводився 

контроль за організацією та проведенням навчальних занять.  Відкриті заняття  

кафедр та методичні семінари у 2017/2018 н.р. проводилися відповідно до 

плану кафедр та затверджених графіків. Організація занять та їхня якість 

обговорювались на засіданнях кафедр та вченої ради університету.  

Для підвищення якості навчального процесу і відповідальності студентів 

та викладачів за підготовку й проведення занять, удосконалення освітнього 

процесу та контролю знань студентів кафедрам, центрам навчання та деканатам 

необхідно: 

1. Постійно обговорювати  проведення занять на вчених радах 

факультетів та засіданнях кафедр, розробити заходи щодо поліпшення 

освітнього процесу, усунення недоліків і підвищення відповідальності 

викладачів з проведення занять та підготовку до сесії. 

2. Продовжувати роботу щодо вдосконалення робочих навчальних планів 

і робочих програм за всіма рівнями підготовки та спеціальностями відповідно 

до вимог Закону України «Про вищу освіту». 

3. Продовжувати формування електронної бази навчально-методичних 

комплексів дисциплін для забезпечення самостійної роботи студентів. 

4. Упроваджувати в навчальний процес освітні інноваційні надбання та  

вдосконалювати використання інформаційно-комунікаційних технологій. 

5. Удосконалювати роботу щодо проведення замірів залишкових знань 

студентів та оновлення єдиної тестової бази університету. 
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РОЗВИТОК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ БАЗИ 

В університеті продовжено роботу щодо забезпечення дисциплін 

навчально-методичною літературою. На сьогодні практично всі навчальні 

дисципліни кафедр університету забезпечені навчально-методичними 

комплексами, які періодично оновлюються.   

У 2017-2018 н.р. НПП  видано 2  підручники та 33 навчальних посібники,  

із яких 8 англійською мовою (каф. МЕО). 

 

 
Розроблено та оновлено конспекти лекцій, методичні рекомендації, 

практикуми, кейси, робочі зошити.   

Усього розроблено  понад 230 найменувань навчально-методичної 

літератури  обсягом   941,96  авт. арк., що склало в розрахунку на одного 

викладача 2,9 авт. арк. (Рис.4). 

 

 
Багато років поспіль значну увагу розробці навчально-методичної 

літератури приділяють викладачі кафедри міжнародних економічних відносин. 

Плідно працювали в цьому напрямку викладачі й таких кафедр: загальної 

економічної теорії та  ЕП – 32 навчально-методичні розробки, бухгалтерського 

обліку та аудиту – 17, економічного аналізу – 15, економіки підприємства та 
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Рис. 3. Видання підручників та навчальних посібників
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ОПД – 12, фінансового менеджменту та фондового ринку – 12, фінансів –  11,  

туристичного та готельно-ресторанного бізнесу – 11 розробок.  

Загалом по університету показники непогані – 2,9 авт. арк.  на одного 

науково-педагогічного працівника (минулого  н. р. – 2,8 авт. арк.), але існує 

різка відмінність у методичній активності викладачів: від 8,31 авт. арк. на  1 

викладача на кафедрі математичних методів аналізу економіки до 0,32 авт. арк.  

на кафедрі маркетингу. 

У 2018-2019 н.р. необхідно активізувати роботу щодо видань навчально-

методичної літератури для проведення занять із використанням інтерактивних 

та інформаційно-комунікаційних технологій.  

 

РОБОТА БІБЛІОТЕКИ ОНЕУ 

Робота бібліотеки у 2018 році була спрямована на обслуговування 

користувачів, запровадження сервісів та послуг,  розвиток електронних 

ресурсів, надання консультаційних послуг щодо роботи з наукометричними 

базами даних, тощо. Бібліотечний фонд на сьогодні нараховує понад  350 тис. 

примірників  на паперових та електронних носіях, який за своїм складом 

повністю відповідає профілю університету і щорічно поповнюється на 2-3 тис. 

нових документів. Передплата періодичних видань склала: 73649,71 грн.  

Бібліотека отримала 92 назви періодичних видань, із них – 76 назв журналів і 

16 річних комплектів газет. 

Активна робота тривала над поповненням е-ресурсів. Бібліотечна 

колекція значно розширюється за рахунок її електронної складової:  

– повнотекстової колекції е-версій підручників видавництва «Центр 

учбової літератури» (ЦУЛ), яка використовується для забезпечення 

користувачів літературою; представлено 1 065 е-видань;  

– online-періодичних наукових видань East-View (USA).  

Крім того, користувачі нашої бібліотеки мали можливість отримувати 

інформацію з міжнародних е-колекцій, наданих за тріал-періодами: БД EBSCO, 

БД «Bureau van Dijk».  

Під афіляцією ОНЕУ за всі роки  в Web of Science проіндексовано 103 

публікації, загальна кількість цитувань – 261, h-index – 8. Такий результат став 

можливим за рахунок вільного доступу до бази Web of Science (із листопада 

2018 доступ надано і до SCOPUS), а також завдяки проведенню Бібліотекою 

серії тренінгів «Можливості платформи Web of Science для якісних наукових 

досліджень» та курс для аспірантів, пов’язаним із навчанням використовувати 

міжнародні наукометричні бази.  

У базі даних Scopus – 80 публікацій 52 авторів. 
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  28,1% публікацій учених ОНЕУ в Scopus – документи з економіки, 

економетрики, фінансів. 

Моніторинг та аналіз світового наукового інформаційного простору за 

напрямками основної діяльності ОНЕУ, вимірювання впливу і видимості 

результатів наукових досліджень окремих учених та університету у світових БД 

і системах рейтингового оцінювання:  

Позиції ОНЕУ в міжнародних рейтингах 

Рейтинг 2017 р. 2018 р. 

Webometrics Ranking of World 

Universities 

195 місце в Україні 

серед 342 ЗВО 

178 місце в Україні 

(січень);  120 – у липні 

World Universities Web Ranking 

(Рейтинг університетів за 

популярністю в Інтернеті) 

87 місце в Україні 

(серед 147 ЗВО) 

87 місце в Україні 

(серед 171 ЗВО) 

SciVerse SCOPUS 
Вперше ОНЕУ в цьому 

рейтингу (2018) 

91 місце. Публікації-55 

цитування-282 

індекс Гірша-8 

Бібліометрика української 

науки 
34 місце в Україні 

 (серед 116 ЗВО), h -41 

53 місце в Україні 

(серед 151 ЗВО),         

h-42 

За даними  Webometrics,  університет значно покращив свої показники, 

про що свідчить місце в рейтингу: у січні  2018 р.  серед 341 ЗВО України 

ОНЕУ посів 14159 місце у світі, в Україні – 178, а вже в липні цього року   – 

відповідно 10229 та 120 місце. 

http://jsi.net.ua/scopus/ratings_uni/
http://jsi.net.ua/scopus/ratings_uni/
http://www.webometrics.info/en/Europe/Ukraine
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Проте, незважаючи на зростання показників, активізація публікаційної 

активності науковців у вищезазначених базах даних залишається актуальною 

проблемою. Із 317 науково-педагогічних працівників h-індекс більше 5 має 

лише 1 науковець університету (професор Якуб Є.С.), у 3 НПП – h-індекс >1,  

h-індекс 1 мають 14 викладачів.  

