
  

ЗВІТ РЕКТОРА 

Одеського національного економічного університету 
професора Звєрякова М.І.  

про виконання умов контракту, статуту університету 
та дотримання законодавства про освіту у 2019 році 

 
Шановні студенти, викладачі та співробітники університету! 

Діяльність Одеського національного економічного університету з      
підготовки фахівців за ступенями освіти бакалавр та магістр у 2018/2019 н.р.           
була спрямована на реалізацію завдань Законів України “ Про вищу освіту”,           
“Про освіту”, “Про наукову та науково-технічну діяльність”, інформаційного        
листа МОН України № 1/9 -756 від 11.12.2019 р. «Про подання інформації»            
та нормативних і розпорядних документів МОН України за 2018/2019 н. р.,           
Колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом       
університету, рішень ректорату, вченої та науково-методичної рад       
університету. 

За звітній період поширювалась освітня, наукова та міжнародна        
діяльність, зміцнювалась матеріальна база, проводжувалось вирішення      
соціальних питань, розвивалась позанавчальна сфера студентського життя       
тощо. Усе це результат колективних зусиль, наслідок здорового        
психологічного клімату в університеті. 

Результати наших сумісних зусиль були відмічені Національним       
агентством із забезпечення якості вищої освіти. Так, у жовтні 2019 р.           
НАЗЯВО було вперше проведено аналіз річних звітів виконання критеріїв         
надання та підтвердження статусу національного 118 закладів вищої освіти.         
У результаті проведеного моніторингу кращі результати отримали 46        
закладів вищої освіти серед яких наш університет посів 35 місце. В           
Одеському регіоні до когорти кращих ЗВО зі статусом «національний», крім          
ОНЕУ, увійшли ОНМА ім. А.В. Нежданової, ОНУ ім. І.І.Мечникова,         
ОНМедУ, Одеська морська академія. 

У звітному році в Університеті продовжувалось запровадження норм        
законів України "Про вищу освіту" та "Про освіту", зокрема було проведено           
значну роботу з розширення спектра освітніх послуг,  а саме:  

- ліцензовано 9 спеціальностей за освітнім рівнем молодший бакалавр         
(квітень 2019 р.) ; 

- започатковано 3 нові спеціальності за освітнім рівнем бакалавр: 
- Публічне управління та адміністрування - 50 осіб; 
- Психологія - 100 осіб; 
- Професійна освіта (Економік) – 100 осіб. 

- розширено провадження освітньої діяльності зі спеціальності      
Готельно-ресторанна справа на бакалаврському рівні ( шляхом збільшення)        
до 340 осіб з урахуванням строків навчання. 

1 



  

 
У грудні 2019 р. в університеті МОН України було проведено          

загальноукраїнський науково-практичний семінар «Горизонт-2020». Тема     
семінару «Можливості використання науково-дослідних інфраструктур для      
українських учених та підприємців».  

У рамках семінару було обговорено проблеми і перспективи участі         
вітчизняних дослідницьких центрів і інфраструктур ринкової програми ЄС. 

Очолював семінар генеральний директор департаменту науки МОН       
України д-р Дмитро Чеберкус. 

У 2019 році на підставі договору про делегування повноважень на           
виконання бюджетної програми КПКВК 2751270 «Підтримка регіональної       
політики України» від 11 вересня 2019 року №29, між Департаментом          
міжнародного співробітництва Одеської обласної адміністрації та Одеським       
національним економічним університетом в ОНЕУ було створено       
регіональний центр розвитку молодіжного підприємництва "Стартап      
Університет". 

За осінній семестр «START-UP УНІВЕРСИТЕТ» підготовлено 9       
навчальних груп, загальною чисельністю 185 осіб., до кожної групи був          
закріплений ментор практик; проведено 7 майстер-класів з участю        
підприємців-практиків, загальна кількість осіб, які були присутні на        
майстер-класах - майже 500 осіб. 

У листопаді 2019 року було проведено START-UP Батл, на якому було           
представлено 35 проектів команд-випускників «START-UP УНІВЕРСИТЕТ»,      
які оцінювало журі з 10 експертів. На START-UP Батлі були присутні майже            
200 осіб.  

У 2019 році у зв’язку зі змінами нормативно-правових актів України,           
нових умов акредитації, розробленими НАЗЯВО, затверджених наказом       
МОН України №977 від 11.06.2019 р., було проведено значну роботу з           
удосконалення внутрішньої системи якості освіти, а саме: 

- сектором моніторингу якості НМВ, кафедрами та НМР проведена        
значна робота з оновлення внутрішньої нормативної бази університету -         
оновлено майже 15 положень та розроблено нормативні документи щодо         
запровадження процедури вільного вибору студентами навчальних      
дисциплін; 

- продовжено вдосконалення компетентісно орієнтованих    
навчальних планів зі спеціальностей молодшого бакалавра, бакалавра та        
магістерського  рівня навчання;  

- приведено до нормативних вимог структуру аудиторного      
навантаження з профільних дисциплін зі збільшенням годин практичних        
занять, для формування у студентів старших курсів професійних практичних         
умінь та навичок; 

- активізовано соціологічні дослідження з питань організації якості       
освіти, рівня педагогічної майстерності викладачів, сприйняття студентами       
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новітніх навчальних технологій, нововведень у навчально-методичному      
забезпеченні, оцінки та діагностики студентів; 

- проведено заходи з активізації профорієнтаційної роботи,      
посилення рекламно-пропагандистської діяльності щодо залучення до      
університету молоді та осіб, які здобули середню освіту в минулі роки; 

- продовжено вдосконалення 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; 

- запроваджено маркетингову стратегію просування освітніх     
послуг на ринку праці, вивчення ситуації та узгодження потреб цих ринків.           
Пошук соціальних партнерів, замовників кадрів, створення для них системи         
післядипломної освіти; 

- продовжено роботу зі студентами 4-го курсу бакалаврського       
рівня щодо підготовки до вступних екзаменів у магістратуру; 

- проводиться реалізація кадрової політики щодо поліпшення      
якісного складу професорсько-викладацького персоналу та укомплектування      
кафедр академічно та професійно кваліфікованими науково-педагогічними      
кадрами. Викладачами, здобувачами, аспірантами та докторантами захищено       
5 докторських та 13 кандидатські дисертацій; 

- продовжено програму 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; 

- кафедрами проведено розширення практики підвищення     
кваліфікації НПП в опануванні новітніми навчальними технологіями за        
інноваційними напрямками організації навчально-виховного процесу та      
наукової діяльності; 

- продовжено роботу щодо забезпечення дисциплін     
навчально-методичною літературою. Кафедрами видано 1 підручник, 27       
навчальних посібників; 

- продовжувалась подальша розробка та впровадження     
автоматизованої бібліотечної системи та автоматизованої книговидачі,      
створення бази повнотекстових видань та забезпечення доступу до        
електронних ресурсів видавництва та бібліотек через Інтернет. 

Активізовано науково-дослідну роботу НПП. Відповідно до      
тематичного плану НДР ОНЕУ, затвердженого МОН України. 

У 2018 р. виконано чотири НДР загальним обсягом 1 245,6 тис. грн., дві            
фундаментальні НДР, обсягом 715,6 тис. грн та дві прикладних НДР, обсягом           
530,0 грн. На 2019 р. було заплановано три  НДР обсягом  1 071,15 тис. грн. 

У 2019 році докторантами, аспірантами та НПП університету        
опубліковано 93 монографії (15 із них за кордоном) та 985 наукових статей.            
У наукових конференціях узяли участь 806 фахівців університету, зокрема в          
конференціях міжнародного рівня – 582 особи. 
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Розміщено наукові публікації у наукометричних базах даних. Так, у         
Web of Science 141 наукова робота, у Scopus - 80 робіт, 52 автори, у              
міжнародній науко метричній базі даних для соціогуманітарних наук        
Copernicus – 75 публікацій. 

Продовжено роботу із залучення студентів до науково-дослідної       
роботи: за звітний період кафедрами проведено 196 студентських наукових         
конференцій. У наукових дослідженнях узяли участь 233 студенти,        
опубліковано 852 наукові статі. 651 студент–учасник 1-го етапу        
Всеукраїнських студентських олімпіад, учасниками 2-го етапу стали 39        
студентів. Переможцями Всеукраїнської олімпіади стали 11 студентів. 19        
студентів стали переможцями конкурсів студентських наукових робіт. 

Продовжено міжнародне співробітництво, навчання та стажування      
викладачів і студентів за кордоном, участь у міжнародних конференціях,         
конкурсах: 27 викладачів та 9 студентів узяли участь у міжнародних          
конференціях, 6 науковців пройшли стажування. 16 іноземних викладачів та         
науковців брали участь у науковій діяльності та викладацькій роботі ОНЕУ.          
Протягом 2018 і 2019 р.р. 171 студент університету брав участь у           
міжнародних програмах практик, обміну, стажувань та 69 з них навчаються          
за програмами мобільності та подвійних дипломів. 

Головні завдання у зв'язку із викликами найближчого майбутнього:  
- приведення освітніх програм усіх рівнів відповідно до       

новозатверджених стандартів;  
- запровадження цілісної внутрішньої системи забезпечення якості      

освітньої діяльності та вищої освіти;  
- створення інструментів забезпечення академічної доброчесності     

всіма учасниками освітнього процесу, порядку виявлення та встановлення        
фактів порушення академічної доброчесності тощо;  

- створення та оприлюднення критеріїв, правил і процедур       
оцінювання науково-педагогічної діяльності науково-педагогічних    
працівників;  

- формування рад із роботодавцями на рівні Університету,       
структурних підрозділів та окремих освітніх програм;  

- залучення роботодавців до проектування та оцінювання      
результатів навчання;  

- створення цілісної та ефективної інформаційної системи      
управління Університетом, збирання, аналіз, інтерпретація інформації про       
якість навчання та викладання, у тому числі шляхом опитувань учасників          
освітнього процесу;  

- створення та підтримка бази даних випускників;  
- розширення ресурсної бази для забезпечення самостійної, у тому        

числі дистанційної, роботи здобувачів освіти. 
 

