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     Якубовський Сергій Олексійович, 1971 року 

народження. У 1988 році закінчив з срібною медаллю 

Одеську середньою школу № 119. У 1993 році закінчив 

з відзнакою Одеський державний університет імені 

І.І. Мечникова за спеціальністю фізика, спеціалізація 

– теоретична фізика. Доктор економічних наук, 

професор, завідувач кафедри світового господарства і 

міжнародних економічних відносин Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова.      

     Автор понад 180 публікацій з питань 

міжнародного менеджменту та фінансів, 

європейської інтеграції. 

     Є членом наукових рад двох європейських журналів – «Journal Global Policy and 

Governance» і «Journal Transition Studies Review», які індексуються у базі даних 

«Scopus». Лише за 2015-2020 роки має 38 наукових публікацій, серед яких: 8 статей 

у журналах, що рецензуються у базах даних «Scopus» та «Web of Science»; 8 

монографій та розділів у монографіях; 22 статті у вітчизняних і іноземних 

фахових економічних виданнях. Є членом науково-технічної ради ОНУ. 

     Академік Академії наук вищої школи України; член експертної ради з питань 

проведення експертизи дисертаційних робіт Міністерства освіти і науки України 

з питань макроекономіки, світового господарства і соціально-економічного 

розвитку (2014-2018); Голова Одеського осередку Всеукраїнської громадської 

організації «Українська асоціація економістів-міжнародників». 

     Брав участь у більш ніж 20 міжнародних проектах. Зокрема, був науковим 

дослідником в Єльському університеті (США, 1999 р.), у Колумбійському 

університеті (Нью-Йорк, США, 2004-2005 рр.), в Інституті світової економіки 

(Кіль, Німеччина, 2014 р.).  

     Викладав курси лекцій у Вільному університеті Берліна (Німеччина, квітень-

травень 2018 р., січень 2019 р.), в Болонському університеті (Італія, жовтень-

листопад 2017 р.), в університеті м. Фоджі (Італія, березень 2016 р.). З 2015 року є 

академічним координатором проекту Європейського Союзу імені Жана Моне 

«Відносини Європейського Союзу та України у Фокусі: сусіди чи партнери?»; з 2019 

- «Соціальне та економічне включення біженців та мігрантів до Європейського 

Союзу: виклики для України». 

 

 



Головний виклик для ОНУ 

За складом науково-педагогічних працівників Одеський національний університет 

імені І.І. Мечникова займає одне з провідних місць в Україні. На 2020 рік за кількістю 

статей рецензованих в наукометричній базі даних «Scopus»  ОНУ займає 7 місце в Україні, 

за кількістю цитувань в «Scopus»  - 5, а за індексом Хірша ОНУ взагалі займає 4 місце в 

країні! Але наявність професіоналів високого рівня в складі ОНУ без ефективної системи 

управління ніяк не гарантує в цілому позитивного результату для університету. В 

результаті, входячи в десятку кращих ВНЗ України за більшістю індивідуальних 

показників викладачів, успіхам студентів і випускників, за відношенням обсягів 

державного фінансування в 2020 році до 2019 року ОНУ опинилися на 96 місці серед 

українських ВНЗ! При цьому через відсутність чіткої та прозорої системи прийняття 

рішень в ОНУ, так і не було визначено причини такого провального результату з 

фінансування університету, не було зроблено відповідних організаційних висновків, а 

натомість все звелося до чергового скорочення працівників університету і урізання доплат 

за науковий ступінь та вчене звання професорсько-викладацького складу, незважаючи на 

здобутки науково-педагогічних працівників перед університетом. Таким чином, 

першочерговим завданням нового ректора ОНУ має стати запровадження 

абсолютно нової та прозорої системи менеджменту університетом. 
 

10 першочергових кроків на посаді ректора 
 

1. Запровадити систему ефективного менеджменту, який забезпечить прозорість 

процедури прийняття рішень на засадах доброчесності і підзвітності перед трудовим 

колективом університету. Ректор, проректори, декани та головний бухгалтер будуть 

оприлюднювати на офіційному сайті ОНУ щоквартально звіти про результати їх 

діяльності і досягнення для університету. Це дасть можливість кожному працівнику 

університету оцінювати ефективність виконання представниками адміністрації своїх 

функціональних обов’язків. 
  

2. Запровадити систему автоматичного розподілу штатних одиниць на засадах 

доброчесності і прозорості та заохочення працівників за здобутки перед університетом 

із чіткими та прозорими критеріями. На кожній кафедрі за затвердженими на зборах 

трудового колективу ОНУ критеріями буде створено рейтинг науково-педагогічних 

працівників, який включатиме обсяг навчального навантаження, кількість та якість 

підготовлених навчально-методичних матеріалів, результати опитування студентів, 

кількість і якість наукових публікацій у фахових та наукометричних виданнях, які 

визначають місце університету в міжнародних та національних рейтингах, участь 

викладачів в міжнародних програмах, залучення грантів тощо. 
 

3. Запровадити механізми ефективного фінансово-економічного менеджменту:  

- створити Фінансово-економічний відділ, який об’єднає бухгалтерію, планово-

фінансовий відділ, господарчий відділ, відділ матеріально-технічного постачання, 

експлуатаційно-технічний відділ;  



- оновити та розширити склад Економічної ради ОНУ за рахунок залучення до її 

роботи фахівців з фінансів, податкової системи, управління господарською діяльністю; 

- оптимізувати витрати ОНУ на комунальні послуги, за рахунок запровадження 

енергозберігаючих технологій, системи надання послуг через аутсорсинг, що зменшить 

фінансове навантаження на університет та дозволить підвищити ефективність від 

використання коштів; 

- провести моніторинг ефективності орендних взаємовідносин університету. 
 