Для популяризації своїх інформаційних ресурсів та послуг серед молодих 

науковців бібліотека запровадила проведення «Днів аспіранта в бібліотеці» та 

«Днів дипломника в бібліотеці», які  проводитись на постійній основі. 

Бібліотека продовжує здійснювати інформаційну підтримку 

Інституційного репозитарію (ІР) – електронного архіву університету. На 

сьогодні в ІР університету розміщено 7985 робіт. 2018 року кількість публікацій 

в ІР збільшилася на 1062, із них кваліфікаційних робіт студентів – 358. 

Найбільш активно  цього року поповнювали репозитарій публікаціями  

НПП кафедри статистики, які розмістили 173 роботи, а серед усіх викладачів –              

Ольвинська Ю. О., Тарасова, К. І.  

2018 року продовжено співпрацю з компанією Unicheck щодо перевірки 

дипломних робіт на виявлення плагіату. За цією програмою бібліотекою 

університету здійснено перевірку запозичень у 1460 роботах студентів-

дипломників на власній базі даних «Дипломні роботи» (2015-2018 роки). 

Традиційно в приміщенні бібліотеки проводяться Шевченківські читання,  

майстер-класи тощо. До кожної події оформлюються книжкові виставки, 

організовуються відкриті перегляди літератури та презентації книг, 

створюються інсталяції. 

 

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ 

          У звітному році  університетом укладено угоди з 320 підприємствами, де 

студенти проходили практичну підготовку. Так, у 2017/2018 н. р. пройшли 

практику 1985  студентів, а саме: ознайомчу (І  курс)  –  442  студенти; 

комп´ютерну  (2 курс) –  341  студент; навчальну     (3 курс) –  484  студенти; 

виробничу   (4 курс) – 477  студентів;  виробничу (II рік навчання в 

магістратурі, випуск – січень 2018 року – 241 студент,   виробничу (II рік 

навчання в магістратурі  (випуск  – грудень 2018 року) – 342 студенти.  

          Забезпеченість студентів базами практики 100%. 

          Завідувачем виробничої практики, керівниками практики випускових 

кафедр, студентами постійно проводиться робота з укладання індивідуальних 

договорів з  підприємствами  різноманітних форм власності. 

 Але порівняно з минулим навчальним роком зменшилася кількість філій 

кафедр та чисельність студентів, які проходили практику на філіях. Це 

пов’язано з тим, що студенти проявляють активність і бажають проходити 

виробничу практику на підприємствах, із якими вони пов’язують своє майбутнє 

працевлаштування. 

 Випусковим кафедрам необхідно: 
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– налагоджувати більш тісні взаємозв’язки керівникам практики кафедр з 

керівниками від підприємств; 

– вести періодичний перегляд програм проходження виробничої практики 

з урахуванням специфіки написання дипломних робіт; 

– продовжувати співпрацю з організаціями, установами та 

підприємствами регіону. 

 

ВИХОВНА РОБОТА 

         Виховна робота в університеті проводиться відповідно до плану, 

затвердженого вченою радою університету й залишається важливим 

компонентом навчально-виховного процесу. 

Протягом 2017-2018 н.р. проведено 87 заходів, на яких були присутні 

3700 студентів. 

          Заходи виховної роботи були спрямовані як на формування професійних 

якостей студентів, так і на виховання моральних цінностей, національної й 

культурної свідомості, патріотизму та активної громадянської позиції.  

 В організації та проведенні виховної роботи були задіяні ректорат, 

деканати, кафедри та куратори академічних груп. Головною фігурою в 

реалізації плану виховної роботи є куратор. Серед кращих кураторів можна 

назвати викладачів: Перепельчук Т.В., викладач кафедри управління 

персоналом та економіки праці; Однолько В.О., доцент кафедри економіки, 

права та управління бізнесом; Волчек Р.М., доцент кафедри економічного 

аналізу; Черкашина Т.В., доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту; 

Шмуратко Я.А., старший викладач кафедри мовної та педагогічної підготовки; 

Хмерялова Я.А., викладач кафедри маркетингу. 

Спортивні досягнення 2017- 2018 н.р.: 

1. Губенко Катерина – студентка 22 гр. ФЕУП, майстер спорту України з 

вітрильного спорту (серед жінок): чемпіонка України 2017 р.      

2. Переуда Анастасія – студентка 11 гр. ФЕУП, майстер спорту України з 

карате (серед дівчат): бронзова призерка Чемпіонату Світу (Болгарія, квітень 

2017 р.) в особистому заліку та срібна призерка в командному заліку. 

3. Соколов Анатолій Володимирович – викладач кафедри фізичного 

виховання та БЖД, майстер спорту з гандболу, у складі чоловічої збірної 

команди ветеранів України: срібний призер Чемпіонату Світу (Хорватія,                

м. Оміш, 2017 р.).    

У 2018-2019 н.р. НПП необхідно:  

1. Активізувати виховну роботу через проведення бесід, тематичних 

вечорів, диспутів зі студентами, які проживають у студ. гуртожитках. 

2.  Акцентувати увагу на таких напрямках: 

– здоровий спосіб життя – передумова професійного зростання та 

суспільного успіху; 

– загальнолюдські, національні та суспільні цінності в добу глобалізації; 

– любов до рідної землі та готовність її захищати; 

– шанобливе ставлення до української мови та мов інших народів. 
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3. Забезпечити високий рівень організації та проведення культурно-

масових заходів для студентів.  

 
 

ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ ВИПУСКНИКІВ 

За результатами захисту кваліфікаційних випускних робіт студентів IV 

курсів за всіма формами навчання: рівень абсолютної успішності по 

університету склав 96,6 %  (минулого року – 98,2%); рівень якості навчання  – 

79,8 % (минулого року  – 79,5 %) (табл. 1). 

Таблиця 1 

Випуск бакалаврів у 2017-2018 н. р. 

№ 

з/п 

Студенти-

випускники 

Денна форма навчання 

ЦЗФН ЦВФН  

У
сь

о
г
о
 

ФМЕ ФЕУП ФЕФ ОЕФ КЕФ 

У
сь

о
г
о

 

(д
ен

н
а 

ф
о

р
м

а)
 

1 Допущено 117 131 66 83 55 452 196 45 693 

2 Випуск 117 131 66 82 55 451 185 43 679 

3 
Дипломи    

«З 

відзнакою» 

13 11 9 10 12 55 2 2 59 

4 
«Не 

з’явились» 
- - - 1 - 1 11 2 14 

5 
«Незадовіль

но» 
- - - - - - - - - 

6 
у т.ч. 