ВСТУПНА КАМПАНІЯ 
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Прийом вступників у 2019 році проводився відповідно до Умов прийому           

на навчання до закладів вищої освіти України, які затверджені наказом          
Міністерства освіти і науки України 11 жовтня 2018 року № 1096, наказу  
№ 760 від 30.05.2019 року «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти            
і науки України від 11 жовтня 2018 року № 1096, наказу Міністерства освіти і              
науки України від 16.05.2019 р. № 985 «Щодо проведення у 2019 році            
спеціально організованої сесії єдиного вступного іспиту» та Правил прийому         
до університету у 2019 році. 

Прийом до університету проводився для здобуття освітніх ступенів:         
молодший бакалавр, бакалавр, бакалавр на основі диплома молодшого        
спеціаліста на 1-ий курс зі скороченим терміном навчання на місця          
державного замовлення денної форми навчання, бакалавр на основі диплома         
молодшого спеціаліста на старші курси для здобуття ступеня бакалавр на          
місця за кошти фізичних або юридичних осіб денної, заочної форми навчання           
та магістр денної, заочної форм навчання. 

На навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра приймалися         
вступники на основі повної загальної середньої освіти за результатами         
зовнішнього незалежного оцінювання з двох предметів. На навчання для         
здобуття ступеня бакалавр приймалися вступники на основі повної загальної         
середньої освіти за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з        
трьох предметів. 2019 року приймалися сертифікати зовнішнього       
незалежного оцінювання 2017, 2018 та 2019 років, крім сертифікатів з          
англійської, французької та іспанської мов. Якщо як конкурсний предмет         
встановлено було іноземну мову, вступник мав право подавати оцінку із          
сертифікатів 2018 та 2019 років з однієї з іноземних мов (англійська,           
французька, німецька або іспанська) на власний розсуд. 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 подавали сертифікат зовнішнього незалежного      
оцінювання з української мови та літератури за спеціальністю 051         
«Економіка», спеціальностями галузі знань 07 «Управління та       
адміністрування» та складали письмовий іспит зі спеціальності. На        
спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм», 292       
«Міжнародна економіка» вступники складали письмовий іспит зі       
спеціальності. Прийом на старші курси (2-3 курс) проводився на вакантні          
місця   за кошти фізичних або юридичних осіб. 

Для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня магістр          
вступники складали єдиний вступний іспит з іноземної мови та фахові          
вступні випробування. Для здобуття освітнього ступеня магістра приймалися        
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особи на основі диплома бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного       
рівня спеціаліст).  

На 1 курс для здобуття ступеня молодший бакалавр на основі повної            
загальної середньої освіти на місця за кошти фізичних або юридичних осіб           
зараховано: 

- на денну форму навчання - 46 вступників, 
- на заочну форму навчання - 17 вступників. 

Для здобуття освітнього ступеня молодший бакалавр зараховано всього         
63 вступники. 

На 1 курс для здобуття ступеня бакалавр на основі повної загальної            
середньої освіти зараховано на місця державного замовлення: 
      -   на очну (денну) форму навчання - 134 вступники, 
      -   на заочну форму навчання  - 14 вступників. 

На місця за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної            
загальної середньої освіти зараховано: 

- на денну форму навчання - 422 вступники (зокрема 23 іноземних          
громадянина), 

- на заочну форму навчання - 65 вступників ( зокрема 3 іноземних           
громадянина). 

Усього зараховано для здобуття освітнього ступеня бакалавр: 
- на денну форму навчання  - 556 вступників, 
- на заочну форма навчання  -  82 вступники. 

На 1 курс зі скороченим терміном навчання на основі          
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на місця державного       
замовлення денної форми навчання для здобуття ступеня бакалавр        
зараховано 6 вступників. 

На старші (2-3 ) курс денної та заочної форм навчання на основі             
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на місця за кошти        
фізичних та/або юридичних осіб для здобуття ступеня бакалавр зараховано: 

- на денну форму навчання  - 28 вступників, 
- на заочну форму навчання  - 48 вступників. 

 На старші курси (паралельне навчання) на місця за кошти фізичних та/або  
юридичних осіб зараховано: 

- на заочну форму навчання  - 17 вступників, 
- на вечірню форму навчання  - 12 вступників. 

Усього на старші курси для здобуття освітнього ступеня бакалавр         
зараховано   29 вступників. 

На 1-ий курс для здобуття освітнього ступеня магістр на місця державного            
замовлення зараховано:  
      -   на денну форму навчання - 135 вступників, 
      -  на заочну форму навчання  - 12 вступників. 

На місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття ступеня            
магістра зараховано: 

- на денну форму навчання - 96 вступників та 6 іноземців, 
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- на заочну форму - 97 вступників та 2 іноземці. 
Усього для здобуття освітнього ступеня магістр зараховано: 

- на денну форму навчання  -  237 вступників, 
- на заочну форму навчання - 111 вступників. 

 
 
 

РОБОТА ЦЕНТРУ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 
  

У 2019 році Центром було організовано курси з підготовки до          
складання тестів зовнішнього незалежного оцінювання знань випускників       
шкіл, курси з підготовки з ліквідації академічної заборгованості студентами,         
які отримали незадовільні оцінки під час сесії, курси з додаткового вивчення           
дисциплін у до сесійний період та додаткові заняття спортивних секцій. 

 Підготовчі курси 
На підготовчі курси було зараховано 120 слухачів ( минулий рік - 53).            

Окрім центрального корпусу, курси відкриті в Суворовському районі та в          
місті Білгород–Дністровському.  

Надходження за даний вид послуг склали 263,7 тис. грн. (минулий рік -            
127,3 тис. грн). 

 Курси повторного навчання. 
Даний вид курсів створюється для підготовки до ліквідації академічної         

заборгованості студентами, які отримали оцінку F під час екзаменаційної         
сесії.  

Загальна кількість студентів, що отримали додаткові освітні послуги        
складає – 894 особи. Надходження склали 508,2 тис. грн. (минулого року           
640,4 тис. грн). 

До надання освітніх послуг було залучено 91 викладача. 
Додаткові заняття спортивних секцій 
Працювали спортивні секції з баскетболу, атлетичної гімнастики та        

аеробіки. Участь у даних секціях взяли 210 студентів та сторонніх осіб.           
Надходження склали 69,7 тис. грн. (минулий рік 62,1 тис.грн.) 

Додаткові заняття з англійської мови 
Проводились курси з підготовці за програмою LCCL. Надходження        

склали 28,5 тис. грн..  
Проведення тренінгів з ЗНО 
2 листопада 2019 р. у рамках проведення Дня відкритих дверей було           

проведено тренінг з математики, української мови та літератури, географії, у          
якому взяли участь 153 особи. 

Таким чином, за звітний період надходження коштів від надання         
освітніх послуг складає  851,05 тис. грн. (минулий рік - 856,9 тис. грн) 

 
ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 
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Протягом 2018/2019 н.р. університет здійснює освітній процес за        

навчальними планами з галузей знань, спеціальностей та       
освітньо-професійних програм, відповідно до вимог Законів «Про вищу        
освіту», «Про Освіту», ліцензійних вимог Постанови Кабінету Міністрів        
України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження ліцензійних умов            
провадження освітньої діяльності закладів освіти» та змін до неї         
затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р.          
№ 347. 

Для забезпечення організаційного супроводу освітнього процесу та       
його методичної підтримки в університеті науково-педагогічним колективом       
за звітній період здійснено такий обсяг роботи: 

- складено плани роботи кафедр на 2019/2020 н.р. відповідно до         
перспективного плану розвитку університету; 

- розроблено (оновлено) компетентнісноорієнтовані навчальні плани з      
кожної спеціальності;  

- розроблено /оновлено освітньо-професійні програми виключно на      
компетентнісній основі з орієнтацією на очікувані результати       
навчання відповідно до стандартів МОН України; 

- розраховано прогнозне навчальне навантаження по кожній кафедрі; 
- акредитовано 18 освітньо-професійних програм за другим      

(магістерським) рівнем; 
- ліцензовано 3 нових спеціальності за першим ( бакалаврським)        

рівнем: 
281 «Публічне управління та адміністрування»; 
053 «Психологія»; 
015 «Професійна освіта» (Бізнес освіта англійською мовою). 

 Розширено провадження освітньої діяльності зі спеціальності 241       
Готельно-ресторанна справа на бакалаврському рівні (шляхом збільшення) до        
340 осіб з урахуванням строків навчання. 

Розроблено : 
- Кодекс академічної доброчесності; 
- Положення про порядок реалізації студентами ОНЕУ права на        

вільний вибір навчальних дисциплін; 
- Положення про силабус навчальної дисципліни в ОНЕУ; 
- Правила прийому до ОНЕУ на 2020 р. 

Оновлено положення: 
- Про організацію самостійної роботи студентів в ОНЕУ; 
- Про систему зворотного зв’язку зі стейкхолдерами в ОНЕУ; 
- Про проектні групи та групи забезпечення; 
- Про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних      

працівників ОНЕУ; 
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- Про атестацію здобувачів вищої освіти та роботу екзаменаційних        
комісій ОНЕУ; 

- Про підготовку магістрів в ОНЕУ; 
- Про порядок проведення практичної підготовки здобувачів вищої       

освіти ОНЕУ; 
- Про порядок оцінювання знань, ліквідації академічної      

заборгованості здобувачів вищої освіти освітнього рівня бакалавр       
ОНЕУ; 

- Про науково-методичну раду ОНЕУ; 
- Основні вимоги до організації підготовки та захисту кваліфікаційної        

роботи на здобуття освітнього ступеня магістра всіх спеціальностей        
та форм навчання. 

Продовжено роботу викладачів кафедр щодо викладання дисциплін       
англійською мовою. На сьогодні англійською мовою викладаються 30        
дисциплін викладачами кафедр міжнародних економічних відносин;      
загальної економічної теорії та економічної політики; маркетингу;       
математичних методів аналізу економіки; філософії, історії та політології;        
економічної кібернетики та інформаційних технологій. 

Удосконалено роботу АСУ «ВНЗ», ведення електронного розкладу       
занять,електронного журналу викладачів, розрахунок навчального     
навантаження та оформлення Європейських додатків до дипломів в АСУ         
університету. 

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). 

 

Рівень абсолютної успішності навчання студентів, % 
за 2017-2018 н.р. та 2018-2019 н.р. 

 

9 



  

Рис. 1. Рівень абсолютної успішності навчання 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рівень якості навчання студентів, % 
за 2017-2018 н.р. та 2018-2019 н.р. 

