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З В І Т 

ректора Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі», д.і.н., професора Нестулі О.О. на 

розширеному засіданні Конференції трудового колективу 31 серпня 2017 

року «Про підсумки роботи університету за 2016-2017 навчальний рік, 

виконання умов колективного договору між ректоратом та профспілковим 

комітетом Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» та основні завдання з підвищення якості 

підготовки фахівців на 2017-2018 навчальний рік» 

 

Основним завданням розвитку діяльності залишаєтьтся досягнення 

головної мети – місії університету, що є умовою для збереження, ефективного 

використання та розвитку наукового потенціалу для економічного та 

інтелектуального зростання країни, переходу від політики забезпечення 

виживання науково-технічного потенціалу до якісної перебудови, оновлення та 

розвитку сфери наукової і технологічної діяльності відповідно до умов 

ринкової економіки та формування інноваційної моделі економічного розвитку. 

Забезпечення виконання стратегічної мети університету – досягнення 

конкурентоспроможності на вітчизняному, європейському та світовому ринках 

освітніх послуг і праці – потребує кардинальної зміни підходів до координації 

напрямів діяльності кафедр і структурних підрозділів, персоналу, ресурсів, 

технологій навчання, інформації на всіх етапах діяльності університету. 

З метою розробки і реалізації програмних завдань Міністерства освіти і 

науки України щодо інтеграції вищої освіти України в європейський освітній 

простір на виконання плану дій щодо забезпечення якості вищої освіти України 

та її інтеграції в європейське і світове освітнє співтовариство університет в 

своїй роботі керувався Рішеннями Колегій Міністерства освіти і науки України, 

Наказами Міністерства освіти і науки України, наказами і розпорядженнями 

Укоопспілки. 

 

1. НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ, УПРАВЛІННЯ ТА РОЗВИТОК 

На виконання Закону України «Про вищу освіту» у 2016-2017 

навчальному році: 

1. Відповідно до підпункту 1 пункту 7 Прикінцевих положень Закону 

України «Про вищу освіту» Статут Університету було приведено у 

відповідність до вимог Закону та затверджено Засновником – Центральною 

спілкою споживчої кооперації України (Укоопспілка) 1 вересня 2016 року, 

Постановою Правління Укоопспілки № 86. 

2. Постановою Правління Укоопспілки від 21 липня 2017 року № 56 

затверджено Положення про Наглядову раду Вищого навчального закладу 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» та визнано її 

склад.  

3. Розроблено та затверджено Вченою радою університету (протокол 

№ 9 від 28 листопада 2016 року) Стратегія розвитку Вищого навчального 

закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» на 2017-
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2022 роки. 

4. Продовжено використання механізму подачі електронних заяв на 

базі повної загальної середньої освіти, електронного вступу до ВНЗ та 

автоматичного розміщення місць державного замовлення за загальним 

конкурсом за спеціальностями по всій Україні. 

5. Продовжено поетапне зменшення кількість годин навчального 

навантаження викладачів на одну ставку з 900 год. у 2014 році до 600 год. у 

2019 році. Зменшено навантаження на студентів – кількість годин в одному 

кредиті змінено з 36 до 30 годин в 2015-2016 навчальному році, до 24 годин в 

2017-2018 навчальному році. У 2017-2018 навчальному році середнє 

навантаження по університету зменшено до 675 годин (наказ від 27 квітня 2017 

року № 90-Н «Про планування навчальної роботи на 2017-2018 навчальний 

рік»).  

6. Підготовлено та затверджено перелік освітніх програм 

спеціальностей набору 2017 року. 

7. Продовжується підготовка обґрунтування пропозицій щодо 

переліку навчальних дисциплін, які будуть включені до навчальних планів 

нового покоління відповідно до проектів Стандартів вищої освіти за 

спеціальностями ступеня бакалавра.  

8. Оновлено робочі навчальні плани на 2016-2017 навчалньимй рік з 

передбаченням проведення виробничої практики по закінченню кожного 

навчального року тривалістю до 8 тижнів на І-ІІІ курсах.  

9. Продовжено роботу з оприлюднення на сайті університету 

дисертаційні роботи (наказ по університету від 6 серпня 2015 року № 155-Н 

«Про оприлюднення дисертацій, відгуків офіційних опонентів та перевірку на 

плагіат наукових робіт науково-педагогічних працівників, дипломних робіт 

(проектів) студентів»). 

 

2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-СТРУКТУРНІ ЗМІНИ У 2016-2017 

НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ: 
 

В організаційній структурі відбулися наступні зміни:  

- з 1 вересня 2016 року в університеті створено департамент 

маркетингу, до його складу ввійшли науково-дослідна лабораторія Інтернет-

маркетингу, відділ профорієнтаційної роботи, відділ реклами (наказ по 

університету від 23 серпня 2016 року № 164-Н «Про створення департаменту 

маркетингу»); 

- створено науково-навчальний Інститут лідерства (наказ від 23 серпня 

2016 року № 163-Н «Про створення навчально-наукового Інституту лідерства»); 

- з 1 вересня 2017 року створено мультилінгвальний кабінет для 

студентів спеціальності «Філологія» (розпорядження від 19 червня 2017 року 

№ 119). 

 

3. КАДРОВІ ЗМІНИ 

Кадрові зміни, які відбулися у 2016-2017 навчальному році: 
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- з 1 вересня 2016 року на посаду директора департамент маркетингу 

к.е.н., доцента Івасенко Олену Анатоліївну; 

- з 1 вересня 2016 року на посаду директора науково-навчального 

Інституту лідерства призначено к.і.н., доцента Нестулю Світлану Іванівну; 

- з 24 жовтня 2016 року на посаду директора міжнародного науково-

освітнього центру призначено Перегуду Юлію Володимирівну; 

- з 1 вересня 2017 року на посаду завідувача кафедри товарознавства 

непродовольчих товарів призначено д.т.н., професора Кожушка Григорія 

Мефодійовича 

- з 1 вересня 2017 року на посаду завідувача кафедри економіки 

підприємства та економічної кібернетики призначено д.е.н., професора Рогозу 

Миколу Єгоровича; 

- з 1 вересня 2017 року на посаду завідувача кафедри 

документознавства та інформаційної діяльності в економічних системах 

призначено д.і.н., професора Оніпко Тетяну Володимирівну; 

- з 1 вересня 2017 року на посаду першого проректора призначено 

д.е.н., професора Педченко Наталію Сергіївну. 

 

4. ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ, ОРГАНІЗАЦІЙНІ 

ЗАХОДИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ЇХ ВИКОНАННЯ 

Стратегія розвитку Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» на 2017-2022 роки включає 

оновлені Місію, Візію та Стратегічні цілі забезпечення 

конкурентоспроможності університету на вітчизняному, європейському та 

світовому ринках освітніх послуг і праці.  

Розроблені та впроваджуються Заходи з реалізації Стратегії розвитку 

Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки 

і торгівлі» на 2017-2022 роки. 

Науково-навчальним центром згідно з Постановою Кабінету Міністрів 

України від 31 жовтня 2011 р. № 1124 «Про внесення змін до постанов Кабінету 

Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 978 і від 8 серпня 2007 р. № 1019 

«Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і 

спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних 

училищах», «Положенням про експертну комісію та порядок проведення 

акредитаційної експертизи», затвердженим наказом Міністерства освіти і науки 

України від 14.01.2002 р. № 16 були підготовлені накази про акредитацію 

напрямів підготовки та спеціальностей у зв’язку із першим випуском фахівців, 

чи завершенням терміну дії сертифікату про акредитацію на підготовку 

фахівців. 

Протягом вересня – листопада 2016 року підготовлено спільно з 

випусковими кафедрами, деканатами відповідних факультетів, акредитаційні 

справи за напрямом підготовки «Біотехнологія» (наказ від 14 червня 2016 року 

№ 142-Н «Про підготовку до акредитації напряму підготовки «Біотехнологія»), 

зі спеціальностей освітнього рівня магістра «Технології в ресторанному 

господарстві» (наказ від 1 червня 2016 року № 137-Н «Про підготовку до 
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акредитації спеціальностей «Технології зберігання, консервування та переробки 

плодів і овочів», «Технології в ресторанному господарстві»), «Товарознавство і 

комерційна діяльність» (наказ від 14 червня 2016 року № 147-Н «Про 

підготовку до акредитації спеціальності «Товарознавство і комерційна 

діяльність»), «Товарознавство та експертиза в митній справі» (наказ від 14 

червня 2016 року № 144-Н «Про підготовку до акредитації спеціальності 

«Товарознавство та експертиза в митній справі»), «Педагогіка вищої школи» 

(наказ від 14 червня 2016 року № 143-Н «Про підготовку до акредитації 

спеціальності «Педагогіка вищої школи»), спеціальності «Місцеве 

самоврядування» (наказ від 15 червня 2016 року № 152-Н «Про підготовку до 

акредитації спеціальності «Місцеве самоврядування»). 

Науково-навчальним центром ініційовано проведення ліцензування з 

метою збільшення ліцензованих обсягів підготовки фахівців за освітнім рівнем 

магістра зі спеціальностей Переліку 2015 року: 071 «Облік і оподаткування», 

072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність», 181 «Харчові технології» (наказ від 3 березня 

2017 року № 51-Н «Про збільшення ліцензованого обсягу підготовки магістрів 

зі спеціальностей»), організовано розробку нормативних документів та 

підготовку ліцензійних справ спільно з випусковими кафедрами відповідно до 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти, 

затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року 

№1187. 

В період з вересня 2016 року по червень 2017 року організовано та 

проведено:  

- АКРЕДИТАЦІЮ підготовки фахівців: 

Вперше за освітнім рівнем бакалавра напряму підготовки 

«Біотехнологія»; 

Вперше за освітнім рівнем магістра спеціальності «Місцеве 

самоврядування». 

Чергову акредитацію за освітнім рівнем магістра спеціальностей:  

«Педагогіка вищої школи»; 

«Товарознавство і комерційна діяльність»; 

«Товарознавство та експертиза в митній справі»; 

«Технології в ресторанному господарстві» 

За результатами проходження чергової акредитації підготовки магістрів 

отримані сертифікати про акредитацію, також продовжено терміни дії 

сертифікатів про акредитацію на підготовку бакалаврів та спеціалістів за 

напрямами підготовки/спеціальностями:  

«Харчові технології та інженерія»; 

«Товарознавство та торговельне підприємництво»; 

«Технології в ресторанному господарстві»;  

«Товарознавство і комерційна діяльність»; 

«Товарознавство та експертиза в митній справі». 

- ЛІЦЕНЗУВАННЯ з метою збільшення ліцензованих обсягів 
підготовки фахівців за освітнім рівнем магістра зі спеціальностей  
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071 «Облік і оподаткування» (з 45 до 100 осіб),  

072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (з 70 до 120 осіб),  

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (з 100 до 300 осіб), 

181 «Харчові технології» (з 84 до 150 осіб). 

(Наказ МОН України від 24.04.2017 р. № 86л, Рішення Ліцензійної комісії МОН 

України від 21.04.2017 р., протокол № 49/1). 

Підготовлено матеріали з ліцензування за другим (магістерським) рівнем 

спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» (наказ від 29 вересня 2016 

року № 276-Н «Про ліцензування підготовки магістрів зі спеціальності 

«Біотехнології та біоінженерія»). Зарах питання знаходиться на стадії 

вирішення. 

На підставі розпорядження Ревізійної комісії Укоопспілки від 23 

листопада 2016 року № 6 проведена комплексна ревізія фінансово-

господарської діяльності Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» за період з 01 квітня 2013 року 

по 30 листопада 2016 року. 

Матеріали ревізії свідчать про те, що в обревізованому періоді 

Університет здійснював свою діяльність у відповідності до Закону України 

«Про вищу освіту», указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів 

України, інших нормативно-правових актів, нормативних актів Укоопспілки,  

Статуту. 

Також проведено перевірку щодо дотримання ліцензійних умов щодо 

кадрових і технологічних вимог з навчально-методичного забезпечення 

освітньої діяльності бакалаврів і магістрів із спеціальностей за період з 1 квітня 

2013 року по 30 листопада 2016 року членом ревізійної групи з проведення 

ревізії Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі», директором Департаменту кадрової політики, освіти і 

науки Укоопспілки Войнаш Лідією Герасимівною.  

Підготовлені відомості про кількісні та якісні показники кадрового 

забезпечення освітньої діяльності бакалаврів та магістрів із спеціальностей 

станом на 01 вересня 2016 року: 

035 Філологія (переклад); 

071 Облік і оподаткування; 

072 Фінанси, банківська справа та страхування; 

073 Менеджмент; 

075 Маркетинг 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; 

081 Право; 

181 Харчові технології; 

241 Готельно-ресторанна справа. 

Підготовлено відомості навчально-методичного забезпечення освітньої 

діяльності бакалаврів та магістрів зі спеціальностей:   

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа; 

035.04 Філологія (Германські мови та література (переклад включно) 

освітня програма Філологія (Англійська, німецька мови); 
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072 Фінанси, банківська справа та страхування; 

073 Менеджмент; 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; 

081 Право; 

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології; 

181 Харчові технології; 

241 Готельно-ресторанна справа; 

242 Туризм. 

За результатами перевірки виконання кадрових вимог щодо забезпечення 

освітньої діяльності у сфері вищої освіти та виконання технологічних вимог 

щодо навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності, відзначено що 

кадрові вимоги, вимоги щодо навчально-методичного забезпечення освітньої 

діяльності в цілому відповідають Вимогам Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності у сфері вищої освіти, затверджених Постановою Кабінету 

Міністрів України від 30 грудня 2015 року №1187. 

На усунення зауважень Комплексної ревізії фінансово-господарської 

діяльності Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі» розроблено План заходів (Накази по університеу від 24 

лютого 2017 року № 4 «Про наслідки комплексної ревізії фінансово-

господарської діяльності ВНЗУ «Полтавський університет економіки і 

торгівлі», від 25 лютого 2017 року № 46-Н «Про заходи щодо наслідків 

Комплексної ревізії фінансово-господарської діяльності Вищого навчального 

закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»). 

Розпочала роботу Спеціалізована вчена рада Д 44.877.02 з правом 

прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового 

ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.01 

«Економічна теорія та історія економічної думки», 08.00.11 «Математичні 

методи, моделі та інформаційні технології в економіці» (відкрита наказ МОН 

України «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо 

діяльності спеціалізованих вчених рад від 1 липня 2016 року»). Голова ради – 

Лисенко Юрій Григорович, д.е.н., професор, член-кореспондент НАН України, 

директор Навчально-наукового інституту інноваційних технологій управління. 