іноземні 

студенти 

1 0 2 2 1 6 2 2 10 

7 
Якість 

навчання, % 
84,6 94,7 81,0 86,7 89,1 86,9 79,1 73,3 79,8 

8 
Абсолютна 

успішність, 

% 

100 100 100 98,8 100 99,8 94,4 95,6 96,6 

До захисту було допущено  693 бакалаври, отримали дипломи  – 679 осіб, 

дипломи з відзнакою – 59 (8,7 %). 

У звітному році Випускні атестаційні комісії  працювали відповідно до 

вимог «Положення про організацію освітнього процесу бакалаврського та 

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

та організацію роботи Випускних атестаційних комісій в ОНЕУ» та  

«Положення про основні вимоги до виконання випускної роботи на здобуття 

освітнього ступеня бакалавра всіх форм навчання». 

До захисту кваліфікаційних робіт на здобуття освітнього ступеня 

спеціаліст та магістр було допущено 550 осіб (табл. 2 та 3). 
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Таблиця 2 

Випуск спеціалістів у січні 2018 р. 

 

 

До захисту допущено спеціалістів – 30; отримали дипломи  – 28. 

 

Таблиця 3 

Випуск магістрів у січні 2018 року 

 

№ 

з/п 

Студенти-

випускники 

Денна форма навчання 

ЦЗФН ЦВФН 

 У
сь

о
г
о
 

ФМЕ ФЕУП ФЕФ ОЕФ КЕФ 

Усього 

(денна 

форма) 

1 Допущено 86 89 50 66 35 326 176 18 520 

2 Випуск 86 89 50 66 35 326 173 18 517 

3 
Дипломи     

«З відзнакою» 
24 30 14 13 7 88 8 1 97 

4 «Не з’явились» - - - - - - 3 - 3 

5 «Незадовільно» - - - - - - - - - 

6 
у т.ч. іноземні 

студенти 
4 2 1 - - 7 3 - 10 

7 
Якість 

навчання, % 
89,5 93,3 86,0 90,9 88,6 90,2 89,8 77,8 85,9 

8 
Абсолютна 

успішність, % 
100 100 100 100 100 100 98,3 100 99,4 

 

                         

У січні 2018 р. до захисту було допущено 520 магістрів,  отримали дипломи  

   – 517; дипломи  з відзнакою – 97 (18,8 %). 

Аналізуючи результати захисту кваліфікаційних робіт порівняно з 

минулим навчальним роком, спостерігаються такі показники якості та 

успішності навчання випускників  магістратури: рівень якості навчання склав  

85,9 %  (минулого року – 97,4 %), рівень абсолютної успішності – 99,4 %  

(минулого року – 99,1 %). 

 

 

№ 

з/п 

Студенти-

випускники 

Денна форма навчання 

ЦЗФН 
ЦВФ

Н 

 

 

Усього  ФМЕ ФЕУП ФЕФ ОЕФ КЕФ 

Усього 

(денна 

форма) 

1 Допущено - - - - - - 24 6 30 

2 Випуск - - - - - - 22 6 28 

3 
Дипломи     

«З відзнакою» 

- - - - - - 
- - - 

4 «Не з’явились» - - - - - - 2 - 2 

5 «Незадовільно» - - - - - - - - - 

6 
у т.ч. іноземні 

студенти 

- - - - - - 
2 - 2 

7 
Якість навчання, 

% 

- - - - - - 
70,8 50,0 60,4 

8 
Абсолютна 

успішність, % 

- - - - - - 
91,7 100 95,9 
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Таблиця 4 

 

Випуск магістрів у грудні 2018 року 

 
№ 

з/п 

Студенти - випускники 

Денна форма навчання 
Заочна і вечірня форми 

навчання 

ФМЕ ФЕУП ФЕФ ОЕФ КЕФ Усього ЦЗФН ЦВФН Усього 

1 Допущено 83 55 56 72 45 311 195 24 219 

2 Випуск 82 55 56 72 45 310 189 24 213 

3 
Дипломи  

"З відзнакою" 
22 19 23 10 12 86 19 4 23 

4 "Не з'явились" 0 0 0 0 0 0 6 0 6 

5 "Незадовільно" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 
У т.ч. іноземні 

 студенти 
3 1 1 3  0 8 1 0 1 

7 
Якість 

 навчання, (%) 
92,7 90,9 78,6 97,2 93,3 90,5 90,4 79,2 84,8 

8 
Абсолютна 

 успішність, (%) 
100 100 100 100 100 100 96,9 100 98,4 

 

У грудні 2018 р. до захисту кваліфікаційних робіт допущено 530 магістрів, 

захистилось 523 ; захистили диплом з відзнакою - 109 ( 20,8 %). 

Аналіз захисту кваліфікаційних робіт магістрами денної форми навчання, 

порівняно з січнем 2018 роком показує, що якість навчання складає – 90,5 % ( у 

січні 90,2 %), а рівень абсолютної успішності – 100 % ( у січні – 100  %). 

За результатами захисту кваліфікаційних робіт бакалаврами та 

магістрами голови атестаційних комісій зазначають, що захист пройшов на 

достатньому рівні, студенти продемонстрували знання теоретичного матеріалу 

та вміння застосувати його на практиці,  проводити самостійні аналітичні 

дослідження. Захисту кваліфікаційних робіт передував кафедральний (малий) 

захист, що позитивно вплинуло на якість дипломних робіт та доповідей 

випускників.  

Випусковими кафедрами проведено значну роботу щодо вдосконалення 

практичної підготовки бакалаврів та магістрів. Усі  студенти на 100 % були 

забезпечені базами практики, що позитивно вплинуло на підготовку 

кваліфікаційних робіт. 

Результати магістерських досліджень та частково бакалаврських 

супроводжувались публікаціями у студентських наукових збірниках, зокрема  в 

закордонних. Більшість випускових кафедр університету дотримувались вимог 

розпорядження № 41 від 12.09.2018 р. “Про регламент роботи випускових 

кафедр з організації виконання кваліфікаційних робіт освітніх ступенів 

бакалавр та магістр ”.  

Випусковим кафедрам та керівникам кваліфікаційних робіт у 2019 році 

продовжувати роботу щодо вдосконалення підготовки написання 

кваліфікаційних робіт, використання спеціалізованого програмного 
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забезпечення , економіко-математичного моделювання та розширяти пошук 

можливостей їх написання за замовленням підприємств.    

  

 РОБОТА ВІДДІЛУ МАРКЕТИНГУ І ЗВ’ЯЗКІВ З РОБОТОДАВЦЯМИ 

Відділ маркетингу і зв`язків з роботодавцями створено 01.01.2018р. у 

результаті об`єднання Відділу маркетингу і профорієнтаційної роботи та 

Відділу сприяння працевлаштуванню випускників.  2018 року відділом були 

вирішені такі завдання: 

–  організація проведення Дня відкритих дверей ОНЕУ (кількість 

учасників – 184 ); 

– адміністрування нового сайта ОНЕУ, зокрема запуск російської та 

англійської версій і формування відповідного контингенту; 

– створення нової сторінки університету в соціальних мережах Facebook, 

Instagram та розміщення в них інформації з акцентом на майбутніх абітурієнтів. 