 

 

Рис. 2. Рівень якості навчання 

         Підсумки сесій 2018/2019 н.р. порівняно з екзаменаційними сесіями 
2017/2018 н. р. свідчать, що показники рівня абсолютної успішності та якості 
навчання мали тенденцію до пониження на чотирьох факультетах: ОЕФ, 
КЕФ, ФМЕ та ФЕУП (зниження рівня якості навчання) за винятком ФЕФ.  

Продовжено роботу 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. 

Протягом 2018/2019 н.р. співробітниками НМВ та деканатами       
проводився контроль за організацією та проведенням навчальних занять.        
Відкриті заняття кафедр та методичні семінари у 2018/2019 н.р. проводилися          
відповідно до плану кафедр та затверджених графіків. Організація занять та          
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їхня якість обговорювались на засіданнях кафедр та вченої ради         
університету.  
 

РОЗВИТОК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ БАЗИ 

Одним із визначальних напрямів діяльності у 2018-2019 н.р. було         
підвищення рівня навчально-методичної роботи.  

Науково-педагогічні працівники університету постійно працюють над      
розробкою і виданням підручників, навчальних посібників та іншої        
навчально-методичної літератури.  

Цього року викладачами кафедр було розроблено 1 підручник        
(каф. статистики) та 25 навчальних посібників з грифом ОНЕУ та ін.           
закладів вищої освіти: каф. МЕВ – 5, каф. ЕПтаУБ – 4, каф. статистики – 3,               
каф. ММАЕ – 3 каф. фінансів – 3, каф. УПтаЕП – 3, каф. банківської справи               
– 1); 2 навчальних посібники без грифа ОНЕУ: каф. іноземних мов – 1, каф.              
М та ППП – 1. 

 

 
Проводилась робота з розроблення та оновлення конспектів лекцій,  
методичних рекомендації, практикумів, кейсів, робочих зошитів. Найбільш       
активними в поточному році були викладачі кафедр: ЗЕТ та ЕП – 32            
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розробки; ЕП та УБ – 17; бухобліку та аудиту – 17; МЕВ – 12; Т та ГРБ – 12                   
розробок.  

Загалом у 2018-2019 н.р. викладачами кафедр було розроблено 203         
найменування навчальної літератури  обсягом   772,56  авт. арк. 

На сьогодні практично всі навчальні дисципліни кафедр університету        
забезпечені навчально-методичними комплексами, які періодично     
оновлюються.  

  
РОБОТА БІБЛІОТЕКИ  

 
Ефективність роботи бібліотеки досягається шляхом функціонування      

комплексу роботи всіх її структурних підрозділів. У 2018- 2019 навчальному          
році була виконана така робота :  

- редакція БД «Книгозабезпечення навчального процесу» згідно з 
новими дисциплінами, назвами кафедр. Підготовлено відповідні пропозиції        

кафедрам щодо замовлення актуальної літератури у видавництвах;  
- проведено аналіз забезпеченості 12 освітніх програм (із них 2 нових 

(«Публічне адміністрування» та «Психологія») за спеціальностями       
бакалаврського освітнього ступеня та молодшого бакалавра      
навчально-методичними матеріалами до ліцензування;  

- інформаційний супровід конференцій, що проводиться на базі 
університету, організовуючи відкриті тематичні перегляди для учасників        

конференцій;  
- підписано договір між ОНЕУ та ТОВ «Антиплагіат» (українська  

система «Unicheck»). За цією програмою Бібліотека здійснила перевірку        
запозичень у роботах студентів-дипломників 2018-2019 рр. на власній базі         
даних «Дипломні роботи» (2015-2019 роки) – 536 кваліфікаційних        
магістерських робіт; 592 бакалаврські роботи.  

 
 

- налагоджено роботу внутрішнього архіву кваліфікаційних робіт у 
межах інституційного репозитарію. У 2018-19 н. р. додано 1234          

кваліфікаційних  робіт бакалаврів та магістрів за попередні роки;  

12 



  

- проведено роботу щодо об’єднання профілів ОНЕУ та авторів 
 університету в наукометричних базах Scopus і Web of Science ; 

- моніторинг профілю університету, відстеження профілів науковців у 
Google Scholar з відображенням їх в інформаційно-аналітичній системі         

«Бібліометрика української науки» (із наданням аналітичних звітів, довідок); 
- розроблено схему віртуального інтерактивного «Дня бібліотеки на 

кафедрі» (каф. «Економічна кібернетика»; каф. «Управління персоналом та         
економіки праці» та каф. «Економіки, права та управління бізнесом»); 

- проведено 3 інтерактивних масових заходи, 2 екскурсії, 25  
тематичних виставок (зокрема віртуальних) для популяризації бібліотеки       
університету, підвищення культурної та інформаційної грамотності      
користувачів. 

Бібліотека університету виступає координатором та основним      
виконавцем процесу створення й функціонування інституційного      
репозитарію ОНЕУ (з 2012 року). Наразі в репозитарії 11 колекцій, 9439           
документів. За звітний період додано нових документів -1930.  
 

Top переглядів документів у репозитарії ОНЕУ (more than 20 times) 

Item/Handle 
Number of views 

(Кількість 
переглядів) 

Бюджетна система (Баранова, В.Г. et al) (123456789/2810) 282 

Адміністрування податків, зборів, платежів (Хомутенко, В.П. et 
al) (123456789/3150) 

242 

Оцінка туристично-рекреаційного потенціалу регіону 
(Герасименко, В.Г. et al) (123456789/5474) 

222 

Фінансово-кредитна система: проблеми та інновації 
(123456789/9379) 

154 

Малый бизнес в сфере туризма и гостеприимства как фактор 
социального предпринимательства (Нездойминов, С.Г. et al) 

(123456789/5563) 
142 

 

ОНЕУ має безкоштовний доступ за конкурсом МОН України до баз даних 
Scopus та Web of Science.  
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 Для активізації роботи бібліотеки проводяться такі заходи:  

- проведення опитування користувачів для виявлення незадоволених 
 потреб та можливостей удосконалення роботи бібліотеки;  

- продовження співпраці з кафедрами та деканатами щодо включення 
в робочі програми та рекомендація студентам наявної в бібліотечних фондах           

літератури та ресурсів;  
- популяризація бібліотеки та інформаційної грамотності шляхом 

проведення лекцій, семінарів та інтерактивних тренувань зі студентам 1-4          
курсів. 

Бібліотека проводить активну роботу над створенням креативного       
інноваційного середовища у співпраці з викладачами, студентським       
самоврядуванням, підрозділами університету. Приміщення бібліотеки     
університету є базою для проведення університетських заходів різних рівнів         
загальноуніверситетських та факультетських. 

 
ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ 

 
У поточному році університетом було укладено угоди з 280         

підприємствами, де студенти проходили практичну підготовку. Так, у        
2018/2019 н. р. пройшли практику 1906  студентів, а саме: 
Ознайомчу практику      1  курс –  388 студентів; 
Комп’ютерна практика  2 курс –  404  студенти; 
Навчальна практика      3 курс –  342  студенти; 
Виробнича практика    4 курс – 435  студентів; 
Виробнича практика   магістрів  –  337 студентів. 
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На 18 філіях кафедр виробничу практику пройшли 82 студенти.          
Забезпеченість студентів базами практики 100%. 

Завідувачем виробничої практики, керівниками практики випускових       
кафедр, студентами проводиться постійна робота з укладання індивідуальних        
договорів з  підприємствами та організаціями  різноманітних форм власності. 

Але порівняно з минулим навчальним роком зменшилася чисельність        
студентів, які проходили практику на філіях кафедр університету. Це         
пов’язано з тим, що студенти проявляють активність і бажають проходити          
виробничу практику на підприємствах, із якими вони пов’язують своє         
майбутнє працевлаштування. 

У новому навчальному році випусковим кафедрам необхідно: 
– налагоджувати більш тісні взаємозв’язки керівникам практики кафедр       

з керівниками практики від підприємств; 
– випусковим кафедрам ввести проміжну звітність про проходження       

практики студентами; 
– вести періодичний перегляд програм проходження виробничої      

практики з урахуванням специфіки написання кваліфікаційних 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 2018-2019 н. р. проведено 75 заходів, на яких були присутні          
3280 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. 

Головою фігурою в реалізації плану виховної роботи є куратор. Серед          
кращих можна назвати викладачів : Перепельчук Т. В., викладач каф.         
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., викладач кафедри банківської справи;         
Авдієнко Я. А., викладач кафедри маркетингу.  

Важливою складовою виховної роботи в університеті є фізичне        
виховання студентів, яке спрямоване на: 

− розвиток у молоді потреби у здоровому способі життя;  
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− вироблення відповідального ставлення до власного здоров’я та       
здоров’я тих, хто нас оточує; 

− розвиток фізичних можливостей, укріплення здоров’я студентів; 
− залучення до фізичної культури і спорту всіх студентів; 
− досягнення високих результатів у спорті. 
Спортивні досягнення у 2018- 2019 н.р.: 
1. Переуда Анастасія – студентка 41 групи ФЕУП, майстер спорту         

України з карате (серед дівчат): бронзова призерка Чемпіонату Світу в          
особистому заліку та срібна призерка в командному заліку (Болгарія, квітень          
2018 р.). 

3. Франко Тетяна – студентка 26 групи ФЕУП, кандидат у майстри           
спорту з карате, дворазова Чемпіонка Європи серед дівчат (м. Люблін          
Польща, м. Жешов Польща), триразова Чемпіонка України серед дівчат         
(2016 р., 2017 р., 2018 р.) 

4. Сакулін Лев – студент 39-ї групи ФЕУП, кандидат у майстри спорту            
з плавання, срібний та бронзовий призер 26 та 27 обласних студентських ігор            
з плавання (м.Одеса, 2018, 2019 рр.). 

5. Коцюбинська Карина – студентка 24-ї групи ФЕУП, кандидат у          
майстри спорту з дзю-до, бронзовий призер 27 обласних студентських ігор з           
дзю-до (м.Одеса, 2019 р.). 

6. Карапєтян Манук – студент 27-ї групи ФЕУП, бронзовий призер з           
бігу на 800 метрів 27 обласних студентських ігор з легкої атлетики (м. Одеса,             
2018 р.). 

7. Жовтун Анастасія – студентка 27 групи ФЕУП, срібний призер із           
стрибків у висоту 27 обласних студентських ігор з легкої атлетики (м. Одеса,            
2018 р.). 