Наказом МОН України від 17 січня 2014 р. № 41 спеціалізованій вченій 

раді надано право на період до 17 січня 2017 р. проводити захисти дисертацій 

за спеціальностями 08.00.03 – економіка та управління національним 

господарством та 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за 

видами економічної діяльності), галузь науки – економічна. Голова ради – 

Рогоза Микола Єгорович, д.е.н., професор, перший проректор. 

За звітний період спеціалізована вчена рада провела 40 засідань, на яких 

проведено захист 4 докторських (1 – зі спеціальності 08.00.04 – економіка та 

управління підприємствами (за видами економічної діяльності); 3 – зі 

спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним господарством) 

та 26 кандидатських (14 – зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності); 12 – зі спеціальності 

08.00.03 – економіка та управління національним господарством) дисертацій (з 
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них: 4 докторських  та 24 кандидатських дисертацій написано українською 

мовою), не проводилась переатестація докторських та кандидатських 

дисертацій, не розглядались апеляції, не проводилось колективне рецензування 

дисертацій, не проводились разові захисти дисертацій, прийнято до захисту 4 

докторських (3 зі спеціальності 08.00.03 – економіка та управління 

національним господарством; 1 – зі спеціальності 08.00.04 – економіка та 

управління підприємствами (за видами економічної діяльності)) та 26 

кандидатських (14 – зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності), 12 – зі спеціальності 

08.00.03 – економіка та управління національним господарством) дисертацій.  

За період роботи вченої ради відхилень дисертацій не було.  

У жовтня 2016 року на базі Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» відбувся Міжнародний бізнес-

форум «Територія успіху. Бізнес та освіта: стратегічне партнерство». Захід 

приурочено до 150-річчя від дня заснування першого споживчого товариства в 

Україні та 45-ї річниці факультету товарознавства, торгівлі та маркетингу. У 

події взяли участь представники обласних спілок споживчої кооперації на чолі 

з Головою Правління І.Л. Гороховським, органів міської влади, професорсько-

викладацький склад університету, а також випускники як із України, так і з 

зарубіжжя. До урочистостей було приурочено грандіозне видання «Випускники 

ПУЕТ: історії успіху». На її 266 сторінках, окрім розділів про історію 

становлення вишу, зібрано багаторічний професійний досвід кількох поколінь 

випускників – успішних керівників, засновників провідних організацій, мудрих, 

талановитих людей. 

 

ОТРИМАНО НАГОРОДИ:  

На Восьмому Міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті» та 

Четвертій міжнародній виставці закордонних навчальних закладів «World Edu» 

у жовтні 2016 року отримано диплом лауреата конкурсу І ступеню та золотою 

медаллю в номінації «Інновації з інтенсифікації міжнародного співробітництва 

у сфері освіти, науки, культури».  

На Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти-2017» у березні 2017 

року університет відзначено золотою медаллю в номінації «Партнерство як 

стратегічний ресурс інноваційного розвитку навчальних закладів» та дипломом 

лауреата конкурсу І ступеню.  

Протягом 2016-2017 навчального року були нагороджені працівники 

Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки 

і торгівлі»:  

Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня 

Балабан П.Ю. – завідувач кафедри комерційної діяльності та підприємництва, 

к.е.н., професор; 

Медаллю «25 років незалежності України» 

Кожушко Г.М. – професор кафедри товарознавства непродовольчих товарів, 

д.т.н., професор, 
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Оберемок В.М.  – доцент кафедри технологічного обладнання харчових 

виробництв і торгівлі, к.т.н., доцент; 

Почесною грамотою Верховної Ради України 

Нестуля О.О. – ректор університету, д.і.н., професор, Заслужений працівник 

освіти України, 

Бичков М.Ф. – ветеран кафедри технологічного обладнання харчових 

виробництв і торгівлі, к.т.н., доцент, 

Рибіцька Г.С. – ветеран кафедри технологій харчових виробництв і 

ресторанного господарства, к.т.н.,доцент, 

Молебна Л.І. – ветеран кафедри товарознавства непродовольчих товарів, к.т.н., 

доцент, 

Поліщук Л.В. – доцент кафедри експертизи та митної справи, к.т.н., доцент, 

Козьмич Д.І. – професор кафедри експертизи та митної справи, к.т.н., доцент, 

Плахотіна Ж.Є. – ветеран кафедри хімії, к.б.н., доцент, 

Бобух Н.М. – завідувачка кафедри української та іноземних мов,  д.філол.н., 

професор; 

Грамотою Верховної Ради України 

Герман Н.В. – директор науково-навчального центру, доцент, 

Тягунова Н.М. – декан факультету товарознавства, торгівлі та маркетингу, 

к.е.н., професор, 

Омельченко Н.В. – завідувачка кафедри експертизи та митної справи, к.т.н., 

професор; 

Почесною трудовою відзнакою «Знак Пошани» Всеукраїнської центральної 

спілки споживчих товариств (Укркоопспілки)  

Страшко Л.М. – доцент кафедри загальноінженерних дисциплін, к.арх., доцент, 

Зінчик С.М. – головний бухгалтер університету; 

Почесною грамотою Всеукраїнської центральної спілки споживчих товариств 

та ЦК Профспілки працівників споживчої кооперації України 

Нестуля О.О. – ректор університету, д.і.н., професор, Заслужений працівник 

освіти України, 

Костишина Т.А.  – завідувачка кафедри управління персоналом і економіки 

праці, д.е.н., професор, 

Хомич Г.П. – завідувачка кафедри технологій харчових виробництв і 

ресторанного господарства, д.т.н., професор, 

Шимановська-Діанич Л.М. – завідувачка кафедри менеджменту, д.е.н., 

професор, 

Нічуговська Л.І. – професор кафедри вищої математики і фізики, д.пед.н., 

професор, 

Оніпко Т.В. – професор кафедри документознавства та інформаційної 

діяльності в економічних системах, д.і.н., професор; 

Грамотою Всеукраїнської центральної спілки споживчих товариств та ЦК 

Профспілки працівників споживчої кооперації України 

Дорохін В.О. – ветеран, ректор університету(1987-2003 рр.), к.т.н., професор, 

Заслужений працівник освіти України,  
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Іванов Ю.В. – директор Інституту заочно-дистанційного навчання, доцент 

кафедри комерційної діяльності та підприємництва, к.е.н., доцент, 

Карпенко О.В. – завідувачка кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, к.е.н., 

професор, 

Нестуля С.І. – директор Інституту лідерства, к.і.н., доцент, 

Бобух Н.М. – завідувачка кафедри української та іноземних мов,  д.філол.н., 

професор, 

Гайворонська З.М. – завідувачка кафедри загальноінженерних дисциплін, к.т.н., 

доцент, 

Гончаренко В.В. – професор кафедри міжнародної економіки, д.е.н., професор, 

Маніна Л.М. – доцент кафедри технологічного обладнання харчових 

виробництв і торгівлі, к.т.н., доцент, 

Герасименко С.М. – помічник ректора університету, 

Лоза Л.А. – завідувач відділу обслуговування навчальною та науковою 

літературою бібліотеки університету;  

Подякою Правління Всеукраїнської центральної спілки споживчих товариств 

(Укркоопспілки) 

Кожушко Г.М. – професор кафедри товарознавства непродовольчих товарів, 

д.т.н., професор, 

Ємець О.О. – завідувач кафедри математичного моделювання та соціальної 

інформатики, д.ф.-м.н., професор; 

Почесною грамотою Полтавської обласної ради 

Петренко І.М. – професор кафедри педагогіки та суспільних наук, д.і.н., 

професор;  

Грамотою Полтавської обласної ради 

Карпенко О.В. – завідувачка кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, к.е.н., 

професор; 

Почесною грамотою Департаменту економічного розвитку, торгівлі та 

залучення інвестицій Полтавської обласної державної адміністрації 

Педченко Н.С. – директор Інституту економіки, управління та інформаційних 

технологій, д.е.н., професор,   

Гаркуша С.В. – проректор з наукової роботи,  д.т.н., професор; 

Почесною грамотою виконавчого комітету Полтавської міської ради 

(з нагрудним знаком) 

Марченко О.Ю. – доцент кафедри фізичного виховання, к.фіз.вих, доцент 

(звільнена); 

Подякою міського голови (з нагрудним знаком) 

Скрипник В.О. – декан факультету харчових технологій, готельно-ресторанного 

та туристичного бізнесу, д.т.н., доцент,  

Завалій С.Б. – старший викладач кафедри української та іноземних мов, 

к.філол.н.;  

Почесною грамотою Полтавської обласної ради професійних спілок 

Діденко Л.М. – начальник редакційно-видавничого відділу, голова 

профспілкового комітету університету; 
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Почесною відзнакою «За вагомий внесок у розвиток університету» Вищого 

навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

Маца К.О. – доцент кафедри педагогіки та суспільних наук, к.філос.н., доцент,  

Нестуля О.О. – ректор університету, д.і.н., професор, Заслужений працівник 

освіти України. 

 

ПРОВЕДЕНО:  

Наглядовий аудит системи управління якістю діяльністю університету 

Відповідно до договору № 080/DQS від 7.04.2017 р. із Товариством з 

обмеженою відповідальністю «Міжгалузевий центр якості «ПРИРОСТ» та 

наказу ректора № 55-Н від 14 березня 2017 року в університеті 11-12 травня 

2017 року проведений аудиторами Громадської спілки «Українська асоціація 

досконалості та якості» плановий наглядовий аудит системи управління якістю 

діяльності Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі». 

За результатами проведення наглядового аудиту системи управління 

якістю діяльності університету аудиторська група зробила такі висновки: 

1. Система управління якістю діяльності Вищого навчального закладу 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» відповідає 

вимогам ISO 9001:2008 (відсутні невідповідності та критичні невідповідності).  

2. Рекомендувати керівництву DGS продовжити термін дії сертифікату на 

наступний рік. 

Аудиторська група високо оцінила ефективність системи управління 

якістю діяльності університету, відзначила значні поліпшення, які відбулися у 

діяльності університету, звернула увагу на те, що діяльність структурних 

підрозділів та університету в цілому відбувається відповідно до процесного 

підходу. 

Є приємна новина. Керівництвом DGS затверджений звіт аудиторів щодо 

результатів проведення наглядового аудиту.  

У зв’язку з закінченням дії міжнародного стандарту ISO 9001:2008, у 2018 

році необхідно здійснити перехід на нову версію стандарту ISO 9001:2015 та 

провести відповідно до неї чергову ресертифікацію системи управління якістю 

діяльністю. Наказ про перехід нову версію стандарту знаходиться у розробці.  

Заходи передбачають актуалізацію значної кількості внутрішніх нормативних 

документів та проведення навчання персоналу університету. 

Внутрішній аудит процесів діяльності університету 

Відповідно до Плану-графіку проведення внутрішнього аудиту процесів 

діяльності університету, затвердженого ректором 1 вересня 2016 року, науково-

методичним центром управління якістю діяльності протягом 206-2017 

навчального року проведений внутрішній аудит управління процесами 

«Оперативне управління», «Навчальна діяльність і навчально-організаційний 

процес», «Наукова діяльність», «Навчально-методичне забезпечення», 

«Управління персоналом», «Інформаційні ресурси», «Засоби контролю знань, 

вмінь і навичок», «Управління студентами, знання, вміння та навички яких не 
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відповідають вимогам», «Маркетинг ринків праці і освітніх послуг», 

«Післядипломна освіта» на 30 кафедрах університету та в 10 структурних 

підрозділах (інститут заочно-дистанційного навчання (управління процесами 

«Навчальна діяльність і навчально-організаційний процес»), редакційно-

видавничий відділ (управління процесом «Оперативне управління»), науково-

організаційний відділ (управління процесом «Наукова діяльність»), науково-

дослідна лабораторія Інтернет-маркетинг (управління процесом «Маркетинг 

ринків праці і освітніх послуг»), навчально-науковий інститут інноваційних 

технологій управління (управління процесом «Наукова діяльність»), 

Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів 

(управління процесом «Післядипломна освіта»), відділ кадрів (управління 

процесом «Оперативне управління»). 

Основні результати проведення внутрішнього аудиту управління процесами 

системи управління діяльністю університету 

1. Своєчасно подані на погодження та затвердження плани роботи на 

2016-2017 н.р.: інституту економіки, управління та інформаційних технологій, 

факультету харчових технологій, готельного та ресторанного бізнесу, 

факультету товарознавства, торгівлі  та маркетингу, деканату по роботі з 

іноземними студентами, Міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації та 

перепідготовки спеціалістів, кафедр (25 із 27, 92,6 %): ділової іноземної мови, 

вищої математики та фізики, статистики, менеджменту, бухгалтерського обліку 

і аудиту, економічної кібернетики, туристичного та готельного бізнесу, хімії, 

технологій харчових виробництв і ресторанного господарства, комерційної 

діяльності та підприємництва, економічної теорії та прикладної економіки, 

технологічного обладнання харчових виробництв і торгівлі, фінансів та 

банківської справи, української та іноземних мов, товарознавства продовольчих 

товарів, товарознавства непродовольчих товарів, експертизи та митної справи, 

педагогіки та суспільних наук, правознавства, маркетингу, документознавства 

та інформаційної діяльності в економічних системах, міжнародної економіки, 

готельно-ресторанної та курортної справи, загальноінженерних дисциплін, 

математичного моделювання та соціальної інформатики.  

2. Не своєчасно подані та погоджені плани робіт інституту заочно-

дистанційного навчання (погоджений січень 2017 р.) та кафедр фізичного 

виховання (погоджений в НМЦУЯД 13 грудня 2016 року) і управління 

персоналом і економіки праці (погоджений в НМЦУЯД 13 березня 2017 р., у 

минулому році – 8 лютого 2016 року). Плани погоджені із запізненням.  

3. Більшість завідувачів кафедр не аналізують інформацію, що 

подають науково-педагогічні працівники до проекту плану роботи кафедри. 

Складений план роботи кафедри підписується окремими завідувачами кафедр 

без перевірки змісту та вичитування тексту. Плани  робіт окремих кафедр 

дублюють планову інформацію з попереднього року, не враховують зміни  в 

термінології відповідно до Закону України «Про вищу освіту». Декани 

факультетів, директор інституту підписують плани робіт без відповідного 

аналізу.  
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4. Коригувальні дії виконані повністю кафедрами міжнародної економіки, 

експертизи та митної справи і товарознавства непродовольчих товарів (3 із 30, 

10 %). Дві кафедри очолюють менеджери систем якості, на кафедрі 

товарознавства непродовольчих товарів старшим лаборантом працювала 

внутрішній аудитор Жулинська А.О. На сьогоднішній день до науково-

навчального центру наданий перший план роботи на 2017-2018 н.р. – це 

кафедра товарознавства продовольчих товарів (ст. лаборант Жулинська А.О.). 