Реклама в цих соціальних мережах дозволила залучити 25 % школярів на День 

відкритих дверей 17.03.2018 р. за даними реєстраційної форми Google forms; 

– оновлення поліграфічної продукції університету, а саме – розробка 

макетів флаєрів та плакатів окремо за кожною освітньою програмою в одному 

графічному стилі й за однією структурою; 

– створення спільно зі студентським самоврядуванням Telegram-каналу 

для розміщення актуальних вакансій (середня кількість переглядів кожного 

оголошення – 360); 

– створення Telegram-каналу «Абітурієнт ОНЕУ» для розміщення 

актуальної інформації про вступну кампанію від приймальної комісії; 

– проведено Ярмарку вакансій 11.04.2018р., до якого було залучено 33 

компанії, 7 із яких стали фінансовими партнерами проведення заходу; 

   – створення промо-роликів університету для розміщення в соціальних 

мережах та в мережі youtube; 

– реклама університету в мережі Інтернет, зокрема контекстна реклама на 

освітньому порталі education.ua 

 

 КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 Основним завданням кадрової роботи в університеті є забезпечення 

оптимального балансу  кількісного та якісного балансу 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.  

Середній вік професора – 55 років, доцента – 50 років,  викладача – 48 

років. 
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У загальній структурі університету  4 факультети денної форми навчання, 

22 кафедри,  із них 17 випускових.  Протягом 2017-2018 н.р. навчальний процес 

забезпечували 346 викладачів, із них 314 – штатні, 32 – сумісники (7 

внутрішніх та  25 зовнішніх). Докторів наук, професорів – 32 штатних (10,2%) 

та  6 зовнішніх сумісників; кандидатів наук, доцентів –  206 штатних та  16 

зовнішніх сумісників.  Усього 75,8% штатних викладачів 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 проводити фундаментальні та прикладні наукові дослідження з 

пріоритетних напрямків розвитку науки й техніки.  

За контрактом працюють 22 керівники та завідувачі кафедр, на умовах 

конкурсного відбору – 143 викладачі, за строковим трудовим договором  –146 

викладачів. Протягом 2017-2018 н.р. на посади викладачів прийнято 12 

випускників аспірантури денної форми навчання.  

За останній навчальний рік відбулися зміни в структурі університету: 

наказом ректора від 31.10.2018р. №111 з метою оптимізації структури й 

кадрового складу університету об’єднано  фінансово-економічний факультет та 

кредитно-економічний факультет  під назвою факультет фінансів та банківської 

справи, кафедри  філософії, історії та політології,  мовної та психолого- 

педагогічної підготовки підпорядковано факультету економіки та управління 

підприємництвом. 

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ 

ПРАЦІВНИКІВ ШЛЯХОМ СТАЖУВАННЯ 

Стажування науково-педагогічних працівників університету здійснюється 

в інститутах, університетах, академіях, в установах, у банках, податкових 

інспекціях, на філіалах кафедр, за кордоном тощо. 

В умовах ринкових відносин зросла роль зарубіжних стажувань. За час 

стажування викладачі знайомляться з досвідом навчальної, методичної, 

наукової, виховної роботи в інших освітніх установах з формами та методами 

організації роботи студентів. Знайомляться з широким колом методичних 

питань, викладанням спеціальних дисциплін з урахуванням нових нормативних 

документів. 

 У 2017-2018 н.р. планували підвищити кваліфікацію науково-педагогічні 

працівники (шляхом стажування) – 60 осіб: в інститутах, університетах, 

академіях – 22 особи; на підприємствах, в установах – 30 осіб; у налогових 

інспекціях  – не планували; за кордоном – 8 осіб. 

Фактично підвищили свою кваліфікацію (шляхом стажування ) у 2017-

2018 н.р. – 64 особи: в інститутах, університетах, академіях – 24 особи; на 

підприємствах, в установах – 30 осіб; у банках – 3  особи; у налогових 

інспекціях – не планували; за кордоном – 7 осіб. 
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Стажування за планом на 2017-2018 навчальний рік підвищення 

кваліфікації науково-педагогічних працівників (шляхом стажування) не 

пройшли – 4 особи; 

– старший викладач Ступак С.М. – кафедра менеджменту та ЗЕД і 

викладач Анохіна К.О. – кафедри менеджменту організацій та ЗЕД (у зв’язку з 

відпусткою, за доглядом за дитиною). 

– Єргієва Л.В. та Обертайло М.В. – викладачі кафедри економіки 

підприємства та організації підприємницької діяльності (у зв’язку з відпусткою, 

за доглядом за дитиною). Поза планом підвищили свою кваліфікацію (шляхом 

стажування ) – 4 особи. 

 Слід відзначити кафедри, які відповідально ставляться до виконання 

плану підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників,  виконують 

щороку план підвищення кваліфікації, планують заздалегідь, тримають 

викладачів-стажерів  на постійному контролі: загальної економічної теорії та 

економічної політики; філософії, історії та політології; економічного аналізу; 

мовної та психолого-педагогічної підготовки; статистики; управління 

персоналом та економіки праці; експертизи товарів та послуг; економічної 

кібернетики та інформаційних технологій. 

Керівникам кафедр постійно тримати на контролі план проходження 

стажування викладачами, їхні звіти та впровадження результатів стажування в 

практичну роботу. 

 

   

РОБОТА ЦЕНТРУ БІЗНЕС-ОСВІТИ ТА ПІДВИЩЕННЯ  

КВАЛІФІКАЦІЇ 

Центр бізнес-освіти та підвищення кваліфікації ОНЕУ забезпечує 

оперативне підвищення кваліфікації кадрів Одеського регіону з актуальних 

проблем економіки, банківської справи, інформаційних систем та фінансового 

менеджменту.  

Гнучка організація навчального процесу відповідає високим вимогам 

слухачів як з точки зору підбору навчальних дисциплін, так і широти 

висвітлення тематичних розділів програм. Програми підвищення кваліфікації 

за напрямками розроблені викладачами університету разом зі співробітниками 

Центру, на основі рекомендацій та типових програм Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі, Національної комісії з регулювання ринків 

фінансових послуг та Державної служби фінансового моніторингу, 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Українського 

інституту розвитку фондового ринку КНЕУ, Південного офісу 

Держаудитслужби, територіального управління Рахункової палати по 

Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, з якими укладено Договори 

про співпрацю та ведеться співробітництво з удосконалення професійної 

підготовки фахівців економічного профілю. 