2. Соколов Анатолій Володимирович – викладач кафедри фізичного       
виховання та БЖД, майстер спорту з гандболу, срібний призер Чемпіонату          
Світу з гандболу серед ветеранів у складі чоловічої збірної команди України           
(Хорватія, м. Оміш, 2018 р.).  

У 2019-2020 н.р. НПП необхідно:  
1. Активізувати виховну роботу через проведення бесід, тематичних        

вечорів, диспутів зі студентами, які проживають у студентських 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. 
3. Забезпечити високий рівень організації та проведення культурно-масових       

заходів для студентів.  
 

АТЕСТАЦІЯ ВИПУСКНИКІВ  
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Минулого року випускні атестаційні Комісії із захисту кваліфікаційних        

робіт працювали відповідно до вимог «Положення про організацію        
навчального процесу ОНЕУ», «Положення про порядок створення та        
організації роботи Державних екзаменаційних комісій в ОНЕУ» та        
«Положення про основні вимоги до виконання кваліфікаційних робіт на         
здобуття освітнього ступеня бакалавра всіх форм навчання». 

За результатами захисту кваліфікаційних робіт студентів IV курсів за         
всіма формами навчання: рівень абсолютної успішності по університету        
склав 98,21 % (минулого року – 96,6%); рівень якості навчання – 85,06 %           
(минулого року  – 79,8 %) (табл. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблиця 1 
Випуск бакалаврів у 2018-2019 н.р. 

Факульт
ет 

Допу
щено 
/ у т.ч. 
інозе
мці 

 

Вип
уск 

 

Не 
з`яв
илис

ь 

Захистили на: Отрим
али  

диплом
и 
з 

відзнак
ою 

Якість 

(%) 

Абсол
ютна  

успішн
ість 
(%) 

"Відмі
нно" 

"Добр
е" 

"Задо
вільн

о" 

Бакалаври 

ФЕУП 131 /0 129 2 68 51 10 23 90,8 % 98,5 % 

ФМЕ 125/ 1 124 1 48 55 21 13 83,1 % 99,2 % 

ОЕФ 74 / 0 74 - 40 21 13 9 82,43% 100% 

ФФ та 
БС 

105/ 3 105 - 63 30 12 12 88,6% 100% 

ЦВФН 22/ 1 21 1 3 13 4 1 77,3% 95,45% 

ЦЗФН 159/ 1 152 7 36 95 21 5 86,2% 95,6% 

Усього : 616/ 6 605     11 258 265 81 63 85,06% 98,21% 
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До захисту було допущено 616 бакалаврів та 6 іноземців, отримали           
дипломи – 605 осіб з іноземцями ( 98,2 %), дипломи з відзнакою–63 студенти             
(10,4 %). 

Таблиця 2 
Випуск магістрів за 2018-2019 рік 

Факуль
тет 

Допу
щено / 
у т.ч. 

інозем
ців 

Випус
к 

Не 
з`явил

ись 

Захистили на: 
Випуще

но  
з 

відзнако
ю 

Якіст
ь 

(%) 

Абсол
ютна  

успішн
ість 
(%) 

"Відмінн
о" 

"Добре" "Задовіль
но" 

ФЕУП 90 / 1 
90 / 1 

(100%) 
0 52 

(57,8 %) 
34 

(37,8 %) 
4 

(4,4 %) 
23 

(25,5 %) 
96,5 100 

ФМЕ 51 / 1 
50 / 1 
(98 %) 

1  
(2 %) 

39 
(76,4 %) 

8 
(15,7 %) 

3 
(5,9%) 

22 
(44 %) 

94 100 

ФМОІТ 49 / 0 
49 

(100%) 
0 

41 
(83,7 %) 

7 
(14,3 %) 

1 
(2 %) 

22  
(44,9 %) 

97,96 100 

ФФБС 75 / 0 
75 

(100%) 
0 

46 
(61 %) 

15 
(20 %) 

9 
(12 %) 

21 
(28 %) 

81,33 100 

Усього: 265/2 264 
1 

(0,4%) 
178 

(67,4%) 
64 

(24,2%) 
17 (6,4%) 

88 
(33,3%) 

92,45 100 

ЦЗВФН 204/ 3 195 / 3 
9 

(4,4 %) 
94 

(48,2 %) 
82 

(42,1 %) 
19  

(9,7 %) 
32  

(16,4 %) 
90,3 100 

Усього: 469/5 459 
10 

(2,1%) 
272 

(59,3%) 
146 

(31,8%) 
36 (7,8%) 

120 
(26,1%) 

91,4 100 

До захисту допущено 469  магістрів та 5 іноземців,  отримали дипломи  – 
459 осіб з іноземцями  (98,5%) ;  дипломи  з відзнакою – 114 осіб (20,87 %). 

Аналізуючи результати захисту кваліфікаційних робіт порівняно з       
минулим навчальним роком, спостерігаються такі показники якості та        
успішності навчання випускників магістратури: рівень якості навчання       
склав 80,4 % (минулого року – 85,9 %), рівень абсолютної успішності –          
96,38 %  ( минулого року – 99,4 %). 

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 попередній       
(кафедральний) захист та з організацією перевірки робіт на наявність         
плагіату, що позитивно вплинуло на якість кваліфікаційних робіт та         
доповідей випускників.  

Випусковими кафедрами своєчасно було оновлено теми      
кваліфікаційних робіт. Проведено значну роботу щодо вдосконалення       
практичної підготовки випускників бакалаврів і магістрів на базі випускових         
кафедр з використанням інноваційних технологій. Усі студенти на 100% були          
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забезпечені базами практики, зокрема на 18 філіях випускових кафедр, що          
позитивно вплинуло на підготовку кваліфікаційних робіт. 
 

РОБОТА ЦЕНТРУ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ 
 

Відповідно до плану роботи ЦСОТ у 2018-2019 навчальному році         
виконано таке: 

 Модерація роботи «Навчально-тренінгового підприємства» (НТП) 
1. Проведено навчально-економічну практику студентів 3 курсу в        

умовах НТП на базі програмного продукту «1С: Підприємство 8.2:         
Бухгалтерія для України» за тими ж напрямами підготовки. 

2. Виконано значну робота щодо розширення інформаційного      
середовища НТП, що забезпечило проходження навчально-економічної      
практики студентами 3 курсу в усіх функціональних підрозділах        
віртуального підприємства «Супер-Нова» (бухгалтерії; відділах:     
планово-економічному; маркетингу; управління персоналом;    
фінансово-економічному; юридичному; аналізу і контролінгу; міжнародних      
економічних відносин). 

 

 

 

 

Таблиця 3 

Навчально-економічна практика студентів 3-го курсу в умовах  
навчально-тренінгового підприємства у 2018-2019 н.р. 

№ з/п 
Спеціальність/освітня програма 

Чисельність 
студентів 

1.  Облік і оподаткування 34 
2.  Економіка підприємства та ОПД 23 
3.  Управління персоналом і економіка праці 23 
4.  Маркетинг 25 
5.  Міжнародні економічні відносини 24 
6.  Фінанси, фінансовий менеджмент та страхування 40 

Усього 169 

 
3.Оновлено навчально-методичне забезпечення (методичні вказівки до      

виконання завдань навчально-економічної практики, робочі зошити,      
ситуаційні завдання), проведено інструктаж зі студентами-практикантами.      
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Забезпечено функціонування технічної бази та інформаційної інфраструктури       
для проведення занять на період практики. 

4.Проведено анкетування студентів-практикантів 3 курсу для      
виявлення їх погляду на кінцеві результати навчальної практики (відгуки         
здебільшого позитивні). Проходження студентами 3-го курсу      
навчально-економічної практики в умовах НТП стало формою ранньої        
адаптації майбутніх бакалаврів з економіки до професії на первинних         
посадах. 

5.У квітні 2019 року в університеті на базі Навчально-тренінгового         
підприємства «Супер-Нова» було проведено міждисциплінарний тренінг за       
фахом для студентів 4-го курсу освітніх програм «Економіка підприємства         
та організація підприємницької діяльності», «Облік і аудит» і «Маркетинг» з          
використанням програмного продукту «Система управління підприємством      
«STеERP», що використовується для обліку, аналізу та прийняття        
управлінських рішень на ПАТ «Одескабель». Студенти 4 курсу, які         
навчаються за освітніми програмами «Управління персоналом і економіка        
праці» та «Міжнародні економічні відносини», проходили      
міждисциплінарний тренінг за фахом на програмній платформі «1С:        
Підприємство 8.2. Управління виробничим підприємством». 

Метою тренінгу за фахом для студентів 4 курсу на базі програмних           
продуктів «Система управління підприємством «STеERP» і «1С:       
Підприємство 8.2. Управління виробничим підприємством» є формування       
профільних компетенцій та розвиток здібностей за фахом, необхідних для         
майбутньої професійної діяльності. Міждисциплінарний тренінг за фахом є        
продовженням створення системи професійно-тренінгового навчання в      
університеті для масштабного застосування інтерактивних технологій та       
міждисциплінарних моделей навчання, першим етапом якої було проведення        
навчально-економічної практики в умовах навчально-тренінгового     
підприємства для студентів 3 курсу на базі програмного продукту «1С:          
Підприємство 8.2: Бухгалтерія для України». У рамках       
навчально-професійного тренінгу студенти, опрацьовуючи профільні     
завдання, усвідомлюють вплив своїх управлінських рішень на майбутнє        
підприємства, його фінансові результати та конкурентоспроможність      
підприємства на ринку. 

Таблиця 4 

Міждисциплінарний тренінг за фахом студентів 4 курсу в умовах  
навчально-тренінгового підприємства у 2018-2019 н.р. 

№  
з/п 

Спеціальність/освітня програма 
Чисельність  

студентів 
Назва програмного 

продукту 
1.  Облік і оподаткування 53 

Система управління 
підприємством «STеERP» 

2. Економіка підприємства та ОПД 41 
3.  Маркетинг 25 
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4. Управління персоналом і економіка 
праці  

21 
1С: Підприємство 8.2. 

Управління виробничим 
підприємством 5. Міжнародні економічні відносини 20 

Усього 160 х 

 
6.У 2018-2019 н.р. проведено навчально-економічну практику в умовах        

НТП «Облікова ресторація» студентів 2-го курсу магістратури за освітніми         
програми «Облік і оподаткування», «Економіка підприємства та ОПД»,        
«Управління персоналом і економіка праці», «Маркетинг» з використанням        
програмного забезпечення «iiko». 