незважаючи на складності формуванням навчальних планів та штатного 

розпису. Наданий план роботи навчально-наукового інституту інноваційних 

технологій управління. 

5. В університеті спостерігається тенденція до невиконання розпорядчих 

документів, підписаних ректором і відповідними посадовими особами. Це 

стосується виконання Постанови вченої ради університету від 1 червня 2016 

року, виконання Заходів щодо реалізації Стратегії розвитку університету на 

2017-2022 роки, наказу № 46-Н «Про заходи щодо наслідків Комплексної ревізії 

фінансово-господарської діяльності Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі», розпорядження № 89 «Про 

заповнення формуляру наукової та професійної активності науково-

педагогічного працівника». 

6. План коригувальних дій відповідно до Постанови вченої ради 

університету від 1 червня 2016 року своєчасно розроблений та наданий до 

НМЦУЯД 8 із 30 кафедр (27 %): документознавства та інформаційної 

діяльності в економічних системах, статистики, математичного моделювання та 

соціальної інформатики, товарознавства продовольчих товарів, готельно-

ресторанної та курортної справи, міжнародної економіки, експертизи та митної 

справи, товарознавства непродовольчих товарів. Обговорення результатів 

проведення наглядового аудиту СУЯ ПУЕТ аудиторами Української асоціації 

якості та результати моніторингу якості освітніх послуг за анкетою 

«Студентська думка» відображено у протоколах засідання 15 із 30 кафедр (або 

методичної секції кафедр): технологій харчових виробництв і ресторанного 

господарства, технологічного обладнання харчових виробництв і торгівлі, 

фінансів та банківської справи, української та іноземних мов, правознавства, 

готельно-ресторанної та курортної справи, управління персоналом і економіки 

праці, загальноінженерних дисциплін, ділової іноземної мови, 

документознавства та інформаційної діяльності в економічних системах, 

міжнародної економіки, математичного моделювання та соціальної 

інформатики, комерційної діяльності та підприємництва, товарознавства 

непродовольчих товарів, експертизи та митної справи.  

7. Протоколи засідання кафедр за 2015-2016 н.р. є в наявності, оформлені 

відповідно до вимог на 21 із 27 кафедр (77,7 %): вищої математики та фізики, 

статистики, бухгалтерського обліку і аудиту, економічної кібернетики, 

туристичного та готельного бізнесу, технологій харчових виробництв і 

ресторанного господарства, економічної теорії та прикладної економіки, 

технологічного обладнання харчових виробництв і торгівлі, фінансів та 

банківської справи, української та іноземних мов, товарознавства продовольчих 
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товарів, товарознавства непродовольчих товарів, експертизи та митної справи, 

педагогіки та суспільних наук, правознавства, маркетингу, документознавства 

та інформаційної діяльності в економічних системах, міжнародної економіки, 

готельно-ресторанної та курортної справи, загальноінженерних дисциплін, 

математичного моделювання та соціальної інформатики.  

8.Ведення та оформлення документів щодо проведення відкритих 

навчальних занять науково-педагогічними працівниками кафедр відповідає 

вимогам на 23 із 27 кафедр (85,2 %): міжнародної економіки, експертизи та 

митної справи, вищої математики та фізики, статистики, менеджменту, 

економічної кібернетики, туристичного та готельного бізнесу, хімії, технологій 

харчових виробництв і ресторанного господарства, економічної теорії та 

прикладної економіки, технологічного обладнання харчових виробництв і 

торгівлі, фінансів та банківської справи, педагогіки та суспільних наук, 

правознавства, маркетингу, документознавства та інформаційної діяльності в 

економічних системах, готельно-ресторанної та курортної справи, 

загальноінженерних дисциплін, математичного моделювання та соціальної 

інформатики, товарознавства продовольчих товарів, товарознавства 

непродовольчих товарів, бухгалтерського обліку і аудиту, управління 

персоналом і економіки праці. 

9. Ведення індивідуальних планів роботи науково-педагогічних 

працівників кафедр відповідає вимогам на 16 із 27 кафедр (59,3 %): вищої 

математики та фізики, статистики, бухгалтерського обліку і аудиту, 

економічної кібернетики, комерційної діяльності та підприємництва, 

економічної теорії та прикладної економіки, фінансів та банківської справи, 

товарознавства продовольчих товарів, правознавства, документознавства та 

інформаційної діяльності в економічних системах, готельно-ресторанної та 

курортної справи, загальноінженерних дисциплін, математичного моделювання 

та соціальної інформатики, міжнародної економіки, товарознавства 

непродовольчих товарів, експертизи та митної справи. На окремих кафедрах 

завідувачами не аналізуються зміст записів і обсяги годин в індивідуальних 

планах роботи науково-педагогічних працівників; записи в окремих 

індивідуальних планах не є конкретними, зміст запланованих робіт не 

відповідає назвам розділів плану роботи, відсутні підсумки виконання робіт за 

розділами другої половини доби у годинах у розрізі семестрів і в цілому за 

навчальний рік.   

10. Відповідно до наказу № 46-Н оновлений та затверджений НМК з 

навчальної дисципліни «Стратегічний маркетинг» (кафедра маркетингу), 

затверджені РНП з навчальних дисциплін «Комерційна логістика» і 

«Електронна комерція» (кафедра комерційної діяльності та підприємництва), 

«Стратегічний маркетинг» (кафедра маркетингу). Не затверджені РНП з 

навчальних дисциплін «Адміністративний менеджмент» (кафедра 

менеджменту), «Охорона праці у митних органах» і «Безпека: охорона праці» 

(кафедра технологічного обладнання харчових виробництв і торгівлі), 

«Українська мова за професійним спрямуванням» (кафедра педагогіки та 

суспільних наук), «Споживча кооперація» (кафедра економічної теорії та 
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прикладної економіки), не оновлені та не затверджені НМКД з навчальних 

дисциплін «Стратегічний менеджмент (кафедра менеджменту), «Інвестування в 

готельно-ресторанному господарстві» (кафедра туристичного та готельного 

бізнесу), НМКД НД для спеціальності «Право» і напряму підготовки 

«Правознавство» (кафедра правознавства). 

11. Внутрішній аудит  управління процесом «Навчально-методичне 

забезпечення» проведений на 9 кафедрах:  

 кафедра експертизи та митної справи (вересень 2016 року) – 5 

НМКД - «Декларування товарів», провідний науково-педагогічний працівник 

Мартосенко М.Г.; «Матеріалознавство та основи технологій виробництва 

товарів ІІ», провідний науково-педагогічний працівник Поліщук Л.В.; 

«Експертиза документів»,  провідний науково-педагогічний працівник Лисенко 

Н.В.; «Основи митної справи», провідний науково-педагогічний працівник 

Ткаченко А.С.; «Основи наукових досліджень», провідний науково-

педагогічний працівник Калашник О.В.. Усі НМКД доопрацьовані та 

відповідають вимогам;  

 кафедра комерційної діяльності та підприємництва (вересень 2016 

року) – 6 НМКД - «Міжнародна торгівля», провідний науково-педагогічний 

працівник Спориш О.А.; «Організація торгівлі», провідний науково-

педагогічний співробітник Лісіца В.В.; «Комерційна діяльність на ринку 

товарів та послуг»,  провідний науково-педагогічний працівник Хурса М.М.; 

«Бізнес-план» - 2 НМКД, провідний науково-педагогічний працівник Юрко 

І.В.; «Реінжиніринг бізнес-процесів», провідний науково-педагогічний 

працівник Іванов Ю.В. (наданий із запізненням у листопада 2016 року). 1 

НМКД із 6 доопрацьований та відповідає вимогам, інші знаходяться на 

доопрацюванні; 

 кафедра математичного моделювання та соціальної інформатики 

(жовтень 2016 року) – 8 НМКД - «Інтелектуальні інформаційні системи»,  

провідний науково-педагогічний працівник Чілікіна Т.В.; «Аналіз даних та 

прикладні пакети статистичної обробки», провідний науково-педагогічний 

працівник Олексійчук Ю.В.; «Теорія систем та математичне моделювання», 

провідний науково-педагогічний працівник Тур О.В.; «Розподілені 

інформаційні аналітичні системи», провідний науково-педагогічний працівник 

Тур О.В.; «Елементи комбінаторної оптимізації», провідний науково-

педагогічний працівник Ємець О.О.; «Комп’ютерний аналіз статистичних 

даних», провідний науково-педагогічний працівник  Олексійчук Ю.В.; 

«Операційні системи та системи програмування»,  провідний науково-

педагогічний працівник  Ольховський Д.М.; «Нейтронно-мережеві технології в 

інформації», провідний науково-педагогічний працівник  Олексійчук Ю.В. 

Жоден НМКД не наданий для перевірки після доопрацювання, кафедрою 30 

травня 2017 року надана письмова інформація щодо усунення зауважень, у якій 

більшість відповідей на зауваження звучить таким чином – «буде враховано», 

«буде зроблено, якщо буде час», «такого документа як навчальної програми в 

НМКД зараз не існує»; 
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 кафедра документознавства та інформаційної діяльності в 

економічних системах (грудень 2016 року) – 9 НМКД - «Документознавство», 

провідний науково-педагогічний працівник Оніпко Т.В.; «Інформаційні 

системи в менеджменті (Інформаційний менеджмент)», провідний науково-

педагогічний співробітник Макарова М.В.; «Інноваційний менеджмент в 

інформаційної діяльності»,  провідний науково-педагогічний працівник 

Білоусько Т.М.; «Міжнародні інформаційні технології», провідний науково-

педагогічний працівник Колєчкіна Л.М.; «Управлінське документознавство», 

провідний науково-педагогічний працівник Оніпко Т.В., «Інформаційні 

системи та технології в туристичній індустрії», провідний науково-

педагогічний працівник Любимова Ю.; «Інформаційна діяльність у державних 

органах та установах», провідний науково-педагогічний співробітник Юдін 

О.М.; «Компютерні моделі та телекомунікації», провідний науково-

педагогічний співробітник Юдін О.М.; «Захист інформації та інформаційного 

продукту», провідний науково-педагогічний працівник Ольховський В.О. 6 

НМКД із 9 доопрацьовані та відповідають вимогам, 2 НМКД не поверталися з 

доопрацювання, 1 НМКД після надання консультації знаходиться на 

доопрацювання; 

 кафедра загальноінженерних дисциплін (січень 2017 року) – 4 

НМКД «Процеси і апарати технологічних виробництв», НП «Біотехнологія», 

провідний науково-педагогічний працівник Миронов Д.А.; «Громадське 

будівництво», НП «Харчові технології та інженерія», провідний науково-

педагогічний працівник Роговий С.І.; «Основи екології та безпеки ТНС», спец. 

076 «Підприємництво, торгівлі та біржова діяльність», провідний науково-

педагогічний працівник Гайворонська З.М.; «Біологія і безпека харчування», 

спец. 181 «Харчові технології», провідний науково-педагогічний працівник 

Гайворонська З.М. 1 НМКД  із 4 доопрацьований та відповідає вимогам, 3 

НМКД не поверталися на повторну перевірку; 

 кафедра української та іноземних мов (жовтень 2016 року) – 9 

НМКД (акредитація) - «Іноземна мова (друга)», провідний науково-

педагогічний працівник Антіпова А.В.; «Практичний курс другої іноземної 

мови і перекладу (німецька)». провідний науково-педагогічний працівник 

Воловик Л.Б.; «Іноземна мова», НП «Інформатика», провідний науково-

педагогічний працівник Ємець С.О.; «Українська мова (за професійним 

спрямуванням)», провідні науково-педагогічні працівники Бобух Н.М. і Завалій 

С.Б.; «Іноземна мова», провідний науково-педагогічний працівник Сухачова 

Н.С.; «Іноземна мова», НП «Біотехнологія», провідний науково-педагогічний 

працівник Ємець С.О.; «Іноземна мова», провідний науково-педагогічний 

працівник Воскобойник В.І.; «Іноземна мова. Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням», провідний науково-педагогічний працівник Король Т.Г.; 

«Культура наукової мови», провідний науково-педагогічний працівник Бобух 

Н.М. Жоден НМКД не доопрацьований; 

 кафедра менеджменту (березень 2017 року) – 7 НМКД (акредитація) 

- «Державне та регіональне управління», провідний науково-педагогічний 

працівник Лозова О.В.; «Ділове спілкування та менеджмент конфліктних 



 16 

ситуацій», провідний науково-педагогічний працівник Овчаренко О.М.; 

«Менеджмент (Менеджмент у туризмі. Комунікативний менеджмент)», ; 

«Управління персоналом в туристичному бізнесі», провідний науково-

педагогічний працівник Шимановська-Діанич Л.М.; «Операційний 

менеджмент», провідний науково-педагогічний працівник Лозова О.В.; 

«Система місцевого самоврядування», провідний науково-педагогічний 

працівник Козюра І.В.; «Адміністративний менеджмент», провідний науково-

педагогічний працівник Козюра І.В. НМКД «Менеджмент (Менеджмент у 

туризмі. Комунікативний менеджмент)» не наданий для перевірки, інші НМКД 

з доопрацювання не повернулися на повторну перевірку; 

 кафедра управління персоналом та економіка праці (березень 2017 

року) – 4 НМКД (акредитація) - «Ресурсний потенціал територіальної 

громади», провідний науково-педагогічний працівник Делія О.В.; «Контролінг 

в системі місцевого самоврядування», провідний науково-педагогічний 

працівник Чернявська О.В.; «Організація надання управлінських послуг 

населенню», провідний науково-педагогічний працівник Рудич Л.В.; 

«Менеджмент персоналу», провідний науково-педагогічний працівник 

Нестефоренко В.В. НМКД «Контролінг в системі місцевого самоврядування» 

наданий на перевірку 17 травня 2017 р., вимогам не відповідає як за 

оформленням, так і за змістом, повернутій на доопрацювання; жоден НМКД з 

доопрацювання не повернувся, на 2 НМКД була надана службова записка про 

перенесення терміну перевірки на вересень 2017 року (спеціальність пройшла 

акредитацію); 

 кафедра статистики (березень 2017 р.) – 1 НМКД (акредитація) – 

«Статистика якості», провідний науково-педагогічний працівник Строчіхін 

Ю.Ф., з доопрацювання не повернувся; 

 кафедра педагогіки та суспільних наук (березень 207 року) – 10 

НМКД (акредитація) - «Історія та культура України», провідний науково-

педагогічний працівник Петренко І.М., «Психологія», провідний науково-

педагогічний працівник Тодорова І.С.; «Політологія», провідний науково-

педагогічний працівник Гончаренко Н.І.; «Соціологія», провідний науково-

педагогічний працівник Верезомська С.Ж; «Історія українського 

державотворення», провідний науково-педагогічний працівник Петренко І.М.; 

«Теорія і практика вищої професійної освіти в Україні», провідний науково-

педагогічний працівник Нічуговська Л.І.; «Педагогічний контроль в системі 

освіти», провідний науково-педагогічний працівник Нічуговська Л.І.; 

«Організація виховної роботи у вищому навчальному закладі», провідний 

науково-педагогічний працівник Кошова О.П.; «Педагогічна майстерність 

викладача вищої школи», провідний науково-педагогічний працівник 

Стрельніков В.Ю.; «Методика викладання», провідний науково-педагогічний 

працівник Стрельніков В.Ю. 6 НМКД з доопрацювання не поверталися, у 2 

НМКД доопрацьовуються РНП, 3 НМКД знаходяться на доопрацюванні; 

 кафедра товарознавства продовольчих товарів (березень 2017 року) 

– 4 НМКД (акредитація) - «Загальна біологія», провідний науково-педагогічний 

працівник Усенко С.О.; «Основи нутриціології», провідний науково-
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педагогічний працівник Кайнаш А.П.; «Методи і засоби контролю якості», 

провідний науково-педагогічний працівник Котова З.Я.; «Технологія зберігання 

продовольчих товарів», провідний науково-педагогічний працівник Котова З.Я. 