Основні напрямки діяльності: 
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– розвиток і вдосконалення навчальних програм, розширення їх переліку і 

змісту відповідно до вимог сьогодення; 

– розробка та впровадження експериментальних програм підвищення 

кваліфікації, організація семінарів, тренінгів; 

– застосування і розповсюдження новітніх ідей кращого вітчизняного та 

закордонного досвіду у сфері менеджменту та бізнес-освіти; 

  – участь у міжнародних програмах розвитку та підвищення стабільності 

діяльності фінансових установ; 

− забезпечення високої якості викладання дисциплін, які формують 

сучасних фахівців; 

− залучення до викладання провідних викладачів ОНЕУ, фахівців-

практиків України; 

− запровадження нових методів та технологій навчання. 

          Протягом 2017-2018 н.р. співробітники ЦБО ПК ОНЕУ проводили  

рекламну кампанію щодо прийому слухачів. 

          За результатами проведеної  протягом навчального року рекламної 

кампанії щодо набору слухачів у 2017-2018 н.р. пройшли навчання 227 осіб.  

Усвідомлюючи необхідність зростання професійного рівня спеціалістів 

економічного профілю, співробітники ЦБО ПК намагаються зробити все для 

того, щоб організувати навчальний процес актуальним за змістом, 

різноманітним за формами, сучасним за засобами, якісним та ефективним за 

результатом навчання. 

 

РОБОТА ДОКТОРАНТУРИ ТА АСПІРАНТУРИ 

Керівництвом університету приділяється особлива увага стану підготовки 

кадрів вищої наукової кваліфікації, тобто аспірантури та докторантури.  

Під особистим контролем ректорату знаходиться питання підготовки 

докторантів. На засіданнях вчених рад систематично заслуховуються звіти 

докторантів 1-го, 2-го року навчання та тих, хто закінчив докторантуру раніше. 

У 2016-2018 рр. захищено 4 докторських дисертації, зокрема 2018 року 

захищено 1 докторську дисертацію (докторант кафедри банківської справи                

Жердецька Л.В.). Наразі в докторантурі навчається 5 докторантів. 

Підготовка аспірантів ведеться за 6 науковими спеціальностями.  

Щорічно до аспірантури зараховується в середньому 15 осіб (на стаціонар 

8-10 осіб), в основному це наші студенти-випускники, рекомендовані до 

аспірантури, та здобувачі університету, які мали друковані роботи та досвід 

викладання в університеті.  

 За останні три  роки (2016-2018) із зарахованих до аспірантури у 2012–

2015 роках (88 осіб)  закінчили її 46 аспірантів, із яких захистили кандидатську 

дисертацію  22 особи (14 аспірантів – у достроковий термін, 3 аспіранти подали 

дисертації до розгляду в спеціалізовану вчену раду), 26 осіб стали викладачами 

нашого університету (табл. 4). 

 2018 року викладачами,  аспірантами та здобувачами захищено 10 

кандидатських дисертацій (кафедри: банківської справи – 2, маркетингу – 2, 
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економіки підприємства та організації підприємницької діяльності –1, загальної 

економічної теорії та економічної політики – 1, мовної та психолого-

педагогічної підготовки – 1, туристичного та  готельно-ресторанного             

бізнесу – 1, управління персоналом та економіки праці – 1, фінансів – 1). 

 Кожній кафедрі як осередку наукової роботи необхідно давати 

принципову оцінку роботі науковим керівникам, проводити більш конкретну 

роботу з кожним аспірантом, намагатися ще до закінчення аспірантури 

(докторантури) захистити дисертацію. Ректоратом для цього створюються всі 

необхідні умови. 

 

   Таблиця 5   

 Дані про роботу докторантури та аспірантури ОНЕУ 

 

 

Роки 

Усього 

зараховано, 

осіб 

Зокрема 

на заочну 

(вечірню) 

форму 

навчання 

Із зарахованих у 

2012-2015 рр. 

закінчили 

аспірантуру 

Із них 

захистили 

дисертацію, 

зокрема в строк 

Залишилися 

працювати 

в ОНЕУ, 

осіб 

 

2016  

 

13 

9+4контр. 

4контр 

із 41 (20+21) 

(2013ст+2012з) 

19 

11/8 + 3 докт. 14 

2017 
15 

13+2контр. 
7 

із 21 (12+9) 

(2014ст+2013з) 

15 

8/6 10 

 

2018 

 

15 

12+3контр. 

6 

із 26 (15+11) 

(2015ст+2014з) 

12 

3 (до СВР)+ 1 

докт. 
2 

Усього 
43 

(34+9к) 
17 

із 88 

зак.46 

22/17 + 4 

докт. 
26 

 

  

 

 

НАУКОВО - ДОСЛІДНА РОБОТА 

Унаслідок 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.  

В університеті функціонують і набувають подальшого розвитку 5 

наукових шкіл, діяльністю яких є виконання фундаментальних та прикладних 
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досліджень за визначеними вище пріоритетними напрямами розвитку науки і 

техніки та підготовки на цій базі фахівців вищої кваліфікації.  

У 2017-2018 роках НПП університету  було проведено таку роботу: 

– відповідно до тематичного плану НДР ОНЕУ, затвердженого МОН 

України, виконано: у 2017 р.  – сім НДР обсягом 1553,74 тис. грн. У 2018 р. 

виконано чотири НДР обсягом 1245,6 тис. грн. Із 15 травня до 1 липня в ОНЕУ 

відбувся 1 етап конкурсу науково-дослідницьких робіт, що фінансуються 

МОНУ. На наступний етап конкурсу надано 7 НДР, підготовлених фахівцями 

ОНЕУ; 

– згідно з тематичним планом НДР завершено виконання комплексних 

тем кафедр: у 2015 р. – 8 тем; у 2016 р. – 4; у 2017 р. – 10, у 2018 –  6 тем. За 

завершеними за останні 3 роки комплексними темами кафедр видано 26 

колективних монографій; 

– на замовлення підприємств та установ регіону за останні 4 роки 

проведено 49 прикладних наукових досліджень, із яких  завершено: у 2014 р. – 

12 робіт обсягом 175,0 тис. грн; у 2015 р. – 10 робіт обсягом 145,0 тис. грн; у 

2016 р. –14 робіт обсягом 113,0 тис. грн, у 2017 завершено 13 НДР обсягом 

306,0 тис. грн; станом на 01.11.2018 р. укладено договорів на суму 220 тис. грн 

(Рис.5). 

 

 
Рис.5.  Динаміка фінансування наукової роботи університету 

у 2013-2018 рр. 

– 2017 р. кафедрою економіки права та управління бізнесом (ЕПУБ) 

проведено консалтингові заходи у вигляді 2 практичних наукових семінарів 

щодо діючих фахівців ОСББ на замовлення Одеської міської ради, обсягом 60 

тис. грн; кафедрою ЕПУБ спільно з бізнес-тренінг-центром укладено договір на 

проведення тренінгу 20 фахівців компанії «ТРАЛ-ТРАНС ГРУПП" обсягом           

10 тис. грн. У 2017 р. співробітники кафедри ЕПУБ брали участь в реалізації 
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гранту USAID в партнерстві з Global Communities – 620,573 тис. грн. У 2018 р. 