Таблиця 5 

Навчально-економічна практика студентів 2-го магістерського курсу в 
умовах навчально-тренінгового підприємства в 2018-2019 н.р. 

 
№  
з/п 

Спеціальність/освітня програма 
Чисельність  

студентів 
1. Облік і оподаткування 30 
2. Економіка підприємства та ОПД 21 
3. Управління персоналом і економіка праці 13 
4. Маркетинг 22 

Усього 86 

 
Отже, навчально-тренінгове підприємство є полігоном щодо      

застосування міждисциплінарних моделей навчання, що повною мірою       
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. 

 Таблиця 6 

Чисельність викладачів, які забезпечували практичну підготовку студентів 
в умовах НТП (навчальна практика 3 та 2 курсів магістерського і тренінг 4 

курсу)  
2018-2019 н.р. 

№ 
з/п Найменування кафедри 

Кількість 
задіяних 

викладачів 
1.  Бухгалтерського обліку та аудиту 11 
2.  Економіки підприємства та ОПД 8  
3.  Маркетингу 3 
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4.  Управління персоналом і ЕП 8 
5.  Фінансового менеджменту та ФР 5 
6.  Економічного аналізу 2 
7.  Економіки, права та управління бізнесом 2 
8.  Міжнародних економічних відносин 1 

Усього 40 

 
Підвищення педагогічної майстерності викладачів ОНЕУ 

Щодо забезпечення високої якості освітнього процесу, розвитку та        
вдосконалення професійних компетентностей психолого-педагогічної    
діяльності та для створення умов науково-педагогічним працівникам щодо        
підвищення кваліфікації розпочата робота семінару-тренінгу «Розвиток       
педагогічної майстерності». Керівник проведення семінару-тренінгу – зав.       
кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки, к.ф.н., доцент Кіршо        
С.М. Свою кваліфікацію на базі ЦСОТ у 2019 р. підвищили 10 викладачів            
університету. 

Завдання тренінгу - семінару: 
1. Поглиблення теоретико-практичних знань про психолого-педагогічні      
закономірності навчання і виховання студентської молоді, а також        
формування та вдосконалення умінь у сфері вищої педагогічної освіти. 
2. Поглиблення знань та професійно значущих умінь у сфері педагогічної          
психології задля ефективного педагогічного спілкування зі студентами. 
3. Ознайомлення із сучасними освітніми технологіями. Розробка       
плану-конспекту заняття (за вибором) із представленням для обговорення на         
семінарі. 
4. Майстер-класи провідних викладачів університету.  
5. Розвиток професійно значущих якостей особистості викладача закладу        
вищої освіти (психологічні тренінги). 
              Організація підготовки та проведення ІІ Міжнародної 
науково-методичної конференції університету 

Із листопада 2018 року до січня 2019 року здійснювалася підготовка до           
проведення ІІ Міжнародної науково-методичної конференції, а саме: 
- узагальнювалися пропозиції кафедр щодо участі в конференції; 
- складена програма конференції. 

Із 31 січня до 1 лютого 2019 року в ОНЕУ проведено ІІ Міжнародну             
науково-методичну конференцію професорсько-викладацького складу    
«Забезпечення якості вищої освіти: проблеми та перспективи розвитку». 

На конференції були обговорені питання у таких напрямках: 
Секція 1. Удосконалення освітньої діяльності в напрямі створення        

індивідуальної траекторії навчання студентів. 
Секція 2. Інформаційно-комунікативні технології в організації      

самостійної роботи студентів. 
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Секція 3. Розвиток педагогічної майстерності та професійної       
компетентності викладачів. 

Наукові здобутки та методичні розробки щодо проблем та перспектив         
забезпечення якості вищої освіти відповідно до Закону України «Про вищу          
освіту», європейських освітніх стандартів, вимог роботодавців, власного       
освітянського досвіду надали 252 учасники конференції із 4 країн світу:          
Білорусі, Болгарії, Польщі, України. У роботі конференції взяли участь понад          
110 викладачів. 

За результатами конференції надано рекомендації щодо подальшого       
вдосконалення якості освітнього процесу в ОНЕУ у напрямку підготовки         
компетентнісно-орієнтованих та конкурентоспроможних фахівців, що     
знайшло своє втілення у збірнику тез даної конференції. 
 

ВІДДІЛ МАРКЕТИНГУ І ЗВ’ЯЗКІВ З РОБОТОДАВЦЯМИ 
 
За звітній період відділом маркетингу і зв’язків з роботодавцями були          

вирішенні такі завдання: 
Організовано інтерактивні профорієнтаційні заходи для школярів 9-11       

класів у форматі ділових ігор та тренінгів з різних спеціальностей -           
«Економічні канікули в ОНЕУ – SCHOOL WEEK» ( 29.10.2018 -02.11.2018 ,           
брали участь 8 кафедр, кількість школярів-учасників - 210) та «День          
відкритих дверей спеціальності / SCHOOL WEEK End» (кожної суботи         
листопада-грудня 2018 р. та у лютому 2019 р., брали участь 13 кафедр, були             
присутні 180 школярів.  

Організовано проведення 19 зустрічей викладачів університету зі       
школярами 9-11 класів різних міст Одеської області у форматі ділових ігор та            
тренінгів з певної спеціальності. Середня кількість учасників кожного заходу         
– 30 осіб. 

Організовано 7 зустрічей зі школярами 9-11 класів різних міст Одеської          
області, під час яких було проведено презентацію університету і освітніх          
програм та тренінги з підготовки до складання ЗНО з предмета "математика".           
Кількість учасників кожної зустрічі склала в середньому 60 осіб. Тривалість          
кожного заходу – 2 години. 

Організовано проведення двох заходів "День відкритих дверей". У        
кожному заході взяли участь понад 350 потенційних абітурієнтів та їхніх          
батьків.  

Проведено роботу з інформування абітурієнтів про відкриття нових        
спеціальностей – «Психологія» та «Публічне управління і адміністрування»,        
зокрема, розроблено макети поліграфічної продукції, банерів для реклами в         
маршрутних таксі та освітніх сайтів (www.abiturients.info, www.educatuon.ua       
), контекстної реклами і реклами у Facebook, створено нові розділи на           
офіційному сайті ОНЕУ окремо для кожної спеціальності, організовано        
промокампанію в соціальних мережах. 
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Принципово змінено концепцію розділів офіційного сайта університету       
«Каталог спеціальностей - бакалавріат» і «Каталог спеціальностей -        
магістратура». Зокрема, для кожної спеціальності створено типову структуру        
сторінки, яка включає такі вкладки : про спеціальність, випускники- посади і           
заробітна плата, дисципліни освітньої програми (окремо за кожною        
програмою). Наповнено сторінки всіх спеціальностей університету. На       
вкладках з дисциплінами від кожної дисципліни зроблено пряме посилання         
на сторінку викладача, який відповідає за цю дисципліну, і наповнено          
інформацією відповідні сторінки викладачів. 

Організовано поширення рекламних матеріалів про нові спеціальності       
ОНЕУ та освітній ступінь молодший бакалавр серед школярів під час          
проведення основної сесії ЗНО (сумарно охоплено 15 шкіл м. Одеси і           
Одеської обл..). Розіслано електронні повідомлення в месенджери та мав         
електронну пошту директорам, завучам, класним керівникам з інформацією        
про освітній ступінь Молодший бакалавр (сумарна кількість охоплених шкіл         
-124). З представниками 32 шкіл м. Одеси та Одеської обл. проведено           
особисті обговорення.  

Організовано 10-денну практику для учнів Економічного ліцею м.        
Одеси в ОНЕУ у форматі тренінгів та ділових ігор з різних спеціальностей.  

Оновлено наповнення розділів англійської версії офіційного сайта       
університету.  

Розроблено макети банерів для реклами та інформаційні повідомлення        
для проведення промокампанії в соціальних мережах, зокрема в        
Телеграм-каналі університету, із розрахунку 2 повідомлення кожного дня        
протягом року.  

Організовано щорічний Ярмарок вакансій, у якому взяли участь        
представники 32 організацій. Роботу майбутнім випускникам пропонували       
компанії, які представляють різноманітні сфери діяльності: 
- оптова та роздрібна торгівля; 
-  маркетинг і реклама; 
- телекомунікації та зв’язок; 
- житлово-комунальна діяльність; 
- фінансова та банківська діяльність; 
- аудиторська та консалтингова діяльність; 
- туристична діяльність; 
- ресторанна діяльність. 

Відділом маркетингу і зв’язків з роботодавцями проводиться кропітка        
та відповідальна робота щодо вдосконалення профорієнтаційних заходів та        
залучення роботодавців до участі в університетських заходах щодо        
працевлаштування випускників ОНЕУ. 
 

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
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Основним завданням кадрової роботи в університеті є забезпечення        
оптимального 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 викладача становить – 50 років, професора – 53 роки, доцента            
-47 років. 

У загальній структурі університету 4 факультети очної форми         
навчання, 21 кафедра, із них 16 випускових. Станом на 01.01.2020 року           
навчальний процес забезпечували 285 викладачів, із них штатні – 269,          
16 сумісників ( 6 внутрішніх та 10 зовнішніх). Докторів наук, професорів –            
29 штатних ( 10,8 %) та 5 зовнішніх сумісників; кандидатів наук, доцентів -             
187 штатних (69,5 %) та 5 зовнішніх сумісників. Усього 80,3% штатних           
викладачів мають науковий ступінь та вчене звання. В університеті працює 2           
академіки галузевих академій, 15 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 і техніки.  

За контрактом працюють 27 керівників та завідувачів кафедр, на умовах           
конкурсного відбору – 157 викладачів, за строковим трудовим договором –          
101 викладач.  
             За останній навчальний рік відбулися зміни в структурі  університету:  

Наказом ректора від 26.06.2019р. №73 у зв`язку зі зменшенням          
контингенту студентів, та з метою оптимізації структури і кадрового складу          
університету приєднано кафедру обліку та оподаткування в галузях        
економіки до кафедри бухгалтерського обліку та аудиту. 