3 НМКД доопрацюванні і відповідають вимогам, 1 НМКД не повертався з 

доопрацювання;  

 кафедра технологій харчових виробництв і ресторанного 

господарства (березень 2017 року) – 3 НМКД (акредитація) - «Проектування 

біотехнологічних виробництв», провідний науково-педагогічний працівник 

Ттткач Н.І.; «Інноваційні ресторанні технології», провідний науково-

педагогічний працівник Суткович Т.Ю.; «Кулінарна етнологія», провідний 

науково-педагогічний працівник  Олійник Л.Б. 2 НМКД не поверталися з 

доопрацювання, 1 НМКД після надання консультації також знаходиться на 

доопрацюванні; 

 кафедра фінансів та банківської справи (березень 2017 року) – 1 

НМКД (акредитація) - «Інвестування в ресторанному господарстві», провідний 

науково-педагогічний працівник Яріш О.В. НМКД з доопрацювання не 

повертався.  

Зауваження щодо наповнення НМКД, змісту оформлення окремих 

структурних елементів НМКД надано провідним науково-педагогічним 

співробітникам. Переважна більшість наданих на перевірку НМКД, які 

підпадали під акредитацію, не відповідали вимогам.  

12. Станом на 29 червня окремі кафедри мають заборгованість щодо 

виконання Плану видання науково-методичної літератури  на 2016-2017 н.р.: 

кафедра туристичного та готельного бізнесу (1 позиція), кафедра 

технологічного обладнання харчових виробництв і торгівлі (1 позиція), кафедра 

педагогіки та суспільних наук (2 позиції), кафедра комерційної діяльності та 

підприємництва (3 позиції), кафедра управління персоналом та економіки праці 

(1 позиція), кафедра готельно-ресторанної та курортної справи (2 позиції), 

кафедра товарознавства продовольчих товарів (1 позиція), кафедра міжнародної 

економіки (6 позицій), кафедра бухгалтерського обліку та аудиту (5 позицій), 

кафедра загальноінженерних дисциплін (2 позиції), кафедра економіки 

підприємства та економічної кібернетики (4 позиції). Це без врахування знятих 

та перенесених термінів підготовки та тих робіт, які знаходяться на 

доопрацьовані.  Є борги за попередні навчальні роки:  

- 2013-2014 н.р. – кафедра менеджменту – 1 позиція; кафедра управління 

персоналом і економіки праці – 1 позиція; 

- 2015-2016 н.р. – кафедра готельно-ресторанної та курортної справи – 1 

позиція; кафедра туристичного та готельного бізнесу – 1 позиція; кафедра 

товарознавства продовольчих товарів – 1 позиція; кафедра менеджменту – 1 

позиція; кафедра економічної кібернетики – 1 позиція; кафедра бухгалтерського 

обліку та аудиту – 1 позиція; ділової іноземної мови – 1 позиція. 

13. При проведенні внутрішнього аудиту структурних підрозділів були 

зроблені певні зауваження, які були усунені або під час проведення аудиту або 

на протязі встановленого терміну.  
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14. Не затверджені на 2017 рік плани роботи таких структурних 

підрозділів: Центр німецької культури і мови (доопрацювання), Тренінгова 

академія Інтерлінгва (доопрацювання), Азербайджанский культурно-

образовательний центр (доопрацювання),  Департамент маркетингу 

(доопрацювання),  Полтавський центр з євроатлантичної інтеграції 

(доопрацювання), Навчально-науковий інститут соціально-трудових відносин 

(не наданий). 

15. Внутрішній аудит 2016-2017 навчального року характеризується тим, 

що в перший раз за декілька років його проведення виявлені невідповідності та 

критичні невідповідності. Це стосується несвоєчасності або відсутності 

затвердження планів роботи, якості їх змісту; відсутності затверджених РНП з 

навчальних дисциплін; не якісного ведення папок Номенклатури справ; не 

відповідності вимогам змісту, оформлення НМКД і індивідуальних планів 

роботи науково-педагогічних працівників тощо.  Науково-методичному центру 

управління якістю діяльності не вдалося провести перевірку виконання 

коригувальних дій на кафедрі економіки підприємства, не завершений 

внутрішній аудит на кафедрі управління персоналом та економіки праці (була 

домовленість на заключній нараді, що більшість зауважень та невідповідностей 

будуть усуненні за певний проміжок часу, але є до сього часу тільки обіцянки). 

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2015 

року № 1045 «Про затвердження Порядку проведення щорічного оцінювання 

фізичної підготовленості населення України», Наказу Міністерства молоді та 

спорту України від 15 грудня 2016 року № 4665 «Про затвердження тестів і 

нормативів для проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості 

населення України», зареєстрованого в Міністертві юстиції України 10 лютого 

2017 року за № 195/30063, листа Міністертсва освіти і науки України від 5 

травня 2017 року № 1/9-247, наказу Департаменту освіти і науки Полтавської 

обласної державної адміністрації від 27 квітня 2017 року № 172 «Про 

проведення щорічного оцінювання фізичної підготовки учнівської та 

студентської молоді» відповідно до скорегованих графіків освітнього процесу 

студентів денної форми навчання за ступенем/освітньо-кваліфікаційним рівнем 

бакалавра, спеціаліста, магістра  Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» на 2016-2017 навчальний рік, 

2017-2018 навчальний рік та з метою реалізації Стратегії розвитку Вищого 

навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі» на 2017-2022 роки та Концепції розвитку фізичної культури студентів 

на 2017-2022 роки розроблегл заходи щодо проведення щорічного оцінювання 

фізичної підготовленості студентської молоді (наках віж 3 травня 2017 року № 

94-Н «Про організацію та проведення щорічного оцінювання фізичної 

підготовки студентської молоді»). 

З метою участі у грантовій програмі Erasmus+ International Credit Mobility 

(Key Action 1), Higher Education Student and Staff Mobility Program проведено 

внутрішню атестацію рівня володіння англійською мовою науково-

педагогічних працівників кафедри міжнародної економіки, які приймають 

участь у грантовій програмі Erasmus+ International Credit Mobility (Key Action 
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1), Higher Education Student and Staff Mobility Program (наказ від 15 травня 2017 

року № 120-Н «Про внутрішню атестацію науково-педагогічних працівників 

кафедри міжнародної економіки, студентів спеціальності «Міжнародна 

економіка» з англійської мови»). 

На виконання Програми управління якістю освітньої діяльності 

Університету на 2013-2020 роки та відповідно до умов договору про 

співробітництво між Вищим навчальним закладом Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» та Інститутом Конфуція Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна для проведення навчальних 

занять з китайської мови для студентів напрямів підготовки «Міжнародна 

економіка» і «Філологія» прийнято викладача – носія китайської мови на період 

з 1 вересня 2016 року по 30 червня 2017 року (наказом по університету від 11 

липня 2016 року № 157-Н). 

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 

року № 301 «Про організацію проведення атестації осіб, які претендують на 

вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою» та 

відповідно до листа Національного Агентства України з питань державної 

служби з метою належної організації проведення атестації осіб, які 

претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння 

державною мовою та створення єдиної бази уповноважених вищих навчальних 

закладів, до якого включено також і наш Університет, створено Атестаційну 

комісію та організовано науково-навчальним центром процес проведення 

атестації держслужбовців. Станом на  31 серпня 2017 року атестацію успішно 

пройшли 267 осіб. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Станом на 1 вересня 2017 року на кафедрах буде працювати 286 науково-

педагогічних працівників (в порівнянні з 363 у 2016-2017 навчальному році), у 

тому числі на постійній основі – 374, що складає, 95,8%. Частка науково-

педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями складає 

– 81,5,0%, що на 6,0% більше, ніж у минулому році (81,5 проти 75,5%). 

За 2016-2017 навчальний рік захищено 2 докторські дисертації та 14 

кандидатських дисертацій. 

4 докторські дисертації: 

кафедра економіки підприємства та економічної кібернетики 

1. Безпарточний Максим Григорович -  

2. Шабельник Тетяна Володимирівна  

кафедра міжнародної економіки 

3. Краус Наталія Миколаївна 

кафедра документознавства та інформаційної діяльності в економічних 

системах 

4. Кочарян І.С.  

19 кандидатських дисертацій: 

кафедра економіки підприємства та економічної кібернетики 

1. Шовкова О лена Аркадієвна 
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2. Скриль Олеся Костянтинівна 

3. Берлін Віктор Михайлович 

4. Тронь Станіслав Павлович 

5. Яковенко Тетяна Іванівна 

кафедра менеджменту 

6. Капліна Анна Сергіївна 

7. Мілька Алла Іванівна 

кафедра педагогіки та суспільних наук 

8. Вітринська Олена Володимирівна 

кафедра економічної теорії та прикладної економіки 

9. Гаркуша О.В.  

10. Легошина Олена Леонідівна 

11. Тимошенко Ігор Володимирович  

кафедра управління персоналом та економіки праці 

12. Філіна Світлана Володимирівна 

кафедра комерційної діяльності та підприємництва 

13. Криворучко Ольга Сергіївна 

кафедра ТОХВ 

14. Миронов Денис Анатолійович 

кафедра технологій харчових виробництв і ресторанного господарства 

15. Гередчук Аліна Михайлівна 

кафедра товарознавства продовольчих товарів 

16.  Флока Людмила Валеріївна  

кафедра бухгалтерського обліку і аудиту 

17. Титаренко Ірина Володимирівна 

науково-навчальний центр 

18. Московченко Анжеліка Анатоліївна. 

 

В університеті протягом 2016-2017 навчального року здійснювалася 

підготовка фахівців з відривом та без відриву від виробництва за Переліком 

2015 року ступеня бакалавра: за 9 галузями знань, 15 спеціальностями, 24 

освітніми програмами, 42 вибірковими блоками; освітньо-кваліфікаційного 

рівня спеціаліста – за 5 галузями знань, 17 спеціальностями, ступеня магістра – 

за 7 галузями знань, 16 спеціальностями, 23 освітніми програмами; За 

Переліками 2006, 2010 років освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – за 9 

галузями знань, 16 напрямами підготовки, 23 програмами професійного 

спрямування, ступеня магістра – за 8 галузями знань, 22 спеціальностями.  

Загальний контингент студентів університету станом на 1 вересня 2017 

року становить 6247 (в 2016-2017 навчальному році – 7338) осіб. За денною 

формою в університеті навчається 2543. 

За результатами літньої екзаменаційної сесії 2016-2017 навчального року 

абсолютна успішність студентів денної форми навчання складала 97,05%, 

якісна – 56,86%. 

У 2016-2017 навчальному році проведено підсумкову атестації та захист 

дипломних та магістерських робіт (проектів) студентів, які навчалися з 
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відривом від виробництва за освітньо-кваліфікаційними рівнями/ступенями 

бакалавра, спеціаліста, магістра за напрямами підготовки (програмами 

професійного спрямування) та спеціальностями «Документознавство та 

інформаційна діяльність», «Правознавство», «Економічна кібернетика», 

«Міжнародна економіка», «Фінанси і кредит» (ППС «Фінанси», «Банківська 

справа»), «Банківська справа», «Облік і аудит», «Економіка підприємства», 

«Маркетинг», «Управління персоналом та економіка праці», «Менеджмент» 

(«Менеджмент організацій», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»), 

«Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності», «Товарознавство і торговельне 

підприємництво» (ППС «Товарознавство і комерційна діяльність», 

«Товарознавство та експертиза в митній справі»), «Товарознавство і комерційна 

діяльність», «Товарознавство та експертиза в митній справі», «Інформатика», 

«Соціальна інформатика», «Харчові технології та інженерія» (ППС «Технології 

харчування»), «Технології в ресторанному господарстві», «Готельно-

ресторанна справа», «Готельна і ресторанна справа», «Туризм», 051 

«Економіка» освітні програми «Економічна кібернетика», «Економіка 

підприємства», 071 «Облік і оподаткування» освітня програма «Облік і аудит», 

072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітня програма «Фінанси і 

кредит», 076 «підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітні 

програми «Товарознавство і комерційна діяльність», «Товарознавство та 

експертиза в митній справі», 181 «Харчові технології» освітня програма 

«Технології в ресторанному господарстві», 241 «Готельно-ресторанна справа» 

освітня програма «Готельно-ресторанна справа». 

В процесі підготовки фахівців забезпечено повну реалізацію змісту 

освітньо-професійних програм, навчальних планів і програм з навчальних 

дисциплін за вищезазначеними фахами. Освітній процес зі студентами денної 

форми навчання здійснювався відповідно до Положення про організацію 

освітнього процесу у вищих навчальних закладах. Навчальні заняття і 

самостійна робота студентів проводилися за стабільними графіками освітнього 

процесу і оновленими робочими навчальними планами. Кафедри створили 

якісне методичне забезпечення аудиторних занять, позааудиторної самостійної 

роботи шляхом виконання студентами індивідуальних завдань, ситуаційних 

задач, ділових ігор тощо.  