триває робота фахівців ОНЕУ в цьому проекті (1241,4 тис. грн), загальна 

вартість робіт складе  1862 тис. грн; 

–  протягом 2018 року науковий колектив університету активно 

працював над виконанням відповідних проектів із реформування місцевої 

влади та здійснював економічний консалтинг для щойно створених об’єднаних 

територіальних громад (ОТГ) півдня України. ОНЕУ став партнером програми 

MTД USAID «DOBRE», цілеспрямованої на підтримку 24 об’єднаних 

територіальних громад на півдні України, зокрема в Миколаївській, 

Херсонській та Кіровоградській областях. У 2018 р. фахівцями ОНЕУ було 

підготовлено та проведено 9 регіональних семінарів із питань розробки 

стратегій місцевого економічного розвитку, складання  економічного профілю, 

формування планів дій для залучення інвестицій. Експерти ОНЕУ здійснювали 

виїзні консультації до ОТГ для надання дієвої допомоги в розробці окремих 

розділів економічного профілю ОТГ, проектно-інвестиційних пропозицій, 

оволодіння методикою презентацій. Завдяки підтримці університету ОТГ 

успішно взяли участь у II Всеукраїнському бізнес-форумі з інвестицій, 

проведеному спільно з Мінрегіонбудом України в листопаді 2018 року;  

– 2018 року проведено значимі для України, регіону та університету 

заходи: 23 травня – круглий стіл за темою «Національна економіка: від 

нестійкого розвитку до соціальної держави» за участю Директора Державної 

установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України», академіка НАН 

України, доктора економічних наук, професора Гейця В.М., 20 вересня 

відбулася зустріч з І. Міклошем – Головою Стратегічної групи радників з 

підтримки реформ в Україні, головним економічним радником Прем’єр-

міністра України В. Гройсмана, який виступив перед колективом ОНЕУ з 

лекцією за темою «Чому Україна знаходиться нижче свого потенціалу і що 

робити, аби це виправити?», 19 жовтня проведено круглий стіл за темою 

"Форсайт "Україна – 2027" за участю представників Фонду ім. Фрідріха Еберта 

(Німеччина) та директора Інституту Глобальних Трансформацій України 

Семеній О.; 

– викладачі чотирьох кафедр (ЕПУБ, Економіки підприємства та 

організації підприємницької діяльності, банківської справи, маркетингу) взяли 

участь у підготовці чотирьох проектів економічного розвитку регіонів України. 

Один із проектів – START-UP УНІВЕРСИТЕТ, підготовлений кафедрою 

економіки підприємства та організації підприємницької діяльності, отримав 

фінансову підтримку терміном на три роки в розмірі 3,5 млн. грн; 

–  у 2017 р. науково-педагогічними працівниками університету, 

докторантами, аспірантами та здобувачами опубліковано 1211 наукових робіт, 

загальним обсягом 1025,5 др. арк., зокрема:  участь у 64 монографіях (303,77 

др. арк. - одноосібні, колективні монографії та розділи в монографіях інших 

ЗВО); 7 підручників (80,05 др. арк.); 41 навчальний посібник (307,83 др. арк.)та 

1096 наукових статей (331,484др. арк.). У міжнародних журналах видано 75 

статей (32,374 др. арк.), у загальнодержавних – 56 статті (31,96 др. арк.).  

Розроблено 3 брошури (2,4 др. арк.) (Рис. 6). 
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–  у 2018 р. науково-педагогічними працівниками університету, 

докторантами, аспірантами та здобувачами опубліковано 1135 наукових робіт, 

загальним обсягом 1177,4 др. арк., зокрема:  участь у 69 монографіях (310,31 

др. арк. - одноосібні, колективні монографії та розділи в монографіях інших 

ЗВО); 2 підручниках (41,08 др. арк.); 33 навчальних посібниках (390,01 др. арк.) 

та 1064 наукових статей (328,5 др. арк.). У міжнародних журналах 

опубліковано 52 статті (32,348 др. арк.), у загальнодержавних – 55 статей (43,42 

др. арк.).  Розроблено 7 брошур (31,67 др. арк.)  

 

 

                       
 

Рис. 6. Видання наукових праць у 2015-2018 рр. (друк. арк.) 
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У звітному періоді видано 4 випуски фахового збірника «Вісник соціально-

економічних досліджень»; 10 випусків фахового збірника «Науковий вісник»; а 

також збірники: «Глобальні та регіональні аспекти інноваційного розвитку 

економіки» (матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих 

учених); «Актуальні питання функціонування фінансового ринку в умовах 

кризових явищ світової економіки» (матеріали ІІІ Міжнародної науково-

практичної Інтернет-конференції); «Економіка підприємства: сучасні проблеми 

теорії та практики» (матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції); 

«Економіко-правові аспекти господарювання: сучасний стан, ефективність та 

перспективи» (матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції); 

«Актуальні проблеми розвитку економічної теорії в умовах глобалізації» 

(матеріали  XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Покританівські 

читання»); «Забезпечення якості вищої освіти: проблеми та перспективи 

розвитку» (матеріали науково-методичної конференції науково-педагогічних 

працівників ОНЕУ), «Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в 

контексті євроінтеграції» (матеріали VІ Міжнародної науково-практичної 

конференції); «Актуальні проблеми менеджменту: теоретичні і практичні 

аспекти» (матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції). 

Протягом 2018 р. проведено значну підготовчу та організаційну роботу 

щодо підвищення рейтингу науковців університету, а також наукових видань 

ОНЕУ. За результатами цієї роботи збірник наукових праць «Вісник соціально-

економічних досліджень» включено до загальновідомої європейської бази із 

соціальних та гуманітарних наук «ERIHPLUS», міжнародної наукометричної бази 

даних «Index Copernicus International» (експертна оцінка ICV 2017: 70.31), 

Глобальної директорії періодичних видань «Ulrich’s Periodicals Directory» та 

постійно доповнюється електронна база наукових видань ОНЕУ в інституційному 

репозитарії університету та Національній бібліотеці України            ім. В. І. 

Вернадського. Окрім цього, можна відзначити збільшення видавничої діяльності 

кафедр та окремих науковців університету в міжнародній реферативній базі даних 

«Google Scholar» та підвищення рейтингу в національному проекті «Бібліометрика 

української науки», а також створенні та наповненні профілів Researcher ID у 

міжнародній наукометричній базі даних «Web of Science», «Scopus» та в 

глобальному реєстрі науковців «ORCID». 

 

                                       МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ  

Міжнародна діяльність в університеті є одним із пріоритетних напрямків 

розвитку і  здійснюється відповідно до Закону України «Про вищу освіту»              

«Стратегії інтернаціоналізації ОНЕУ». Сьогодення вимагає створення в 

університеті середовища, здатного ефективно функціонувати на міжнародному 

рівні. Активна співпраця нашого університету в міжнародних програмах 

розширює географічний, лінгвістичний та освітній простір для викладачів і 

студентів.  