Наказом ректора від 03.09.2019р. №91 з метою подальшого         
удосконалення управління університетом кафедру менеджменту     
підпорядковано обліково-економічному факультету. Обліково-економічний    
факультет перейменовано у факультет менеджменту, обліку та       
інформаційних технологій. 
  
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ 

ПРАЦІВНИКІВ  
 

Однією з основних форм підвищення кваліфікації викладачів є        
стажування. 
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Стажування ПВС університету здійснюється в інститутах,      
університетах, академіях, в установах, у банках, на підприємствах,        
податкових інспекціях, за кордоном. 

В умовах ринкових відносин зросла роль зарубіжних стажувань.        
Ознайомлення з новітніми досягненнями науки і техніки та перспективами         
їхнього розвитку, надання науково-технічної допомоги науковим установам,       
де проходить стажування викладачів, розробка навчально-методичних      
матеріалів, призначених для використання підготовки фахівців. За час        
стажування викладачі знайомляться з досвідом навчальної, методичної,       
наукової, виховної роботи в інших ЗВО з формами, методами організації          
роботи зі студентами. Знайомляться з широким колом методичних питань,         
викладанням спеціальних дисциплін з урахуванням нових нормативних       
документів. 

У 2018-2019 н.р. планували підвищити свою кваліфікацію        
науково-педагогічні працівники ( шляхом стажування – 48 осіб); 

- в інститутах, університетах, академіях – 17 осіб; 
- на підприємствах,  установах – 28 осіб; 
- у податкових інспекціях - не планували; 
- у банках – 3  особи; 
- за кордоном – не планували. 
Фактично підвищили свою кваліфікацію шляхом стажування у 2018        

-2019 – 49 осіб : 
- в інститутах, університетах, академіях – 12 осіб; 
- на підприємствах, в установах – 32 особи; 
- у податкових інспекціях – не планували;  
- у банках – 3 особи; 
- за кордоном – 2 особи. 
Стажування за планом на 2018 – 2019 навчальний рік підвищення не           

пройшли – 3 особи: через поважні причини. 
Поза планом підвищили свою кваліфікацію ( шляхом стажування) – 3 особи. 

Слід зазначити кафедри які відповідально ставляться до виконання        
плану підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників,     
виконують план підвищення кваліфікації ( шляхом стажування) , планують         
заздалегідь, тримають його виконання на контролі (кафедри: економіки права         
та управління бізнесом; статистики; економічного аналізу; економіки       
підприємства та організації підприємницької діяльності; загальної      
економічної теорії та економічної політики; мовної та психолого-педагогічної        
підготовки; економічної кібернетики та інформаційних технологій;      
маркетингу; управління персоналом і економіки праці). 

 
ЦЕНТР БІЗНЕС-ОСВІТИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
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Діяльність Центру бізнес-освіти спрямована на поглиблення та       
оновлення знань з економічних дисциплін за спеціальностями, що        
безпосередньо пов’язанні з профілем Одеського національного економічного       
університету, одержання в стислі строки нової кваліфікації та професії. 

Організація навчального процесу відповідає самим 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, що        
здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, 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 укладені Договори про співпрацю та          
ведеться тісне співробітництво, щодо вдосконалення професійної підготовки       
фахівців економічного напрямку. 

Основні напрями діяльності: 
- 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; 
- забезпечення високої якості викладання дисциплін, які формують сучасних        

фахівців; 
- залучення до викладання провідних викладачів ОНЕУ, фахівців-практиків       

України; 
- запровадження нових методів та технологій навчання. 

На сьогодні робота системи післядипломної освіти здійснюється у        
складних умовах економічної нестабільності, що, у свою чергу, негативно         
впливає на обсяги прийому слухачів ЦБО ПК. У зв’язку з погіршенням стану            
фінансового сектора економіки країни (закриття установ), відчутно       
знизились показники кількості осіб, навчання яких прописане у        
нормативно-правових актах, як обов’язкова вимога до здійснення       
професійної діяльності. 
Протягом 2018-2019 н.р. у ЦБО ПК пройшли підвищення кваліфікації 199           

осіб.  
 

РОБОТА ДОКТОРАНТУРИ ТА АСПІРАНТУРИ 
 

Під особистим контролем ректорату є питання підготовки докторантів        
та аспірантів. На вчених радах неодноразово заслуховувалися звіти        
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докторантів 1-го, 2-го року навчання та тих, хто закінчив докторантуру в           
минулі роки. В 2019 року захистили докторську дисертацію 3 докторанти, з           
яких 1 докторант захистив дисертацію в строк (н/консультанти проф.         
Звєряков М.І., доц.. Волохова І.С., проф. Баранова В.Г ). 

Аспірантура – це основне джерело для поповнення       
науково-педагогічних кадрів університету. Підготовка аспірантів ведеться за       
6-тьма науковими спеціальностями. 

Щорічно до аспірантури зараховується в середньому 15 осіб (на денну          
форму навчання 8 - 10 осіб) в основному за рахунок наших           
студентів-випускників поточного року, рекомендованих до аспірантури та       
здобувачів університету, які мали друковані роботи та досвід викладання в          
університеті. 

За останні три роки (2017-2019) із зарахованих до аспірантури у          
2013–2016 роках (61 особа) закінчили її 33 аспіранти, з яких захистили           
кандидатську дисертацію 13 осіб (із них 7 аспірантів – у строковий термін).            
Залишились працювати в ОНЕУ 13осіб. 

Усього за 2019 рік викладачами, аспірантами та здобувачами захищено 5          
докторських та 10 кандидатських дисертацій: 

 

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА 

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.  

Відповідно до Порядку проведення державної атестації закладів вищої        
освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності,        
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018        
року N 652, у 2019 р. ОНЕУ взяв участь в атестації діяльності наукових             
колективів університету за двома наступними напрямками: суспільні науки,        
математичні науки та природничі науки. 
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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 у світі та сталого розвитку суспільства 
і держави. Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних 
та гуманітарних наук; 

– науки про життя, нові технології профілактики та лікування 
найпоширеніших захворювань. Проблеми розвитку особистості, 
суспільства, демографія та соціально-економічна політика. 

Відповідно до цих напрямів у 2018-2019 роках науково-педагогічним        
персоналом ОНЕУ було проведено таку роботу: 

– активізовано науково-дослідну роботу науково-педагогічних 
працівників. Так, відповідно до тематичного плану НДР  ОНЕУ, 
затвердженого МОН   України, виконано     (рис.  1): у 2015 р. – три НДР 
обсягом фінансування 334,2  тис. грн.; у 2016 р. –  шість НДР обсягом  1082,3 
тис. грн., у 2017 р.  – сім НДР обсягом 1553,74 тис. грн., у 2018 р. - 4 НДР 
загальним обсягом 1245,6 тис. грн. – 2 фундаментальні НДР, обсягом 715,6 
тис. грн. та 2 прикладні НДР, обсягом 530,0 грн. На 2019 р. заплановано 
виконання 3 НДР, обсягом 560 тис.грн.; 

- згідно з тематичним планом НДР завершено виконання комплексних 
тем кафедр: 2015 р. – 8 тем; 2016 р. – 4 теми; 2017 р. – 10 тем; 2018  - 6 тем; 
2019 – 1 тема; 

- на замовлення підприємств та установ регіону за останні 4 роки           
проведено 50 прикладних наукових дослідження, із яких завершено: 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., у 2018 завершено 8              
НДР обсягом 245,0 тис. грн.; бізнес-тренінг центром (БТЦ) у 2018 р.           
проведено декілька консалтингових заходів у вигляді 2-х практичних        
наукових семінарів для фахівців Одеського центру зайнятості та студентів         
університету на суму 18,6 тис. грн.; виконано роботи за грантом USAID у            
партнерстві з Global Communities на суму 1943,7 тис. грн. У 2018 р.            
фахівцями університету в рамках державної програми регіонального       
розвитку, схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня         
2015 р. № 821, був підготовлений проект «СТВОРЕННЯ START UP          
УНІВЕРСИТЕТ», який отримав підтримку з боку Уряду країни, очікується         
фінансування проекту в 2019 році  (рис. 5). 
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Рис.5.  Динаміка фінансування наукової роботи університету у 2013-2019 рр. 
У 2019 р. професорсько-викладацьким складом університету,       

докторантами, аспірантами та здобувачами опубліковано 1116 (у 2018р. -         
1301) наукових робіт, у тому числі: взято участь у написанні 93 (у 2018р. –              
58) монографій; 23 (у 2018р. -34) навчальні посібники; та 985 (у 2018р. -             
1207) наукових статей. У міжнародних журналах видано 75 (у 2018р. -59)           
статей, у т.ч. Scopus - 39 статей, Web of Sсience – 21 стаття. 

В ОНЕУ за останні роки (2017-2018) активізовано роботу з розміщення          
наукових праць у наукометричних базах даних. Так, у Web of Sсience           
розміщено 141 наукову роботу (261 цитування, h-індекс – 8), у Scopus – 80             
робіт 52 авторів, у Google Scholar – 9230 (14338 цитувань, h-індекс –30). У             
репозитарії ОНЕУ на сьогодні розміщено 7985 наукових робіт (2017 році –           
1285; у 2018 році  – 1062). 

Видано 2 випуски фахового збірника «Вісник соціально-економічних       
досліджень»; 5 випусків фахового збірника «Науковий вісник»; а також         
збірники: «Забезпечення якості вищої освіти: проблеми та перспективи        
розвитку» (матеріали ІІ Міжнародної науково-методичної конференції      
ОНЕУ), «Фінансово-кредитна система: проблеми та інновації» (матеріали ІV        
Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції); «Трансформація    
фінансово-кредитних відносин в умовах цифрової економіки» (матеріали       
Міжнародної науково-практичної конференції); «Маркетинг: виклики та      
рішення» (Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції);     
«Актуальні проблеми менеджменту: теоретичні і практичні аспекти»       
(матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції); «Економіка      
підприємства: сучасні проблеми теорії та практики» (матеріали VІІІ        
Міжнародної науково-практичної конференції); «Актуальні проблеми     
розвитку економічної теорії в умовах глобалізації» (матеріали XV        
Всеукраїнської науково-практичної конференції «Покританівські читання»);     
«Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті        
євроінтеграції» (матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної     
конференції).  
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Наразі в докторантурі навчається 2 докторанти за спеціальностями 072          
«Фінанси, банківська справа та страхування» - 1 особа; 076         
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» - 1 особа. За звітний          
період в аспірантурі навчалося 61 аспірант та 4 здобувачі. За цей період            
закінчили аспірантуру 6 аспірантів (6 заочн.), із яких один захист до           
закінчення (кафедра бух. обліку та аудиту). Усього за 2019 рік викладачами,           
здобувачами, аспірантами захищено 5 докторських та 10 кандидатських        
дисертацій, ще  3 канд. дисертації подано до захисту у спец. раду.  