Комплексні підсумкові екзамени, захист дипломних і магістерських робіт 

проведені відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України з 

використанням комп’ютерних технологій за комплексними контрольними 

кваліфікаційними завданнями (КККЗ), що передбачали виконання студентами 

практичного завдання відповідно до посад, зазначених в освітньо-

кваліфікаційних характеристиках; тести і ситуаційні завдання складені за 

реальними даними про діяльність підприємств. Директор Інституту економіки, 

управління та інформаційних технологій, декани факультетів і завідувачі 

випускаючих кафедр своєчасно і якісно організували читання підсумкових 

лекцій і проведення консультацій, скомплектували групи студентів-

випускників, забезпечили відповідною навчально-методичною літературою та 
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аудиторії, в яких відбувалися засідання екзаменаційних комісій. 

На завершальному етапі випускних випробувань при складанні 

комплексних підсумкових екзаменів та захисті дипломних, магістерських робіт 

студенти показали достатній рівень знань і вмінь застосування їх при виконанні 

конкретних практичних завдань. 

Загальна кількість випускників освітньо-кваліфікаційного рівня 

бакалавра склала 534 особи, у тому числі 67 – іноземні громадяни. Дипломи з 

відзнакою отримали 75 студентів, у тому числі: Інститут економіки, управління 

та інформаційних технологій – 40 студентів (або 14,2% від кількості 

випускників інституту), товарознавства, торгівлі та маркетингу – 12 студентів 

(14,0%), харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу – 

23 студенти (13,9%). Якісна успішність складання комплексного підсумкового 

екзамену за фахом (професійним спрямуванням) у 2016-2017 навчальному році 

склала 73,6 % (у минулому році – 76,3 %). Найвищий відсоток студентів, які 

отримали оцінки «відмінно» та «добре» за результатами складання 

комплексного підсумкового екзамену за фахом (професійним спрямуванням), 

мали напрями підготовки (програми професійного спрямування) «Маркетинг» – 

100,0% (у минулому році – 100,0%), «Банківська справа» – 100,0% (у минулому 

році – 100,0%); «Економіка підприємства» – 100,0% (у минулому році – 66,7%); 

«Управління персоналом та економіка праці» –100,0% (у минулому році – 79,2); 

«Готельно-ресторанна справа» – 81,8% (у минулому році – 92,1); «Менеджмент 

організацій» –70,0% (у минулому році – 92,1); «Товарознавство та експертиза в 

митній справі» –65,7% (у минулому році – 82,6%), «Технологія харчування» – 

68,0% (в минулому році – 84,6%), «Міжнародна економіка» – 67.3% (в 

минулому році – 79,2%). 

Якісний показник захисту бакалаврських робіт студентами напряму 

підготовки «Інформатика» склав 54,5% (в минулому році – 57,1%), а напряму 

підготовки «Документознавство та інформаційна діяльність» – 83,3% (в 

минулому році – 100,0 %). 

Якісний показник складання підсумкового екзамену з економічної теорії 

склав 75,5% ( в минулому році – 64,8). 

Вперше у 2016-2017 навчальному році відбувся випуск фахівців освітньо-

кваліфікаційного рівня бакалавра напряму підготовки «Біотехнологія». Якісна 

успішність складання комплексного підсумкового екзамену за цим напрямом 

підготовки склала 100,0. 

Якісна успішність складання комплексного підсумкового екзамену за 

напрямом підготовки «Правознавство» склала 70,8% (в минулому році – 

63,6%), за напрямом підготовки «Туризм» – 74,0% ( в минулому році – 80,9%). 

За результатами складання комплексного підсумкового екзамену за 

фахом (професійним спрямуванням) освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра 

денної форми навчання отримано задовільних оцінок студентами напрямів 

підготовки (ППС): «Економічна кібернетика» –77,8% (в минулому році – 

38,4%), «Фінанси і кредит» –30,6% (в минулому році – 42,1%). 

Загальна кількість випускників освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста склала 196 осіб ( іноземних громадян немає), з них дипломи з 
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відзнакою отримали 24 студенти (у минулому році – 21), у тому числі по 

Інститут економіки, управління та інформаційних технологій – 11 студентів 

(або 6,9 % від кількості випускників інституту), факультети: товарознавства, 

торгівлі та маркетингу – 11 студентів (36,7%), харчових технологій, готельно-

ресторанного та туристичного бізнесу – 2 студенти (33,3 %). 

Якісний показник захисту дипломних робіт студентами денної форми 

навчання склав у цілому по університету 76,5% (у минулому році – 78,1%).  

За результатами захисту дипломних робіт за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем спеціаліста у 2017 році студентами денної форми навчання найвищий 

якісний показник становить зі спеціальностей 051 «Економіка» освітні 

програми «Економічна кібернетика» 100,0%, «Економіка підприємства» – 

100,0%, (у минулому році – 100,0%), 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» освітня програма «Товарознавство та експертиза в митній справі» – 

100,0% (у минулому році – 93,3%), 241 «Готельна і ресторанна справа» –75,0 % 

(у минулому році – 80,0 %), 181 «Харчові технології» освітня програма 

«Технології у ресторанному господарстві» – 100% (у минулому році – 69,2%). 

За результатами захисту дипломних робіт за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем спеціаліста у 2016 році отримано задовільних оцінок зі спеціальностей 

072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітня програма «Фінанси і 

кредит» – 29,3% (у минулому році – 28,6%),071 «Облік і оподаткування» 

освітня програма «Облік і аудит» – 26,2% (у минулому році – 15,6%), 241 

«Готельна і ресторанна справа» – 25,0 % (у минулому році – 27,3%). 

Загальна кількість випускників освітньо-кваліфікаційного рівня магістра 

склала 8 осіб (1 – іноземні громадяни), з них: 4 студент спеціальності 

«Міжнародна економіка», 3 студенти спеціальності «Управління персоналом та 

економіка праці», 1 студент спеціальності «Соціальна інформатика» Якісна 

успішність захисту магістерських робіт склала 100 % (100,0 % – у минулому 

році). Дипломи з відзнакою отримали 5 студентів. 

Екзаменаційні комісії рекомендували до вступу до аспірантури (навчання 

за третім (освітньо-науковим) рівнем за ступенем доктора філософії – 

4 випускників освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста та 4 випускників 

освітньо-кваліфікаційного рівня магістра. 

В 2016-2017 навчальному році  продовжив роботу Молодіжний бізнес-

центр (МБЦ). 

В 2016-2017 навчальному році в програмі навчання МБЦ взяли участь 49 

студентів різних спеціальностей ПУЕТ та нестудентська молодь міста. 

Проведено 58 годин тренінгів, 8 «круглих столів» з підприємцями, 

потенційними інвесторами та представниками влади. За результатами роботи 

проведений круглий стіл, на якому були обговоренні результати роботи та 

визначені завдання роботи на наступний навчальний рік, кращі 18 бізнес-планів 

учасників навчання були рекомендовані до участі в конкурсах. 

14 жовтня 2016 року учасники МБЦ  прийняла участь в конкурсі бізнес-

проектів «StartUp-Кооперація»-2016, який відбувся в Білоруському торгово-

економічному університеті споживчої кооперації (м.Гомель). В результаті 

виступів і обговорень дипломи лауреатів були вручені: у номінації «Лучший 
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StartUp-проект в сфере общественного питания» – Павелко А. В. (ТКД-41і) 

(керівник - Іржавська Л. В.); у номінації «Лучший StartUp-проект в сфере 

организации производства» – Феньків А. В. (ТХ-41) (керівник - Юрко І.В.); у 

номінації «Лучший StartUp-проект в ремесленной деятельности» – Забеловій К. 

Ю. (ТЕМС-41) (керівник - Іржавська Л. В.); у номінації «Лучший StartUp-

проект в сфере услуг» – Блосі В. І. (МЕ-41) (керівник – Юрко І. В.). Диплом 1 

ступеня завоював StartUP-проект «Організація переробки  вуглецевої і 

неорганічної сировини «ІНТЕР ПЛАС» - Чмихун Ф. Р. (МЕ-61) (керівник - 

Базавлук Н. Г.). Диплом 3 ступеня отримав проект Кгаєвського Д. М. проект 

«Створення приватного підприємства «Баня на колесах» - Кгаєвський Д. М. 

(ТЕМС-41і) (керівник - Юрко І. В.). 

У жовтні 2016 року Молодіжним бізнес-центром вп’яте був проведений 

розіграш кубку з торговельного підприємництва. Розіграш кубку пройшов в 

форматі бізнес-симуляції, в яких прийняли участь 102 студента. Переможці 

змагань представляли свої групи в фінальній частині кубку. Фіналістами кубку 

стали команди групи ТЕМС-12і, ТЕМС-31, ТКД-12і, ТКД-13і. Кращою 

командою стала команда супермаркету «Велика корзинка» (ТКД-13і). 

У листопаді 2016 року Молодіжним бізнес-центром був проведений 

чемпіонат університету у формі ділової гри «ТЕНДЕР-БІРЖА-ТЕНДЕР». В грі 

прийняли участь 35 студентів всіх спеціальностей. Журі у складі організаторів 

гри викладачів кафедри комерційної діяльності та підприємництва Юрка І.В., 

Михайленко О.М., Іржавської Л.В., Криворучко О.С. визнало кращими 

доповідями виступи  Бєлової Дарья, Іванова Дмитра, Кушніренко Олени. 

29 січня 2017 року на базі Полтавського університету економіки і торгівлі 

Молодіжним бізнес-центром спільно з Інститутом підвищення кваліфікації 

вчителів проведений ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки, 

у якому взяли участь 64 учні 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів 

із 21 району (міст) області.  

23 березня вп’яте молодіжним бізнес-центром був проведений чемпіонат 

області з основ підприємництва серед старшокласників «Крок до бізнесу». 

Попередньо змагання були проведені в усіх районах та містах Полтавської 

області, в яких взяли участь 173 команда із 164 шкіл, всього змагалися 717 

учнів. За результатами районних змагань були визначені переможці - 23 

команди. Змагання провели викладачі кафедри комерційної діяльності та 

підприємництва Юрко І.В., Михайленко О.М., Іванов Ю.В., Іржавська Л.В., 

Краус К.М., кафедри менеджменту Лисенко М.О., бухгалтерського обліку та 

аудиту Кравченко І.Ю. 

17-19 травня 2017 року делегація ПУЕТ у складі 11 студентів відвідала 

м.Гомель (Республіка Білорусь), де прийняла участь в IX Міжнародному 

чемпіонаті «Молодь і підприємництво-2017». Цей чемпіонат вже став 

традиційним, який в дев’ятий раз проводив Білоруський торгово-економічний 

університет споживчої кооперації. Наш університет представляла команда 

Kavali Lesu (з білоруського «ковалі долі») у складі капітана команди Феньків 

А.В. та членів команди Кгаєвського Д.М., Набієва Н., Молошного В.В. 

(керівник команди Іржавська Л.В.). За результатами роботи Молодіжного 
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бізнес-центру наші студенти презентували свої реалізовані проекти. Журі 

високо оцінило здобутки учасників МБЦ, нагородивши команду кубком за 

перше місце в лізі та дипломами лауреатів в номінаціях «Краща команда» та 

«Кращий бізнес-проект». 

23 травня 2017 року відбувся захисту бізнес-проектів в рамках 

регіонального туру Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів підприємницької 

діяльності серед молоді («Молодь обирає бізнес»). ВНЗ Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» на конкурсі був представлений 

бізнес-планами учасників Молодіжного бізнес-центру та студентами, що 

вивчали дисципліну «Бізнес-план». Всього від ПУЕТ було представлено 18 

бізнес-проектів, а до фіналу конкурсу журі були відібрані 9 наших проектів: 

  проект «Рекламна агенція Слон» Журавель Ю.В. (М-31); 

 проект «Створення бази відпочинку Мавка степова» Капуста К. П. 

(ТЕМС-41); 

 проект «Декоративна агенція Смайл» Кваша О.І. (МО-41); 

 проект «Відкриття виробництва меду з додаванням пряних спецій, свіжих 

трав та фруктів B Honey» Маляренко Ю.В. (ТЕМС-41); 

 проект «Виробництво пончиків Пон-Пон» Олійник О.В. (МО-41); 

 проект «Готель для домашніх тварин ЛАККІ» Панасевич Є.М. (ТКД-42і); 

 проект «Вирощування зелені в теплиці» Павелко А.В. (ТКД-42і); 

 проект «Міні-аквапарк ДОРІ» Пасько Я.О. (МО-41); 

 проект «Кафе-клуб MARVEL» Шарлай Р.С. 

Кожен із учасників фіналу конкурсу презентував та захистив свій 

інвестиційний проект перед конкурсною комісією, до складу якої входили 

підприємці м. Полтава та представники органів влади. За результатами 

обговорення експертів представлені проекти були високо оцінені членами журі. 

Проект «Відкриття виробництва меду з додаванням пряних спецій, свіжих трав 

та фруктів B Honey» Маляренко Ю.В. завоював третє місце керівник Юрко І.В. 

В університеті продовжує проацюваьт Центр тренінгових технологій 

науково-навчального центру, який активно розвиває зв’язки з українськими 

вузами для поширення інтерактивних технологій через проведення підвищення 

кваліфікації викладачів цих вузів з врученням відповідних свідоцтв. В 2016-

2017 н.р. були проведені 3 тренінги «Сучасні інтерактивні методи навчання» та 

«Тренінгові технології в навчанні» в 4 вишах України, в яких прийняло участь 

120 викладачів, в тому числі:  

- Токмацькому механічному технікуму – 17 слухачів; 

- Криворізькому коледжі економіки та управління – 26 слухачів; 

- Луцькому кооперативному коледжі – 52 слухачі; 

- Мукачевському кооперативному торговельно-економічному 

коледжі – 25 слухачів. 

На курсах підвищення кваліфікації, які проводилися безпосередньо в 

навчальних закладах, на основі прикладів використання конкретних ігрових 

технологій слухачам прививалися навички конструювання ігор; викладачі 

навчалися складати кейси з дисциплін, що викладають. 
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В 2017 році Центр тренінгових технологій вийшов за межі України. В 

рамках Літньої школи для викладачів бізнес-дисциплін Білорусі, який відбувся 

в м.Мінськ 25-28 травня Юрком І.В. був проведений майстер-клас 

«Використання ділових ігор в бізнес-освіті». Учасники випробували на собі 

стратегічні та рольові ділові ігри. Викладачі бізнес-дисциплін, а також 

представники Міністерства освіти Республіки Білорусь та некомерційних 

організацій ознайомилися з кращими практиками підвищення практичної 

орієнтованості і інтерактивності освітнього процесу. На круглому столі 

обговорювалися питання співпраці університетів з представниками реального 

сектору економіки, практико-орієнтованого навчання молоді в закладах освіти 

та інновації в розробці бізнес-проектів. 