4. Відновити доплату за науковий ступінь та вчене звання відповідно до Закону 

України «Про вищу освіту» (ст. 59). 
 

5. Провести оптимізацію використання площ приміщень в освітньому та науковому 

процесах. Провести інвентаризацію всього майна університету (будівлі, земельні 

ділянки). Здійснити аналіз їх ефективного використання (кількість разів на тиждень 

місяць, семестр), завантаження (наприклад, неприпустимо в умовах скрутної 

фінансової ситуації проводити навчальні заняття для 5-7 студентів в аудиторіях, які 

розраховані на кількість 50 і більше студентів), спроможності, стану і наявності 

матеріально-технічної бази та витрат на забезпечення цих приміщень (комунальні 

послуги тощо).  

 Вирішити питання щодо застарілої, не конкурентоспроможної матеріально-

технічної бази в навчальних підрозділах – обладнання для лабораторних занять, 

комп’ютерна техніка, відсутність обладнаних аудиторій для проведення лекційних 

занять (хоча б по 2 на корпус) із застосуванням мультимедійних засобів навчання. 
 

6. Суттєво посилити участь студентів в управлінні університетом. Залучити 

представників студентського самоврядування і профкому студентів до моніторингу 

якості викладання в ОНУ (зокрема у дотриманні прав студентів у відборі навчальних 

дисциплін), планування та виконання кошторису ОНУ щодо фінансування навчальних 

корпусів та гуртожитків. 
 

7. На базі навчального відділу ОНУ створити відділ акредитації та ліцензування. 

Провести разом з гарантами освітніх програм моніторинг змісту існуючих програм 

щодо їх відповідності попиту на ринку освітніх послуг України та Одеського регіону, 

міждисциплінарності (для залучення найкращих викладачів з різних кафедр і 

факультетів ОНУ), вимогам МОН та НАЗЯВО. Стимулювати створення 

міждисциплінарних міжфакультетських освітніх програм. 

Запровадити нові сучасні форми і методи профорієнтаційної роботи. Ліцензувати 

додаткові освітні послуги, що з одного боку сприятиме підвищенню іміджу ОНУ як 

центру надання висококваліфікованих освітніх послуг, з іншого – дозволить збільшити 

доходи бюджету університету. 

 

8. На базі міжнародного відділу ОНУ створити відділ міжнародних проектів та 

навчальних програм. Запровадити єдину систему управління міжнародної діяльності 



ОНУ, яка б охоплювала кожний структурний підрозділ, кафедру, викладача. У 

результаті має суттєво збільшитися надходження бюджету ОНУ від іноземних 

освітянських грантів, зокрема від європейської програми «Erasmus» з сумарним 

фінансуванням у 30 млрд. євро. Розробити англомовні освітні програми для залучення 

іноземних студентів в ОНУ. Розширити підготовку знань англійської мови викладачів 

та наукових співробітників. Підтримати проекти щодо запровадження подвійного 

диплому між ОНУ та низки європейських університетів, зокрема Вільного університету 

Берлину, Університету Гранади, Астонського Університету, Університету Умео та 

інших університетів-партнерів ОНУ. 
 

9. На базі науково-дослідної частини ОНУ створити грантовий офіс, метою якого стала 

би координація зусиль науково-педагогічного складу ОНУ щодо підготовки заявок з 

фінансування наукової діяльності в ОНУ. Запровадити єдину систему управління 

науковою діяльністю ОНУ, яка б охоплювала кожний структурний підрозділ, кафедру, 

викладача, та з одного боку стимулювала б розвиток конкурентоспроможних та 

ефективних підрозділів, з іншого – сприяла б залученню грантових проектів та 

виконанню національних і міжнародних проектів (зокрема у межах європейської 

програми «Horizon Europe» з сумарним фінансуванням у 100 млрд. євро) досвідчених та 

молодих викладачів і науковців ОНУ. Розробити програму включення університету до 

участі в європейських науково-дослідних грантах. Перезапустити роботу науково-

технічної ради, яка має стати лідером в плануванні науково-дослідної діяльності в 

ОНУ. Підняти питання базового фінансування науки згідно до закону про науково-

технічну діяльність. 

Керівництву науково-дослідної частини ОНУ активізувати співпрацю з 

Національним фондом досліджень України для збільшення фінансування 

фундаментальних наукових робіт співробітників ОНУ. За рахунок перерозподілу 

коштів, які виділяються на утримання науково-дослідної частини ОНУ, створити 

спеціальний фонд для фінансового заохочення авторів статей, які публікуються у 

високо рейтингових журналах, які індексуються у наукометричних базах «Scopus»  та 

«Web of Science». Стимулювати інтернаціоналізацію та підвищення рейтингів 

університетських наукових видань за рахунок їхньої реєстрації у провідних 

міжнародних наукометричних базах даних.  

Розробити та впровадити на основі досвіду закордонних університетів систему 

впровадження та реалізації наукових розробок університету. 
 

10. Створити прозору систему державно-приватного партнерства ОНУ з успішними 

бізнес-структурами, метою якої має стати покращення умов праці, навчання та 

проживання у гуртожитках ОНУ і збільшення надходжень у бюджет університету за 

рахунок спільної прибуткової комерційної діяльності, зокрема від готельного бізнесу. 

Забезпечити збереження та функціонування бази ОНУ «Чорноморка». Створити в ОНУ 

центр підтримки підприємництва та інноваційної діяльності з участю студентів. 