Продовжено роботу із залучення студентів до науково-дослідної       
роботи: за звітний період кафедрами проведено 196 студентських наукових         
конференції. У наукових дослідженнях узяли участь 233 студенти,        
опубліковано 852 наукових статей. 651 студент − учасники І етапу          
Всеукраїнських студентських олімпіад. У підготовці 39 студентів для участі у          
ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад брали активну участь кафедри: банківської         
справи, фінансів, бухгалтерського обліку та аудиту, менеджменту організацій        
та ЗЕД, мовної та психолого-педагогічної підготовки, математичних методів        
аналізу економіки, економіки підприємства та організації підприємницької       
діяльності, управління персоналом та економіки праці, економіки та        
управління туризмом, маркетингу, ЗЕТ, статистики та економіки       
підприємства та організації підприємницької діяльності. Переможцями      
Всеукраїнської олімпіади стали 11 студентів, яких підготували викладачі        
кафедр: банківської справи, бухгалтерського обліку та аудиту, менеджменту        
організацій та ЗЕД, мовної та психолого-педагогічної підготовки,       
математичних методів аналізу економіки, управління персоналом та       
економіки праці, економіки та управління туризмом. 19 студентів стали         
переможцями конкурсів студентських наукових робіт, а саме: 7 - кафедра          
економіки підприємства та організації підприємницької діяльності, 4 -        
кафедра бух обліку та аудиту, по 3 - кафедри менеджменту організацій та            
ЗЕД , економіки, права та управління бізнесом та фінансового менеджменту          
та організації фондового ринку, по 2 - банківської справи та міжнародних           
економічних відносин. По 1 – кафедри фінансів, обліку та оподаткування в           
галузях економіки та управління персоналом та економіки праці.        
Студентами опубліковано понад 852 наукових статей (рис. 6). 

 

31 



  

 

Рис. 6. Результативність участі студентів ОНЕУ у всеукраїнських 
олімпіадах і конкурсах 

  
МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 
Міжнародна діяльність в університеті є одним із пріоритетних напрямів         

розвитку й  будується відповідно до Закону України «Про вищу освіту» 
№ 1556-VII від 01 липня 2014 року та «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.  

Участь ОНЕУ в міжнародній діяльності надає нам додаткову        
можливість модернізувати свій навчальний процес щодо освітніх технологій,        
використання на заняттях Інтернету, onedriveplatformа, також навчальних       
програм, їхньої структури, створення окремих курсів та уніфікованих        
документів адміністративного супроводження, які дають змогу бути       
зрозумілими в європейському освітньому просторі. Використання в       
навчальній роботі загальноприйнятої в Європі системи ECTS, наявність        
сучасних навчальних матеріалів, дозволяє студентам без проблем брати        
участь у програмах мобільності та програмах подвійних дипломів. 

Відповідно до тенденції поглиблення інтернаціоналізації, протягом      
2018-2019н.р. підписано 11 нових угод про академічне співробітництво,        
зокрема з університетом Канзаса (США), Університетом Мехмедбей       
(Туреччина), Euromed University (Італія), також підписано протокол про        
наміри участі в мережі співробітництва BSEMAN (Black Sea and Eastern          
Meditarranean Academic Network), угоду про проходження практики       
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студентами ОНЕУ (туризму та ГРС) у турецькій фірмі Turism Seyahat,          
продовжено угоду з Федерацією «Обміни Франція – Україна», завершується         
робота щодо започаткування програми подвійних дипломів та програми        
мобільності на рівні магістратури з університетом ім. Отто фон Геріке          
Магдебург (Німеччина). 

09 грудня 2019 року відбулась Китайська виставка вищої освіти         
провінції Цзянсі. За результатами були підписані Меморандуми про        
співпрацю з університетом Наньчан Хангконг, Східно-Китайським      
університетом Цзяотун, професійним коледжем туризму і комерції Цзянси та         
університетом Шанрао. 

Розвивається напрямок мобільності ОНЕУ. Викладачі та студенти       
від’їжджають за кордон для навчання, стажування та участі в конференціях,          
міжнародних конкурсах. Протягом 2018-2019 нав.року 68 викладачів       
перебувало у відрядженнях за кордоном, зокрема 27 осіб узяли участь у           
міжнародних конференціях, 6- пройшли стажування. До того ж 16 іноземних          
викладачів та науковців узяли участь у науковій діяльності та викладацькій          
роботі в ОНЕУ.  

Протягом 2018-2019 років 171 студентів університету брали участь у          
міжнародних програмах, зокрема 69 студентів направлені на навчання за         
програмами мобільності, Еразмус+ та подвійних дипломів в університети        
Німеччини, Польщі, Болгарії, 102 студенти брали участь у міжнародних         
програмах практик, обміну, стажувань.  

Загалом університет за програмою Еразмус+ має угоди з 9 західними          
університетами-партнерами та підписав ще одну угоду. За програмою        
Еразмус+ КА-1 - 4 студенти виграли грант на навчання в університетах           
Болгарії та Німеччини. 

Окрім участі ОНЕУ у програмі Еразмус+, ще триває участь у          
міжнародних проектах та програмах, таких як ДААД, ЕНАКТУС, COMFAR.  

Продовжується міжнародна робота в науковій сфері. Позаминулого       
році університет вступив до Європейської мережі докторів філософії з         
менеджменту та економіки –CESEENet,Central,Eastand South-East European      
PhD Networki nManagement and Economics. Завдяки ініціативі Віденського        
університету ОНЕУ проводить щорічне навчання аспірантів ( 4 аспіранти за          
цей навчальний рік). 

Проводиться інформування викладачів про можливість їхньої участі в        
міжнародних конференціях, стажуваннях. Викладачі інформуються про      
можливості публікацій статей у закордонних виданнях, які індексуються у         
міжнародних науко метричних базах даних SCOPUS, Web of Science. 

Викладачі університету вдосконалюють знання з англійської мови. 10        
викладачів університету закінчили курси з вивчення англійської мови на         
кафедрі іноземних мов. 17 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. 
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Плідно працює інформаційний центр Євросоюзу. Викладачі та       
студенти залучаються до участі в міжнародних програмах та проектах,         
здійснюється інформаційна та консультаційна підтримка всіх, хто бажає        
взяти в них участь. Проводяться заходи щодо залучення студентської молоді          
до участі в соціальних проектах.Під патронатом представництва Євросоюзу,        
25 квітня поточного року в університеті було проведено день кар’єри. У           
заході взяли участь понад 450 учасників та 32 компанії-роботодавців. 

Продовжується навчання студентів англійською мовою на 4х курсах        
ФМЕ та на 2х курсах ФЕУП.  

В ОНЕУ проводиться навчання іноземців на основних курсах та на          
підготовчому відділенні. У поточному навчальному році в університеті на         
всіх формах навчання навчалося 163 іноземців з 27 країн світу. Установлено           
прямі зв’язки з компаніями Туреччини, Азербайджану та Марокко щодо         
набору  іноземних студентів на навчання. 

 
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ  СТАН  УНІВЕРСИТЕТУ 

Одеський національний економічний університет у 2019 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 вищими навчальними закладами.  

Динаміка показників фінансування за загальним та спеціальним       
фондами наведена на рис. 7. 

 

 

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

У 2019 році фінансування Університету зменшилось на суму 5,04 млн.          
грн. в основній частині за рахунок зменшення фінансування загального         
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фонду бюджету. Законом України «Про Державний бюджет на 2019 рік» від           
09.11.2019 р. № 2629-VIII з урахуванням змін затверджено видатки із          
загального фонду за усіма програмами Університету у розмірі 50,87 млн.          
грн., що на 9 % меньше попереднього року.  

З кінця III кварталу 2019 р. ОНЕУ також фінансувався за державною           
програмою Міністерства регіонального розвитку, будівництва та      
житлово-комунального господарства України: 2751270–Підтримка    
регіональної політики України. 

Надходження до спеціального фонду в 2019 році збільшилось на 3,03% , а             
саме 1,04 млн.грн. та склало 35,41 млн.грн.. 

Структуру надходженнь 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 
 

Структуру надходжень коштів до загального та спеціального фондів        
університету за 2019 рік наведено на рис. 9. 

 

 

Рис. 9 Структура надходження коштів до загального та спеціального фондів університету за 2019 рік 
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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 2018, ані в 2019 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. 

У загальній структурі видатків університету, які складають у 2019 році          
94,15 млн. грн., займають видатки на: 

- оплату праці – 75,44 млн. грн. (80,1 %); 
- оплату комунальних послуг – 6,57 млн. грн. (7,0%); 
- стипендії та соціальні виплати дітям-сиротам – 8,28 млн.грн.        

(8,8%); 
- придбання обладнання  та літератури – 1,60 млн. грн. (1,7%); 
- утримання університету – 1,95 млн. грн. (2,1%); 
- капітальні видатки – 310,0 тис.грн. (0,3 %).  

Загальна структура видатків за 2019 рік наведена на рис. 10. 

 
Рис. 10 Структура видатків університету за 2019 рік 

 

Використання коштів загального та спеціального фондів Державного       
бюджету здійснюється згідно з напрямками, передбачених паспортами       
бюджетних програм на виконання запланованих показників. Основною       
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статтею витрат по загальному фонду є видатки на заробітну плату та           
нарахування на фонд оплати праці науково-педагогічного, педагогічного та        
допоміжного і обслуговуючого персоналу – 75.4%, на оплату комунальних         
послуг та енергоносіїв – 5,6%, на виплату стипендій та соціальних виплат           
для дітей сиріт було спрямовано 16,3% коштів, придбання обладнання та          
літератури – 1,7%, утримання університету – 1%. 

Структура  видатків загального фонду за 2019 рік наведена на рисунку 11. 