Користується популярністю серед викладачів ПУЕТ авторські тренінги 

Юрка І.В «Методика проведення навчальних занять з використанням 

тренінгових технологій навчання». В 2017 році 28 викладачів ПУЕТ, 

підвищуючи кваліфікацію, навчалися розробляти ділові ігри та писати кейси зі 

своїх дисциплін. Як результат, з нового навчального року студенти отримають 

нові цікаві практичні інтерактивні заняття з різних предметів.  

23 березня 2017 року в Полтавському університеті економіки і торгівлі 

відбулося засідання круглого столу «Підприємницька освіта в школі», в якому 

прийняли участь начальник управління підприємництва, торгівлі та 

регуляторної політики Департаменту економічного розвитку, торгівлі та 

залучення інвестицій Полтавської облдержадміністрації Бугрій М.І., вчителі 

загальноосвітніх шкіл Полтавської обл., провідні методисти Полтавського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені  М.В. 

Остроградського та провідні викладачі ПУЕТ. Модератором заходу виступив 

науковий керівник Центру тренінгових технологій ПУЕТ Юрко Ігор 

Вікторович. 

Під час засідання були обговорені питання необхідності викладання 

курсу основ підприємництва в школі для потреб регіональної економіки, 

можливі форми впровадження курсу «Основи підприємницької діяльності», 

використання інтерактивних форм при викладанні економічних дисциплін. За 

результатами засідання була створена робоча група для подальшого поширення 

підприємницької освіти в школах Полтавської області. 

31 березня 2017 року відбулася науково-практична конференція учителів 

економіки Полтавського району «Роль позакласної роботи з економіки у 

формуванні ключових компетентностей школярів», на якій з доповіддю на тему 

«Використання інтерактивних методів навчання у формуванні 

підприємницьких навичок у школярів» виступив Юрко І.В. Практичне 

застосування інтерактивів було організовано при проведенні літньої школи для 

молодих підприємців, яка пройшла на базі Розсошенської гімназії 2-6 червня 

2017 р. В роботі школи прийняли участь викладачі кафедри комерційної 

діяльності та підприємництва Юрко І.В., Балабан М.П., Іржавська Л.В. 

Продовжено співпрацю з Торгово-розважальним центром «Київ» .В 

серпні-вересні 2016 року в рамках співпраці та на замовлення ТРЦ «Київ» 8 

студентами спец. ТКД та ТЕМС під керівництвом Юрка І.В. та Іржавської Л.В. 
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було проведене дослідження у формі усного опитування відвідувачів ТРЦ 

«Київ» з питань зони обслуговування ТРЦ та їх конкурентів. За результатами 

опитування був складений звіт про торговельні об’єкти і запропоновані шляхи 

покращення роботи ТРЦ «Київ». Матеріали дослідження були використані при 

написанні курсових і дипломної роботи. 

Протягом 2016-2017 навчального року підвищили кваліфікацію 210 

науково-педагогічних працівника, у тому числі: 

- шляхом стажування – 74 особи, із них в інших ВНЗ України – 67 осіб 

-  на виробництві - 3 особи 

- у закордонних навчальних закладах – 4 особи 

- шляхом отримання другої вищої освіти в МІПК університету – 2 особи 

- підвищення кваліфікації за Програмою «Організація дистанційного 

навчання з циклу дисциплін фундаментальної, природничо-наукової та 

загальноекономічної підготовки» – 50 осіб 

- підвищення кваліфікації слухачів Школи педагогічної майстерності за 

Програмою «Методика проведення навчальних занять з використанням 

тренінгових технологій навчання» – 41 осіб 

- підвищення кваліфікації за спеціальністю 123 «Ком’ютерна інженерія» – 

29 осіб 

- участь у міжнародному грантовому проекті «Втеча, вигнання, 

ідентичність. Україна та Німеччина: нові виклики і шанси» – 5 осіб 

- навчання в аспірантурі ПУЕТ – 4 особи 

- навчання в аспірантурі інших вищих навчальних закладів України – 1 

особа 

- навчання в докторантурі ПУЕТ – 1 особа 

- навчання в докторантурі інших вищих навчальних закладів України – 3.  

У 2016-2017 навчальному році в Міжгалузевому інституті підвищення 

кваліфікації та перепідготовки спеціалістів активна рекламна діяльність щодо 

залучення абітурієнтів забезпечила у 2016-2017 навчальному році набір у 

кількості 37 осіб зі спеціальностей: 

- 071 «Облік і оподаткування» освітня програма «Облік і аудит» – 5 осіб;  

- 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітня програма 

«Фінанси і кредит» - 5 осіб; 

- 073 «Менеджмент» освітня програма «Менеджмент та адміністрування» 

- 12 осіб; 

- 051 «Економіка» освітня програма «Управління персоналом та  

економіка праці» - 7 осіб; 

- 057 «Міжнародні економічні відносини» освітня програма «Міжнародні 

економічні відносини» - 3 осіб; 

- 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні  технології» освітня програма 

«Комп’ютерні науки та інформаційні  технології» - 5 осіб. 

В Міжгалузевому інституті підвищення кваліфікації та перепідготовки 

спеціалістів проводиться військова підготовка 102 майбутніх офіцерів запасу: 

на першому курсі - 50 осіб, на другому курсі - 52 особи, за військово-обліковою 

спеціальністю «Соціальна робота».  
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З метою вдосконалення професійної підготовки, шляхом поглиблення і 

розширення професійних знань, умінь і навичок, набуття досвіду виконання 

додаткових завдань та обов’язків у межах спеціальності, в МІПК проходять 

підвищення кваліфікації педагогічні працівники навчальних закладів, 

спеціалісти та фахівці підприємств і організацій. Протягом 2016-2017 

навчального року підвищили кваліфікацію 864 особи.  

На базі вищих навчальних закладів (виїзні курси) пройшли підвищення 

кваліфікації 302 слухача  за наступними програмами:     

 «Новітні інноваційні технології у вищій школі»  (177 осіб); 

 «Методика викладання дисциплін у вищій школі» (64 особи); 

 «Педагогіка вищої школи. Компетентнісно-орієнтоване навчання» 

(61 особа). 

Відповідно до плану роботи Міжгалузевого інституту підвищення 

кваліфікації та перепідготовки спеціалістів на кафедрах університету за 

акредитованими спеціальностями підвищили кваліфікацію 229 осіб. 

Особливим попитом користується, запроваджена у 2013 році, дистанційна 

форма підвищення кваліфікації, яка дає змогу навчатися без відриву від 

основного місця роботи. На дистанційних курсах за програмою «Новітні 

інноваційні технології у вищій школі» пройшла навчання 162 особи.   

Відповідно до Типового положення про підвищення кваліфікації та 

стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих 

навчальних закладів І-IV рівнів акредитації на 6-ти місячних курсах 

підвищення кваліфікації пройшли навчання 5 осіб. 

Розширено практику проведення курсів підвищення кваліфікації в 

університеті. У 2016-2017 навчальному році були розроблені і проведені курси 

за програмою «Інноваційна діяльність бібліотек із забезпечення інформаційних 

потреб користувачів». Підвищення кваліфікації за даною програмою пройшли 

35 осіб. 

Крім цього, впроваджено авторський курс підвищення кваліфікації за 

програмою «Психологічне консультування в гештальт-підході». У 2016-2017 

навчальному році на навчання зараховано групу у кількості 7 осіб. 

Проведено курси підвищення кваліфікації державних службовців – 

начальників управлінь Державної казначейської служби України за напрямом 

«Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Управління та 

адміністрування» (60 осіб). 

В Міжгалузевому інституті підвищення кваліфікації та перепідготовки 

спеціалістів проводиться підготовка та перепідготовка водіїв автотранспортних 

засобів категорії «А», «А1», «В» та «В1». У 2016-2017 навчальному році було 

підготовлено та випущено 64 водіїв автотранспортних засобів категорії «В»,  

95% з яких студенти та співробітники ПУЕТ.  

У 2016-2017 навчальному році в Міжгалузевому інституті підвищення 

кваліфікації та перепідготовки спеціалістів здобули другу вищу освіту 

(отримали диплом спеціаліста про перепідготовку) 41 особа зі спеціальностей 

облік і аудит, фінанси і кредит, управління персоналом і економіка праці, 

економіка підприємства, менеджмент організацій і адміністрування, (випуск 
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жовтень, 2017р. – 41 особа).  

В липні 2017 року випускники військової підготовки пройшли 

навчальний збір, який передбачав проведення занять на полігонах військових 

частин з вивченням загальновійськових дисциплін. 30 липня 2016 року 

студенти склали Військову присягу та здали Державні екзамени, а 19 жовтня 

2016 року Міністр оборони України наказом № 954 від 19 жовтня 2016 року 

присвоїв 46 нашим випускникам первинне військове звання «молодший 

лейтенант запасу». 

У 2016-2017 навчальному році продовжено співробітництво університету 

з корпорацією «Сварог Вест Груп» у сфері наукового забезпечення Проекту  

«Перший національний аграрний кооператив». Проведено серію тренінгів для 

працівників корпорації «Сварог Вест Груп» професором кафедри міжнародної 

економіки Гончаренком В.В, професором кафедри економічної теорії та 

прикладної економіки Пантелеймоненком А.О., доцентом кафедри 

бухгалтерського обліку і аудиту Кравченко І.Ю. спільно з доцентом кафедри 

експертизи та митної справи Мартосенко М.Г. 

Тренінги були присвячені усвідомленню ідеологічної платформи 

кооперативного руху, формуванню цінностей та стратегії ПНАКу, вивченню та 

напрацюванню шляхів просування кооперативної ідеї, особливостям митного 

оформлення та оподаткування операцій з експорту сільськогосподарської 

продукції. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ТА 

ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ 

Протягом 2016-2017 навчального року відповідними структурними 

підрозділами, кафедрами здійснювалось  

в організації освітнього процесу: 

- постійний моніторинг навчальної діяльності студентів та викладачів; 

- вхідний, поточний та підсумковий контроль знань студентів; 

- результати атестацій, заліково-екзаменаційних сесій обговорювалися 

на кураторських годинах, засіданнях кафедр, старостатах, засіданнях вчених 

рад факультетів та ректорату; 

- на засіданнях вчених рад інституту та факультетів обговорювалися 

питання планування, виконання та поліпшення основних та допоміжних 

процесів СУЯ; 

- на засідання ректорату виносилися питання організації діяльності 

університету для обговорення та розробки  коригувальних дій з найгостріших 

проблем; 

- продовжено навчання науково-педагогічних працівників з 

використання дистанційних технологій навчання при викладанні навчальних 

дисциплін для студентів денної та заочної форм навчання, результатом роботи 

курсів стала розробка та запровадження дистанційних курсів в освітній процес; 

- науково-навчальним центром розроблено та впроваджено 

автоматизовану програмну оболонку обліку та аналізу академічної 

заборгованості студентів денної та заочної форм навчання, виконання 
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дипломних робіт (проектів), запроваджено моніторинг виконання курсових і 

дипломних робіт (проектів); 

- проводився щомісячний аналіз стану процесів СУЯ діяльності 

університету на нарадах першого проректора з керівниками процесів; 

- протягом 2016-2017 навчального року кафедрами удосконалювалося 

навчально-методичне забезпечення дисциплін, індивідуально-консультативна 

робота викладачів із студентами та методики викладання, проводився 

моніторинг якості навчальних занять; 

- кафедрами підготовлено робочі навчальні програми з дисциплін та 

навчальні посібники для самостійного вивчення дисциплін для студентів І-VІ 

курсів; 

- проводився моніторинг якості наповнення та змісту навчально-

методичних комплексів навчальних дисциплін;  

- проводився моніторинг організації проведення науково-педагогічними 

працівниками кафедр відкритих навчальних занять, який передбачав перевірку 

виконання вимог Методичних рекомендацій щодо проведення відкритих 

навчальних занять та взаємовідвідувань навчальних занять науково-

педагогічними працівниками кафедри. Результати моніторингу свідчать про 

покращення планування графіку проведення відкритих навчальних занять на 

кафедрах; 

в напрямку розвитку дистанційних технологій навчання: 

- професорсько-викладацьким складом університету використовувалося 

понад 600 дистанційних курсів навчальних дисциплін, які вивчають студенти 

денної, заочної та дистанційної форм навчання. 

- засобами сектору розробки електронних засобів навчання ІЗДН 

відформатовано та впроваджено в навчальний процес 76 дистанційних курсів, 

проведено оновлення за поданими матеріалами – 84 дистанційних курси. 

- продовжено педагогічний експеримент з дистанційного навчання з 

метою надання рівного доступу до отримання вищої освіти всім категоріям 

громадян, у тому числі, особам, які на даний час перебувають у виправних 

колоніях. 

- за 2016-2017 навчальний рік Інститутом заочно-дистанційного 

навчання було  видано 1970 дипломів про Вищу освіту. З них 189 дипломів 

ступеня магістра ( 179 – ПБЗФ, 10 -  дистанційна форма навчання).  За освітньо-

кваліфікаційним рівнем спеціаліст було видано 693 диплома ( 524 - ЛЦДН, 169 

-  ПБЗФ). За освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра 1088 дипломів  ( 807 – 

ЛЦДН, 281 - ПБЗФ).  

Протягом навчального року керівництво університету постійно 

здійснювало оцінку результативності функціонування системи управління 

якістю діяльності. Результати аналізу та напрями вдосконалення управління 

процесами відображені у таких документах: 

1. Про результати внутрішнього та наглядового аудитів системи 

управління якістю діяльності Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» в 2015-2016 навчальному році. 

Постанова Вченої ради від 1 червня 2016 року. 
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2. Про управління підпроцесом «Наукова діяльність викладачів» та 

процесом «Управління персоналом»: звіт про роботу над кандидатськими 

дисертаціями випускників аспірантури 2003-2014 років. Постанова Вченої ради 

від 1 червня 2016 року. 

3. Про управління процесом «Навчальна діяльність і навчально-

організаційний процес»: про якість підготовки бакалаврів, спеціалістів і 

магістрів за результатами підсумкової атестації студентів денної форми 

навчання. Постанова Вченої ради від 29 червня 2016 року. 

4. Про управління підпроцесом «Наукова діяльність викладачів» та 

процесом «Управління персоналом»: звіт про роботу над докторськими 

дисертаціями докторантів і здобувачів. Постанова Вченої ради від 29 червня 

2016 року. 

5. Про нову редакцію Статуту Вищого навчального закладу 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». Постанова 

Вченої ради від 29 червня 2016 року. 