Відповідно до тенденції поглиблення інтернаціоналізації, протягом 2017-

2018 н.р. підписано 7 нових угод про академічне співробітництво, зокрема з 
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університетом м. Міттвайда, про подвійні дипломи на рівні магістра із 

Загребською школою менеджменту, Федерацією «Обміни Франція – Україна»,  

з економічним факультетом університету ім. Отто фон Геріке м. Магдебурга 

(Німеччина), Азербайджанським державним економічним університетом 

(Баку), університетом Канзаса (США). Проведено велику підготовчу роботу 

щодо започаткування програми подвійних дипломів та програм мобільності  на 

рівні бакалаврату й магістратури з університетом Магдебурга. 

Викладачі та студенти ОНЕУ від’їжджають за кордон для навчання, 

стажування та участі в конференціях, міжнародних конкурсах. Минулого року 

50 викладачів перебували у відрядженнях за кордоном, зокрема 22 викладачі 

взяли участь у міжнародних конференціях, 17 – пройшли стажування, 2 

викладачі пройшли підвищення кваліфікації. У науковій діяльності та 

викладацькій роботі в ОНЕУ  взяли участь 20 іноземних викладачів та 

науковців. 

У міжнародних програмах узяли участь 87 студентів університету, 

зокрема 45 студентів  направлені на навчання за програмами мобільності, 

Еразмус+ та подвійних дипломів в університети Німеччини, Польщі, Болгарії, 

Великобританії, Італії, Австрії,  63 студенти взяли участь у міжнародних 

програмах практик, обміну, стажувань.  

Загалом університет за програмою Еразмус + має угоди із 6 західними 

університетами-партнерами та уклав цього року ще 3 угоди. За програмою 

Еразмус+ (КА-1) 7 студентів отримали грант на навчання в університетах 

Болгарії, Польщі, Німеччини; в ОНЕУ навчаються 2 студенти з Німеччини та 2 

студенти із Франції. 

Понад 5 років ОНЕУ бере участь у таких міжнародних проектах та 

програмах, як  ДААД, ЕНАКТУС, COMFAR.  

 Розширюється міжнародна робота в науковій сфері. У звітному році 

університет брав участь у проекті USAID з питань децентралізації «DOBRE». 

ОНЕУ вступив до Європейської мережі докторів філософії з менеджменту та 

економіки – CESEENet, Central, Eastand South-East European PhD Networking 

Management and Economics. Завдяки ініціативі Віденського університету наш 

університет проводить там навчання своїх аспірантів. 

Викладачі університету вдосконалюють знання англійської мови. Курси з 

вивчення англійської мови на кафедрі іноземних мов закінчили 62 викладачі 

університету, 11 викладачів склали іспит та отримали сертифікати на знання 

англійської мови в міжнародній компанії  LCCI,  що є запорукою успішної 

участі в міжнародних програмах, проектах, просування університету на шляху 

подальшої інтернаціоналізації. Плідно працює інформаційний центр 

Євросоюзу.  

Викладачі та студенти залучаються до участі в міжнародних програмах та 

проектах, здійснюється інформаційна й консультаційна підтримка всіх, хто 

бажає взяти в них участь. Проводяться заходи для залучення студентської 

молоді в участі в соціальних проектах. Під патронатом представництва 

Євросоюзу 11 квітня поточного року в університеті  було проведено День 

кар’єри. 
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Продовжується навчання студентів англійською мовою на 4х курсах ФМЕ 

та на 2 х курсах ФЕУП.  

У групах, де всі дисципліни викладаються англійською мовою, уже 

навчаються й іноземні студенти, які не володіють українською чи російською 

мовами.  

Наразі в університеті навчається 95 іноземців із 20 країн світу.  
 

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН УНІВЕРСИТЕТУ 

Одеський національний економічний університет у 2018 році 

фінансувався за трьома бюджетними програмами в системі Головного 

розпорядника коштів Державного бюджету – Міністерства освіти і науки 

України: 2201040 Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, 2201190 

Виплата академічних стипендій та основний напрям діяльності 2201160 

Підготовка кадрів закладами вищої освіти. 

Динаміку показників фінансування за загальним та спеціальним фондами 

наведено на рис. 7. 

 

 

Рис. 7. Динаміка показників фінансування загального та спеціального фондів, 

млн. грн 

 

У 2018 р. фінансування університету збільшилось на суму 3,59 млн. грн в 

основній частині за рахунок збільшення фінансування загального фонду 

бюджету. Законом України «Про Державний бюджет на 2018 рік» від 

07.12.2017 р. №2573-VIII з урахуванням змін затверджено видатки із загального 

фонду за всіма програмами університету в розмірі 55,91 млн. грн, що на 5,3% 

більше ніж у попередньому році.  

Надходження до спеціального фонду у 2018 році збільшилось на 2,3%, а 

саме на 770,0 тис. грн та склало 34,37 млн. грн. 
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Структуру надходжень коштів до загального та спеціального фондів 

університету за 2017 рік наведено на рис. 9. 

 

Рис. 7. Структура надходження коштів до загального та спеціального 

фондів університету за 2017 рік 

 

Структуру надходжень коштів до загального та спеціального фондів 

університету за 2018 рік наведено на рис. 8. 

 

Рис. 8. Структура надходження коштів до загального та спеціального фондів 

університету за 2018 рік 
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прання білизни в студентських гуртожитках, придбати навчальну, наукову 
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спеціального фонду, що забезпечує суттєву підтримку фінансової стабільності в 

обмежених можливостях бюджетних коштів, є, безумовно, платне навчання. 

Господарський комплекс фінансується за рахунок цих коштів. 

Слід зазначити, що ні 2017 року, ні 2018 року загальним фондом 

державного бюджету не фінансувались капітальні видатки. Видатки на 

утримання, обслуговування й розвиток матеріально-технічної бази 

університету, підтримку в належному стані будівель та споруд, проведення 

ремонтних робіт забезпечувалось за рахунок спеціального фонду бюджету 

університету. 

У загальній структурі видатків університету, які складають у 2018 році  

91,63 млн. грн, займають видатки на: 

- оплату праці – 69,93 млн. грн (76,3 %); 

- оплату комунальних послуг – 5,58 млн. грн (6,1%); 

- стипендії та соціальні виплати дітям-сиротам – 10,19 млн. грн (11,1%); 

- придбання обладнання  та літератури – 2,38 млн. грн (2,6%); 

- утримання університету – 2,87 млн. грн (3,1%); 

- капітальні видатки – 680,0 тис. грн (0,8 %).  

 

Загальну структуру видатків за 2018 рік наведено на рис.9. 

 

Рис. 9. Структура видатків університету за 2018 рік 
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було спрямовано 18,3% коштів, придбання обладнання та літератури – 1%, 

утримання університету – 0,1%. 

Структуру  видатків загального фонду за 2018 рік наведено на рисунку 10. 