 

Рис.11 Видатки із загального фонду бюджету 
 

По спеціальному фонду видатки на     
заробітну плату та нарахування на     
фонд оплати праці науково-педагогічного, педагогічного та      
допоміжного і обслуговуючого персоналу склали 85,7%, оплату комунальних        
послуг та енергоносіїв – 8,6%, придбання обладнання та літератури – 1,7%,           
утримання університету – 3,3%, капітальні видатки – 0,7%.  

   Структура  видатків спеціального фонду за 2019 рік наведена на рисунку 12. 
 

 

Рис. 12 Видатки спеціального фонду бюджету 
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Протягом 2019 року заробітна плата та стипендія виплачувалась        
своєчасно у встановлений термін. 

Основна частина витрат в 2019 році була здійснена на виплату          
заробітної плати. Це підтверджується такими показниками: 
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Таблиця 7, млн.грн. 

Стаття Загальний фонд Спеціальний фонд 
Заробітна плата 31,48 30,48 

Нарахування 6,88 6,6 
Разом 38,36 37,08 

у % відношенні 50,85% 49,15% 
 
Динаміка структурних змін видатків загального фонду бюджету за 2019 рік у           

порівнянні з 2018 роком наведена на рис. 13.  

  
Рис. 13 Динаміка структурних змін видатків загального фонду за 2019  та 2018 роки 

 

Динаміка структурних змін видатків спеціального фонду бюджету за 2019 рік у           
порівнянні з 2018 роком наведена на рис. 14.  

 

 Рис. 14 Динаміка структурних змін видатків спеціального фонду за 2019  та 2018 роки 
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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 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 та поліції міста Одеси. 

 
АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ  

 
Діяльність адміністративно-господарської частини університету у     

2018/2019 н. р. була спрямована на: 
-  якісне забезпечення освітнього процесу; 
- покращення соціально-побутових умов у гуртожитках; 
- безперебійне комунальне забезпечення навчальних корпусів. 

 
Загальна площа державного майна, надана в оперативне управління – 
47 500, 11 м2. 

Площа навчальних приміщень складає – 32 806, 36 м2. 
За звітний період 2018/2019 н. р. виконано такі роботи: 

 
Навчальний корпус № 1. 

- поточний ремонт фасаду, внутрішнього подвір’я, складу та архіву; 
- проведено поточний ремонт в аудиторіях 014, 219, 314; 
- косметичний ремонт туалетів та коридорів; 
- очищення господарського двору; 
- ремонт ( оновлення) сходів центрального входу; 
- підготовка та прийняття до експлуатації теплової мережі. 

 
Навчальний корпус № 2. 

- проведено частковий ремонт сходових клітин; 
- ремонт спортзалу; 
- ремонт даху. 

Навчальний корпус № 3. 
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- косметичний ремонт коридорів;  
- поточний ремонт 9 аудиторій; 
- ремонт санвузлів. 

Навчальний корпус № 5. 
- ремонт та прийом до експлуатації теплового пункту;  
- ремонт санвузлів на 1 та 2 поверсі. 

 
Навчальний корпус № 6. 

- ремонт санвузлів на 1 і 2 поверсі;  
- косметичний ремонт коридорів; 
- ремонт 4-х аудиторій; 
- підготовка та прийом теплопункту до експлуатації. 

Гуртожиток № 1. 
- косметичний ремонт коридорів; 
- ремонт санвузлів і душових; 
- поточний ремонт 4 житлових кімнат; 
- поточний ремонт 3-х кухонь; 
- підготовка та прийняття теплового пункту до експлуатації. 

Гуртожиток № 2. 
- проведено поточний ремонт каналізаційних труб у підвалі; 
- частковий ремонт коридорів і вестибюлів 2-го та 8-го поверхів; 
- ремонт витяжної вентиляції душових кімнат; 
- підготовка теплової мережі та передача її до експлуатації. 

 
Гуртожиток № 3. 

- заміна ламп LCD; 
- ремонт сходових клітин та кухонь; 
- косметичний ремонт коридорів гуртожитку; 
- установлено додатковий бойлер; 
- ремонт душових кімнат; 
- підготовка теплової мережі та передача її до експлуатації. 

 
 
        ЗАХОДИ  ЩОДО  РЕАЛІЗАЦІЇ  АДМІНІСТРАЦІЄЮ 

УНІВЕРСИТЕТУ  КОЛЕКТИВНОГО  ДОГОВОРУ ЗА 2019  
 

Відстоювання трудових, соціально-економічних прав працівників     
університету здійснюється шляхом укладання колективного договору та       
забезпечення виконання його умов. 

Великої поваги заслуговує те, що між профспілковим комітетом та         
адміністрацією університету діють єдність і солідарність, незважаючи на        
скрутне фінансове становище в університеті. 23 травня 2017 року на          
конференції трудового колективу затвердили колективний договір між       
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адміністрацією та профспілковим комітетом університету на 2017 – 2020         
роки, у якому зазначені конкретні соціальні та економічні гарантії і пільги           
для працівників. 

При затвердженні договору, сторони зобов’язалися дотримуватися       
принципів соціального партнерства щодо його виконання. 

Здійснюючи систематичний контроль за своєчасним виконанням      
положень колективного договору, профспілковий комітет постійно проводить       
моніторинг стану його виконання, про що ректор університету звітує перед          
трудовим колективом двічі на рік, а профспілковий комітет чотири рази на рік            
заслуховує ці питання на засіданнях профкому. 
 Згідно з колективним договором в університеті встановлені доплати у         
розмірі 50 відсотків від посадового окладу за суміщення професій та посад, за            
розширення зони обслуговування, за виконання обов’язків тимчасово відсутніх        
працівників без звільнення від своєї основної роботи. 
 Установлені додаткові доплати в розмірі 40 відсотків посадового окладу         
за роботу в нічний час та роботу у тяжких і шкідливих умовах праці у розмірі               
4% і 8 % посадового окладу. Працівники бібліотеки отримують надбавку          
50%. 
 Окрім доплат, в університеті встановлені надбавки у розмірі до 100%          
посадового окладу за рахунок коштів спеціального фонду: 

- за високі досягнення у праці; 
- за виконання особливо важливої роботи; 

          - за складність і напруженість у роботі. 
 Адміністрація та профспілковий комітет узгоджують кошторис доходів        
і витрат. Відповідно до «Положення про матеріальне заохочення працівників         
ОНЕУ» працівникам виплачуються винагороди за сумлінну працю та зразкове         
виконання службових обов’язків у розмірі 100-200% посадового окладу.  

Матеріальна допомога виплачується у разі важких захворювань та з         
надзвичайних обставин, які не могли бути передбачені (пограбування, пожежа         
в будинку і т.п.). У випадку смерті працівника його сім’ї надається матеріальна            
допомога у розмірі п’яти місячних окладів. У разі смерті близького родича           
(подружжя, батьків або дітей)  надається допомога у розмірі 3000 гривень. 

У колективний договір внесені додаткові, соціально-побутові пільги,       
гарантії та компенсації, різноманітні доплати.  Це, в першу чергу, стосується : 

- оплати ліків важко хворим співробітникам;  
- надання  додатково  оплачуваних  відпусток  за  рахунок коштів 

спеціального фонду університету один раз на рік: 
- 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; 
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          - взяття шлюбу дітьми - 2 дні; 
- смерті близьких родичів - 3 дні; 
- догляду за хворим членом сім`ї - 3 дні; 
 - 3 дні у випадках особистого шлюбу, смерті близьких родичів, 

догляду за хворим членом сім’ї. 
 

    Витрати  на  виконання  умов  колективного  договору за 11 місяців 
2019р. 

п/№ Назва    витрат  на  виконання  умов  колективного  договору Сума в грн. 

1.  
Відрахування на культурно-масову та спортивно-оздоровчу роботу 0,5% від        
спеціального фонду 

136325 

2.  Грошова винагорода всім категоріям працівників 2453043 
3.  Матеріальна допомога всім категоріям працівників 1734947 
4.  Виплата коштів за вислугу років 3726943 
5.  Виплата надбавок за складність та напруженість 45653 
6.  Доплати за роботу в нічний час 147638 

7.  
Доплати за суміщення професій або виконання обов’язків тимчасово        
відсутніх працівників 

16971 

8.  
Надання матеріальної допомоги на поховання (працівників та близьких        
родичів) 

27000 

9.  Придбання ліків важко хворим співробітникам 21616 
10.  Кошти витрачені  на охорону праці 283308 
11.  Матеріальна допомога з  профспілкового бюджету 81546 

12.  Винагороди до ювілейних дат з  профспілкового бюджету 34000 

  
          Велику увагу профспілковий комітет приділяє охороні праці. 

Тричі на рік на засіданнях профкому обговорюється повний спектр         
питань з охорони праці. Щороку на потреби охорони праці університетом          
витрачається до 5% коштів спеціального фонду університету. Ці кошти         
витрачаються на вирішення питань з охорони праці, запобігання випадків         
виробничого травматизму, забезпечення санітарно-гігієнічних норм     
трудового процесу. 

Відповідно до штатного розкладу у 2019 р. в університеті працює 712           
працівників, з них 5 виконують роботу у шкідливих умовах. Усі 5 осіб            
отримують пільги: доплати, спецхарчування та додаткові відпустки,       
своєчасно забезпечуються спецодягом, спецвзуттям, засобами захисту,      
миючими і знезаражуючими засобами. 

Особи, які зайняті на роботах у шкідливих умовах, постійно проходять          
обов’язковий медичний огляд. За висновками медичних комісій, професійних        
захворювань серед осіб, що працюють в університеті у шкідливих умовах, не           
виявлено. За шкідливі умови праці та за ненормований робочий день          
установлені додаткові відпустки тривалістю  4 -7 календарних  днів. 

Адміністрація університету сумісно з профспілковою організацією      
аналізує причини захворюваності з тимчасовою втратою працездатності,       
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розробляє і здійснює лікувально-профілактичні заходи щодо попередження       
захворювань унаслідок дій виробничих умов. 

Університет постійно бере участь у Всеукраїнському громадському       
огляді-конкурсі стану умов та охорони праці і щоразу посідає призові місця.  

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           
працівників університету профспілкова організація багато років      
нагороджується Почесною грамотою Центрального комітету Профспілки      
працівників освіти і науки України. 
 

Звіт ректора Одеського національного економічного університету за        
2019 рік було заслухано на конференції трудового колективу 26 грудня          
2019 року. 

 
  
 

       РЕКТОР                                                                        М. І. ЗВЄРЯКОВ 
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