6. Про управління процесом «Навчальна діяльність і навчально-

організаційний процес»: про якість підготовки спеціалістів і магістрів заочної 

форми навчання за результатами підсумкової атестації випускників за 

спеціальностями «Документознавство та інформаційна діяльність», «Готельна і 

ресторанна справа», «Економіка підприємства», «Маркетинг»,  «Менеджмент 

організацій і адміністрування», «Облік і аудит», «Педагогіка вищої школи», 

«Товарознавство та експертиза в митній справі», «Товарознавство і комерційна 

діяльність», «Технології зберігання, консервування та переробки м’яса», 

«Технології в ресторанному господарстві», «Управління персоналом та 

економіка праці», «Фінанси і кредит». Постанова Вченої ради від 21 вересня 

2016 року. 

7.  Про управління процесом «Навчальна діяльність і навчально-

організаційний процес»: про якість підготовки фахівців заочної форми 

навчання за результатами підсумкової атестації випускників освітньо-

кваліфікаційних рівнів: бакалавра за напрямами підготовки «Харчові технології 

та інженерія», «Менеджмент», «Товарознавство і торговельне 

підприємництво», «Фінанси і кредит», «Облік і аудит»; спеціаліста за 

спеціальностями «Менеджмент організацій і адміністрування», «Технології в  

ресторанному господарстві». Постанова Вченої ради від 19 жовтня 2016 року. 

8. Про управління процесом «Навчальна діяльність і навчально-

організаційний процес»: про якість підготовки фахівців заочної форми 

навчання за результатами підсумкової атестації випускників освітньо-

кваліфікаційних рівнів: бакалавра за напрямами підготовки «Харчові технології 

та інженерія», «Менеджмент», «Товарознавство і торговельне 

підприємництво», «Фінанси і кредит», «Облік і аудит»; спеціаліста за 

спеціальностями «Менеджмент організацій і адміністрування», «Технології в  

ресторанному господарстві». Постанова Вченої ради від 16 листопада 2016 

року. 

9. Про управління процесом «Навчальна діяльність і навчально-

організаційний процес»: розгляд матеріалів самоаналізу за спеціальностями 
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«Товарознавство та комерційна діяльність», «Товарознавство та експертиза в 

митній справі», «Технології зберігання, консервування та переробки плодів і 

овочів», «Технології в ресторанному господарстві», «Педагогіка вищої школи», 

«Місцеве самоврядування» ступеня магістра щодо проведення чергової 

акредитації, Постанова Вченої ради від 16 листопада 2016 року. 

10. Про моніторинг процесу «Наукова діяльність» (підпроцесу 

«Наукова діяльність науково-педагогічних працівників»): результати роботи 

аспірантури університету в 2015-2016 навчальному році. Постанова Вченої 

ради від 21 грудня 2017 року. 

11. Про управління процесом «Післядипломна освіта»: звіт про роботу 

Міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки 

спеціалістів за 2016 рік та завдання на 2017 рік. Постанова Вченої ради від 25 

січня 2017 року. 

12. Про моніторинг процесу «Міжнародне співробітництво»: про стан 

та перспективи міжнародних зв’язків ПУЕТ. Постанова Вченої ради від 25 

січня 2017 року. 

13. Про моніторинг процесів «Оперативне управління», «Наукова 

діяльність»: про підсумки науково-дослідної роботи університету за 2016 рік. 

Постанова Вченої ради від 22 лютого 2017 року. 

14. Про управління процесом «Аналіз системи управління з боку 

керівництва»: про підсумки фінансово-господарської діяльності університету в 

2016 році. Постанова Вченої ради від 22 лютого 2017 року. 

15. Про моніторинг процесу «Міжнародне співробітництво»: про стан 

та перспективи міжнародних зв’язків ПУЕТ. Постанова Вченої ради від 22 

лютого 2017 року. 

16. Про управління процесом «Навчальна діяльність і навчально-

організаційний процес»: про якість підготовки фахівців денної форми навчання 

за результатами підсумкової атестації випускників освітньо-кваліфікаційного 

рівня магістра спеціальностей: «Бізнес-адміністрування», «Менеджмент 

організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності», «Документознавство та інформаційна діяльність», «Банківська 

справа», «Фінанси і кредит», «Облік і аудит», «Економічна кібернетика», 

«Економіка підприємства», «Міжнародна економіка», «Соціальна 

інформатика», «Управління персоналом і економіка праці», «Місцеве 

самоврядування», «Товарознавство і комерційна діяльність», «Товарознавство 

та експертиза в митній справі», «Маркетинг», «Готельна і ресторанна справа», 

«Технології зберігання, консервування та переробки м’яса», «Технології в 

ресторанному господарстві», «Курортна справа». Постанова Вченої ради від 15 

березня 2017 року. 

17. Про управління процесом «Навчальна діяльність і навчально-

організаційний процес»: про якість підготовки спеціалістів і магістрів заочної 

форми навчання за результатами підсумкової атестації випускників 

спеціальностей: «Фінанси і кредит», «Облік і аудит», «Документознавство та 

інформаційна діяльність», «Міжнародна економіка», «Товарознавство і 

комерційна діяльність», «Товарознавство та експертиза в митній справі», 
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«Маркетинг», «Менеджмент організацій і адміністрування», «Бізнес-

адміністрування», «Економіка підприємства», «Управління персоналом і 

економіка праці», «Місцеве самоврядування», «Технології зберігання, 

консервування та переробки плодів і овочів», «Технології зберігання, консерву-

вання та переробки м’яса», «Технології в ресторанному господарстві», 

«Готельна і ресторанна справа», «Курортна справа», «Педагогіка вищої 

школи». Постанова Вченої ради від 15 березня 2017 року. 

18. Про управління процесом «Навчальна діяльність і навчально-

організаційний процес»: розгляд матеріалів щодо ліцензування підготовки 

фахівців за спеціальністю «Біотехнології та біоінженерія» освітня програма 

«Біотехнологія» за ступенем магістра. Постанова Вченої ради від 15 березня 

2017 року. 

19. Про управління процесом «Навчальна діяльність і навчально-

організаційний процес»: про якість підготовки бакалаврів заочної форми 

навчання за результатами підсумкової атестації випускників за напрямами 

підготовки «Правознавство», «Документознавство та інформаційна діяльність», 

«Економіка підприємства», «Управління персоналом і економіка праці», 

«Маркетинг», «Фінанси і кредит», «Облік і аудит», «Товарознавство і 

торговельне підприємництво», «Менеджмент», «Інформатика», «Харчові 

технології та інженерія», «Готельно-ресторанна справа». Постанова Вченої 

ради від 19 квітня 2017 року. 

20. Про управління процесом «Оперативне управління»: про робочі 

навчальні плани студентів денної форми навчання всіх напрямів підготовки і 

спеціальностей. Постанова Вченої ради від 19 квітня 2017 року. 

Протягом 2016-2017 навчального року бібліотека здійснювала всебічну 

інформаційну підтримку навчального й наукового процесу через освоєння 

інформаційних і комп’ютерних технологій, створення електронних ресурсів, 

надання доступу до різноманітної інформації незалежно від її належності до 

локального бібліотечного фонду. 

Фонд бібліотеки університету – головне джерело задоволення 

інформаційних потреб усіх суб’єктів освітньої діяльності вишу. 

Працівники відділу комплектування та наукової обробки літератури 

протягом навчального року співпрацювали з викладачами та співробітниками 

кафедр університету з питань комплектування бібліотечного фонду навчальною 

та науковою літературою. Протягом звітного періоду було опрацьовано 86 

замовлень викладачів кафедр та складено 51 замовлення бібліотекарем-

комплектатором відділу. Всі замовлення виконані. 

Значне подорожчання видань на книжковому ринку України 

відобразилося на кількісному показнику нових надходжень до бібліотеки, який 

дещо зменшився в порівнянні з 2015-2016 навчальним роком  і становить 3012 

прим. З них – навчальна література 1473 прим., наукова – 1539 прим.  

Фонд бібліотеки на 1.09.17 р. складає 420 тис. прим., з них: навчальна 

література 223 тис. прим., наукова – 175 тис. прим., художня – 22 тис. прим. 

Електронні документи – 33,9 тис. документів. 
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На сайт бібліотеки додали нову послугу –  Комплектування на 

замовлення користувача – замовлення на доукомплектування бібліотечного 

фонду, зроблене користувачами через електронну пошту або електронний 

каталог або іншим способом (всі користувачі бібліотеки отримали можливість 

замовити видання, що відсутні у фонді бібліотеки або є у недостатній 

кількості).  

Бібліотека університету регулярно поповнює  власні бази даних та надає 

доступ до таких електронних ресурсів: 

 Електронний каталог. 

 Електронна бібліотека.  

 Інституційний репозитарій ПУЕТ. 

 Бази даних власної генерації. 

 Бази даних придбані.  

 Локальні електронні ресурси. 

 Сайт бібліотеки. 

 Електронні ресурси мережі Уран. 

За цей навчальний рік  до електронного каталогу (ЕК) було введено 7600 

нових записів. Обсяг ЕК складає 223000 записів.  

З метою подальшого удосконалення науково-методичного забезпечення 

навчального процесу бібліотека активно продовжувала роботу з формування 

фонду електронної бібліотеки (ЕБ). За 2016/2017 навчальний рік 

співробітниками відділу автоматизації та електронної обробки документів  було 

оброблено та внесено до електронної бібліотеки 1018 повнотекстових 

документів. Фонд електронної бібліотеки складає  33,9 тис. документів. З них 

32,4 тис. – це книги і статті, 1,3 тис. – відеоматеріали, 0,2 тис.- ізоматеріали. 

Інституційний репозитарій (електронний архів) ПУЕТ є платформою для 

наукових публікацій викладачів і студентів університету шляхом їх розміщення 

у глобальній мережі. Зараз він нараховує 5,3 тис. документів, звернень за 

звітний період зафіксовано 124680. Країни, звідки передивлялися документи 

репозитарію – США, Росія, Україна, Німеччина, Нідерланди, Білорусь, 

Словенія, Великобританія, Румунія, Франція, Італія, Канада. 

Бази даних власної генерації представлені наступними базами: 

«Електронний каталог», «Електронна бібліотека», «Книгозабезпеченість», 

«Автореферати дисертацій”,  «Наукові праці науково-педагогічних працівників 

ПУЕТ», «Відеодокументи»,  «Автореферати дисертацій», «Періодичні 

видання», «Краєзнавство», «Нові надходження» та ін. Всього 20 власних БД 

загальним обсягом 250100 записів.   

Електронні носії із записом – це електронні матеріали, що розміщені на 

окремих CD, DVD дисках та доступні в читальних залах бібліотеки з 

компютерізованих робочих місць для користувачів. Таких документів  у фонді 

бібліотеки налічує 2768 одиниць.  

У роботі з інформаційного забезпечення користувачів використовуються 

передплатні повнотекстові БД. Це законодавча БД «Ліга.Закон», яка надає 

своїм користувачам можливість роботи з великим масивом актуальних 
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правових документів. База щоденно оновлюється. Ресурс активно 

використовується студентами-правознавцями. 

БД навчальної літератури книговидавництва «Центр учбової літератури» 

на даний момент дозволяє отримати доступ до 995 підручників і навчальних 

посібників останніх років видання з різних галузей знань. 

В 2016-2017 навчальному році користувачам надавався тестовий доступ 

до БД «Інтерактивна бухгалтерія». Це єдиний інноваційний бухгалтерський 

сервіс, який щоденно надає 100% необхідної, корисної та завжди актуальної 

інформації для аудиторів, бухгалтерів, фінансистів, юристів, власників бізнесу, 

керівників, кадровиків, викладачів та студентів облікових і фінансових 

дисциплін. Доступ до сервісу можливий  в межах університету. 

Організований тестовий доступ до класичної англомовної бібліотеки Loeb 

Classical Library Гарвардського університету та до ресурсів Thomson Reuters. 

Сайт бібліотеки є маркетинговим майданчиком для залучення 

користувачів і його відвідуваність – це один із головних факторів успішності і 

сайту, і бібліотеки.  

Сайт бібліотеки ПУЕТ надає користувачеві інформацію про ресурси 

бібліотеки та її багатогранну діяльність, забезпечує доступ до ресурсів власної 

електронної бібліотеки і мережі Інтернет. 

Протягом звітного періоду здійснювався постійний контроль та 

моніторинг роботи сайту бібліотеки, додавались новини, редагувались існуючі 

матеріали, дані.  

1. Додані на сайт модулі: «Послуги бібліотеки» з пунктами меню МБА 

та ЕДД; відображення сторінки бібліотеки у соціальній мережі Facebook. 

2. Створені: форма Бланк-замовлення ЕДД з відправкою даних на е-

mail відділу обслуговування навчальною і науковою літературою; розділ 

сервісу та форму «Комплектування на замовлення користувача» з відправкою 

даних на е-mail відділу комплектування та наукової обробки літератури. 

3. Оновлені: сторінка розділу «Міжбібліотечний абонемент (МБА)», 

«Правила користування віртуально-довідковою службою»; віповідь на 

запитання «Який порядок оформлення бібліографічного опису у списку джерел, 

що наводять у дисертації, і списку опублікованих робіт, авторефераті?»; розділ 

сайту «Нормативна документація» – ДСТУ ГОСТ 7.1-2006 Библиографическая 

запись. Библиографическое описание; розділ сайту «Картотека періодичних 

видань», а саме «Списки періодичних видань, що надійшли до бібліотеки»; 

статистичну інформацію в матеріалах сайту; сторінку розділу сайту 

«Електронні повнотекстові видання університету». 

4. Доданий на сайт бібліотеки у розділ Нормативна документація - 

ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. 

Загальні положення та правила складання» 

Завдяки рекламі до сайту бібліотеки університету зверталися користувачі 

Інтернету з наступних країн: Росія, Молдова, Азербайджан, Великобританія, 

Латвія, Белорусія, США. Найбільше відвідувачів України із Полтави, Києва, 

Львова, Харкова. 
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Щороку через освітню мережу «УРАН» бібліотека отримує доступ до 

електронних колекцій наукової періодики та БД провідних видавництв світу. 

В 2016-2017 навчальному році бібліотека продовжувала розвивати та 

удосконалювати сервісні web-послуги, якими активно користувалися віртуальні 

користувачі:  

 Онлайн-доступ до електронного каталогу, електронної бібліотеки та 

інших баз даних; 

 Віртуальні довідкові служби; 

 Віртуальні путівники по інтернет-ресурсах; 

 Електронна доставка документів; 

 Тематичні веб-проекти;  

 Віртуальні книжкові виставки; 

 Інформування про нові надходження через бюлетені й виставки за 

допомогою веб-сайту;  

 Он-лайновий консультант (черговий) по бібліотеці;  

 Дистанційне електронне замовлення літератури через “Особистий 

кабінет” користувача та авторизований вхід користувачів у БД “Читачі” (з 

доступом до електронного читацького формуляра). 