 

Рис.10. Видатки із загального фонду бюджету 

За спеціальним фондом  видатки на заробітну плату та  нарахування на 

фонд оплати праці науково-педагогічного, педагогічного та допоміжного й 

обслуговуючого персоналу склали 77,9%, на оплату комунальних послуг та 

енергоносіїв – 7,3%, придбання обладнання та літератури – 5%, утримання 

університету – 7,9%, капітальні видатки – 1,9%.  Структуру  видатків 

спеціального фонду за 2018 р. наведено на рис.11. 

 

 

Рис. 11. Видатки спеціального фонду бюджету 
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2018 рік характеризується значними витратами на заробітну плату. Це 

підтверджується такими показниками: 

Таблиця 6 

Стаття Загальний фонд, 

 млн. грн 

Спеціальний фонд, млн. 

грн 

Заробітна плата 33,83 22,84 

Нарахування 8,27 4,99 

Усього 42,10 27,83 

у % відношенні 60,20% 39,80% 

 

Динаміку структурних змін видатків загального фонду бюджету за 2018 

рік  порівняно з 2017 роком наведено на рис. 12.     

      

Рис. 12. Динаміка структурних змін видатків загального фонду за 2018-2017 рр.  

 

Динаміку структурних змін видатків спеціального фонду бюджету за 2018 

рік  порівняно з 2017 роком наведено на рис.13.                               
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   Рис. 13 Динаміка структурних змін видатків спеціального фонду  

за 2018 та 2017 роки 
 

  

 

ЗАХОДИ ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ ЩОДО ЕФЕКТИВНОСТІ 

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ,  

АНТИКОРУПЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Виконуючи постанову Кабінету Міністрів України від 04.09.2013р. «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 НПП, зустрічах студентів з ректором та 

проректорами, на засіданнях вчених 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. 
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  АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 Діяльність адміністративно-господарської частини університету у 

2017/2018 н. р. була спрямована на якісне забезпечення освітнього процесу, 

покращення соціально-побутових умов у гуртожитках, безперебійне 

комунальне забезпечення навчальних корпусів. 

Загальна площа держаного майна, надана в оперативне управління,  

становить 47 500, 11 м2. Площа навчальних приміщень складає  32 806, 36 м2. 

 За звітний період виконано такі роботи: 

Навчальний корпус №1: поточний ремонт фасаду внутрішнього подвір’я; 

закуплено та установлено 8 кондиціонерів; заміна 30м. трубопроводу системи 

опалення; поточний ремонт в аудиторіях 221, 130, 131, 132; косметичний 

ремонт туалетів; заміна 6 дерев’яних вікон на металопластикові, заміна труби 

водопостачання 8 м., проведено утеплення труб мережі опалення на горищі 

корпусу. 

Навчальний корпус №2: частковий ремонт сходових клітин; заміна 

пошкодженої магістралі холодної води; заміна 30 м. труб системи опалення; 

ремонт спортзалу. 

Навчальний корпус №3: ремонт даху (права сторона споруди); 

косметичний ремонт коридорів та сходових клітин на 1, 2 і 3 поверхах; ремонт 

столів та стільців у 8 аудиторіях; ремонт підлоги в 4 аудиторіях. 

Навчальний корпус №5 і №6: косметичний ремонт коридорів та 12 

аудиторій; ремонт столів та стільців. 

Гуртожиток №1: косметичний ремонт коридорів та сходових клітин; 

ремонт головного входу гуртожитку; поточний ремонт 5 житлових кімнат та 

душових. 

Гуртожиток №2: поточний ремонт 10 житлових кімнат; частковий ремонт 

коридорів та сходових клітин; ремонт водопостачання на 4-х кухонних 

кімнатах. 

Гуртожиток №3: заміна 20 бачків в туалетах; заміна труб каналізації в 

умивальниках і на кухнях; косметичний ремонт коридорів гуртожитку; 

установлено додатковий бойлер.  

 

ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ АДМІНІСТРАЦІЄЮ 

УНІВЕРСИТЕТУ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ  

ЗА 11 МІСЯЦІВ 2018 РОКУ 

Чинний колективний договір між адміністрацією та профкомом 

університету укладено на 2017-2020 роки. Він є правовим актом, що визначає 

взаємовідносини адміністрації та трудового колективу щодо питань 

економічного й соціального розвитку на підставі взаємного погодження 

інтересів сторін відповідно до чинного законодавства. 

Для забезпечення соціально-економічних та трудових прав працівників 

ОНЕУ постійно проводиться моніторинг стану виконання положень 
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колективного договору. Про результати ректор звітує перед трудовим 

колективом двічі на рік.  

Проведений аналіз виконання положень колективного договору свідчить, 

що завдяки спільним зусиллям  адміністрації та профспілкового комітету в 

університеті діє система соціальних пільг. 

Питання оплати праці регулюються  чинним законодавством України 

та Положенням про матеріальне заохочення працівників університету. 

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.  

Адміністрація та профспілковий комітет погоджують кошторис доходів і 

витрат. Відповідно до Положення про матеріальне заохочення співробітників 

ОНЕУ працівникам виплачуються винагороди за сумлінну працю та зразкове 

виконання службових обов’язків. Матеріальна допомога виплачується в разі 

важких захворювань та з надзвичайних життєвих обставин. У випадку смерті 

працівника його сім’ї надається матеріальна допомога в розмірі п’яти місячних 

окладів.  У разі смерті близького родича надається допомога в розмірі 3000 грн.                                                                        

До колективного договору внесені додаткові соціально-побутові пільги, 

гарантії та компенсації, різноманітні доплати.  Це насамперед стосується  оплати 

ліків важкохворим співробітникам та надання додаткових  оплачуваних  

відпусток  за  рахунок коштів спеціального фонду університету один раз на рік. 

Такі відпустки надаються батькам, чиї діти йдуть до 1-го класу загальноосвітньої 

школи – 1 день; батькам, діти яких у віці до 18 років вступають до навчальних 

закладів, розташованих в іншій місцевості – 1 день; ветеранам, учасникам 

бойових дій – 2 дні; донорам – 1 день; а також у випадках взяття шлюбу особисто 

– 3 дні; взяття шлюбу дітьми – 2 дні; смерті близьких родичів – 3 дні; догляду за 

хворим членом сім`ї – 3 дні. 

 

Витрати  на  виконання  умов  колективного  договору 

за 11 місяців 2018 р. 

№    

з/п 

Назва    витрат  на  виконання  умов  колективного  

договору 

Сума, 

грн 

1.  

Відрахування на культурно-масову та спортивно-оздоровчу 

роботу  0,5% від спеціального фонду 
102 871 

2.  
Грошова винагорода всім категоріям працівників 6 782 982 

3.  

Матеріальна допомога всім категоріям працівників (зокрема 

на оздоровлення ПВС) 
1 476 214 

4.  
Виплата коштів за вислугу років 3 162 265 

5.  
Виплата надбавок за складність та напруженість 34 834 
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