Бібліотека активно працювала щодо виконання ряда запланованих 

проектів:  

1. Продовжувалося  виконання інноваційного проекту «Бібліотека в 

Інтернеті». 

2. Розроблений і впроваджуєтся  в роботу бібліотеки проект 

«Бібліотека – інформація – знання» (інформаційні ресурси та послуги 

бібліотеки ПУЕТ на допомогу науково-освітній діяльності університету). 

3. Впроваджений проект на підтримку читання та підвищення статусу 

книги  «Читаюча дюдина – успішна людина». 

4. Продовжувался активна праця і удосконалення  проектів:  

«Віртуальна довідкова служба ПУЕТ»,  «Об’єднана довідкова служба». 

Навчально-науковим інформаційним центром: 

1. Проведено програмно-функціональну модернізацію та подальше 

фізичне розгортання локально-обчислювальної мережі університету: 

- побудовано сегмент ЛОМ на 3 АРМ для Навчально-наукового 

інституту інноваційних технологій управління (ауд. № 103а); 

- побудовано сегмент ЛОМ на 1 АРМ для Громадської спілки 

«Міжнародний центр досліджень соціально-економічних проблем модернізації 

та розвитку економіки» (ауд. № 103); 

- побудовано сегмент ЛОМ на 7 АРМ в ауд. № 101 (Департамент 

маркетингу та Науково-дослідна Інтернет лабораторія); 

- облаштовано 1 АРМ, підключено до ЛОМ і мережі Інтернет, 

проведено технічне обслуговування й налагоджено програмне забезпечення на 

ПК в ауд. № 219 (відділ зв’язків з виробництвом); 

- встановлено маршрутизатори та точки доступу Wi-Fi у 

Міжнародному науково-освітньому центрі (ауд. № 309) , Департаменті 
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маркетингу та Науково-дослідній Інтернет лабораторії (ауд № 101) та на 

кафедрі ДІДЕС (ауд. № 121); 

- встановлено точку доступу Wi-Fi у гостьових кімнатах (гуртожиток 

№ 3); 

- створено конференц-зал в ауд. № 213-встановлено столи для 

президії під час заходів, підсилювач звуку, систему мікрофонів, звукові 

колонки та модернізовано мультимедійне обладнання з підключенням до ЛОМ, 

мереж УРАН та Інтернет; 

- створено нову мультимедійну аудиторію (ауд. № 125), встановлено 

стаціонарний проектор та стельовий екран; 

- створено нову інноваційну мультимедійну аудиторію (ауд. № 125а), 

встановлено інтерактивну дошку та стаціонарний проектор; 

- встановлено мультимедійне обладнання, систему 

відеоспостереження та комп’ютерну техніку в навчальній аудиторії «Зала 

судових засідань» (ауд. № 331); 

- облаштовано 2 АРМ, підключено до ЛОМ і мережі Інтернет, 

проведено технічне обслуговування й налагоджено програмне забезпечення на 

ПК в автошколі (МІПК, гуртожиток № 3). 

- 2. Проведено програмно-функціональну модернізацію та подальше 

фізичне розгортання локально-обчислювальних мереж Локальних центрів 

дистанційного навчання університету: 

- створено чотири нові мультимедійних аудиторії, виконано монтаж 

та налаштування 4 мультимедійних проекторів, 2-х інтерактивних дошок та 

програмного забезпечення до них, 2-х стельових екранів в ЛЦДН (м. 

Новомосковськ); 

- створено нову комп’ютерну аудиторію, виконано монтаж та 

налаштування комп’ютерного обладнання (10 робочих місць) в ЛЦДН (м. 

Суми) за інноваційною технологією N-Computing; 

- створено нову мультимедійну аудиторію (виконано монтаж та 

налаштування телевізору та персонального комп’ютеру) та розширено 

комп’ютерну аудиторію до 16 робочих місць в ЛЦДН (м. Суми) за 

інноваційною технологією N-Computing; 

- створено 1 спеціалізоване АРМ для студентів університету, які 

перебувають у Полтавській виправної колонії № 64 (село Затурино 

Полтавського району) та навчаються в університеті за дистанційною формою 

навчання. 

3. Співробітниками ННІЦ розроблено інноваційні інформаційно-

структурні проекти, які подані на розгляд щодо джерел фінансування до 

органів місцевої влади: 

до Обласної державної адміністрації та Обласної ради: 

- «Сервісне бюро» обласної державної адміністрації. 

- «Система електронного управління регіоном». 

- «Сервісна служба» з питань захисту прав споживачів регіону. 

- «Консультаційна служба» обласної клінічної лікарні ім. М.В. 

Скліфасовського. 
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- «Електронна приймальня» районної державної адміністрації. 

до Полтавської районної ради Полтавської області: 

- Poltava -e- Hospital. 

до районних рад Миргородського, Котелевського та Гадяцького районів: 

- Громадська електронна приймальня; 

- «Система електронного управління районом». 

до Міської ради м. Полтава: 

- Poltava -eco- Learning; 

- Poltava Science. 

4. Співробітниками ННІЦ проведено навчання та підвищення 

кваліфікації: 

проект з організації курсів перепідготовки офіцерів запасу за програмою 

«НАТО – Збройні сили України» з фінансуванням відповідно грантової 

програми НАТО «Партнерство заради миру»: 

- з квітня 2016 р. до грудня 2017 р. підвищили кваліфікацію за 

курсом «Сучасні технології інформаційних систем» 50 офіцерів запасу. 

- з березня 2017 р. до травня 2017 р. пройшли підвищення 

кваліфікації за таким же курсом ще 23 офіцери запасу. 

проект з організації курсів підвищення кваліфікації за спеціальністю 123 

«Комп’ютерна інженерія» за програмою 45+ з фінансуванням від Міського 

центру зайнятості (м. Полтава): 

- з жовтня 2016 р. по березень 2017 р. було організовано підвищення 

кваліфікації 58 науково-педагогічних працівників та співробітників 

університету за курсом "Комп’ютерні системи та мережі". 

- з квітня 2017 р. до серпня 2017 р. пройшли підвищення кваліфікації 

за таким же курсом ще 28 науково-педагогічних працівників та співробітників 

університету. 

протягом 2016/2017 навчального року на базі ННІЦ пройшли підвищення 

кваліфікації зі новітніх інформаційно-комунікаційних технологій 42 

військовослужбовця та працівника ЗСУ Військового коледжу сержантського 

складу Військового інституту телекомунікацій та інформатізації НТУУ 

«Київський політехнічний інститут». 

Науково-навчальним центром забезпечено подальше впровадження та 

розширення можливостей використання програмного продукту «iZETA – 

Автоматизована система планування, організації, управління та контролю 

навчального процесу ВНЗ» на кафедрах та в структурних підрозділах за 

рахунок розробки та використання модуля «Менеджер погодинного 

педагогічного навантаження» (планування, облік та контроль фактичного 

виконання). Продовжено використання модуля «Менеджер обліку виконаного 

педагогічного навантаження» (планування, облік та контроль фактичного 

виконання навчальної роботи штатних працівників); запроваджено в роботу 

МІПК модуля «Планування, облік та контроль фактичного виконання 

педагогічного навантаження». Завершено встановлення на локальних центрах 

дистанційного навчання «Автоматизованої системи планування, організації, 

управління та контролю навчального процесу ВНЗ –  iZETA» і здійснюється її 
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впровадження в роботу на відстані. 

З 2016 року забезпечено впровадження модуля «Друк дипломів» 

програмного продукту «Автоматизована система планування, організації, 

управління та контролю навчального процесу ВНЗ – iZETA» (наказ по 

університету від 1 лютого 2016 року № 11-Н «Про запровадження з 2015-2016 

навчального року модуля «Друк дипломів» програмного продукту 

«Автоматизована система планування, організації, управління та контролю 

навчального процесу ВНЗ – iZETA)». 

Розклад навчальних занять студентів денної та заочної форм навчання 

складається з використанням програмного продукту «Автоматизована система 

планування, організації, управління та контролю навчального процесу ВНЗ – 

iZETA». 

На виконання наказу від 29 червня 2017 року № 142-Н «Про створення 

робочої групи для визначення механізму розрахунку беззбитковості витрат на 

підготовку студентів з кожної спеціальності» науково-навчальним центром 

спільно підготовлено новий Модуль програмного продукту «Автоматизована 

система планування, організації, управління та контролю навчального процесу 

ВНЗ – iZETA)» - «Розрахунок беззбитковості витрат на підготовку студентів» 

для автоматизованої системи планування, організації, управління та контролю 

навчального процесу у вищих навчальних закладах «iZETA». 

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА 

Наукова і науково-технічна діяльність ПУЕТ 2016-2017 н. р. 

зосереджувалась на 27 кафедрах, а також Галузевій науково-дослідній 

лабораторії харчових виробництв, Науково-дослідному центрі «Незалежна 

експертиза», Науково-технічному центрі, Полтавському регіональному центрі 

досліджень і сприяння розвитку кооперації, Навчально-науковому інституті 

інноваційних технологій управління та Науково-дослідній лабораторії Інтернет-

маркетингу. 

З метою просування послуг університету через сервіси мережі Інтернет 

створено Науково-дослідну лабораторію Інтернет-маркетингу (керівник – к. е. 

н., доцент Білоброва Тетяна Олександрівна). Завдання лабораторії: визначення 

напрямів розвитку університету у сфері інформаційних та Інтернет-технологій; 

формування організаційно-методичного та інформаційного забезпечення 

(контенту) для ведення та координації виконання маркетингової діяльності з 

використанням Інтернет-технологій; сприяння створенню максимально 

ефективних умов для ведення маркетингової діяльності університету з 

використанням Інтернет-технологій; аналіз репрезентативності ресурсів 

університету в мережі Інтернет та сприяння її покращенню; координація 

діяльності кафедр та структурних підрозділів університету з метою оптимізації 

його маркетингової стратегії в мережі Інтернет. Країни за якими ведеться 

робота: Пакистан, Бангладеш, Індія, Саудівська Аравія, Марокко, Нігерія, 

Гамбія, Йорданія, Туніс, Танзанія, Єгипет. 

Колективом Навчально-наукового інституту інноваційних технологій 

управління (директор – д. е. н., професор, Заслужений діяч науки і техніки 
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України, Лауреат державної премії України в галузі науки і техніки, Член-

кореспондент Національної академії наук України Лисенко Юрій Григорович) 

за звітний період: 

- розроблено концепцію монографії «Інноваційна інтелектуальна 

життєздатна система управління вищим навчальним закладом»; 

- підготовлено та укладено договори про співпрацю з ПАТ «МК 

«Азовсталь», Маріупольським державним університетом та ін. 

На підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 11 липня 

2016 р. № 820 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства 

щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 1 липня 2016 року» у Вищому 

навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі» було створено спеціалізовану вчену раду Д 44.877.02 з правом 

прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового 

ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями: 08.00.01 – 

економічна теорія та історія економічної думки та 08.00.11 – математичні 

методи, моделі та інформаційні технології в економіці. 

Результативна робота із захисту докторських і кандидатських дисертацій 

дозволила збільшити частку викладачів з науковими ступенями, зокрема, на 

кафедрах технологічного обладнання харчових виробництв і торгівлі, 

товарознавства непродовольчих товарів, загальноінженерних дисциплін, 

менеджменту, економіки підприємства та економічної кібернетики, фінансів та 

банківської справи, маркетингу, управління персоналом і економіки праці, 

міжнародної економіки, готельно-ресторанної та курортної справи, комерційної 

діяльності та підприємництва, бухгалтерського обліку і аудиту. 

У березні 2017 р. успішно здійснено перший набір іноземців в 

аспірантуру (8 осіб). 

У звітному періоді колектив університету поповнився черговим 

лауреатом Державної премії України. Ним став д. т. н., професор, проректор з 

наукової роботи, професор кафедри документознавства та інформаційної 

діяльності в економічних системах Гаркуша Сергій Володимирович, якому 

присуджено премію Президента України для молодих вчених 2016 р. 17 

листопада 2016 р. Указом Президента України №  509/2016 «Про присудження 

премій Президента України для молодих вчених 2016 року» та на підставі 

подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки Сергію 

Володимировичу Гаркуші було постановлено присудити премію за роботу 

«Моделі та методи оптимального розподілу мережних ресурсів безпровідних 

телекомунікаційних систем». 

Другий рік поспіль представники ПУЕТ стають найкращими молодими 

науковцями у м. Полтава. Так, 15 грудня 2016 р. Білоброву Тетяну 

Олександрівну, завідувача Науково-дослідної лабораторії Інтернет маркетингу, 

к. е. н., доцента кафедри міжнародної економіки визнано кращою у конкурсі 

«Молодь року – 2016» у номінації «Кращий молодий науковець – 2016». 

Університет підтримав ініціативу керівників НАН України та МОН 

України, а також ректорів НТУУ України «Київський політехнічний інститут» 

та НТУ «Харківський політехнічний інститут» створення постійно діючої 
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платформи «Innovation Market» за допомогою ТОВ «Міжнародний Виставковий 

Центр» (МВЦ) для ефективної взаємодії щодо просування на національний та 

міжнародні ринки наших наукових розробок із метою пошуку партнерів для 

науково-технічної та фінансової кооперації, замовників та покупців та виявив 

зацікавленість у співпраці з МВЦ. 

У звітному році в рамках програми «Горизонт 2020» на EECA Cluster 

final conference (14 June 2016, Chisinau, Moldova) представлено 5 ідей проектів 

від університету (автори: д. е. н., професор Лисенко Юрій Григорович; д. т. н., 

професор Сукманов Валерій Олександрович; д. с.-г. н., професор Бірта 

Габріелла Олександрівна та к. с.-г. н., доцент Бургу Юрій Георгійович; к. т. н., 

доцент Дубова Галина Євгенівна; к. т. н. Пахомова Інна Володимирівна). 

Восени 2016 р. науково-педагогічні працівники університету взяли 

участь у формуванні «Комплексної програми розвитку малого та середнього 

підприємництва у Полтавській області на 2017-2020 рр.». 

Подана проектна пропозиція до участі у відборі регіональних партнерів 

з метою створення мережі Центрів розвитку бізнесу в рамках програми «ЄС для 

бізнесу» (EU4BUSINESS) за підтримки ЄБРР. 

Укладено договори та угоди про співробітництво, у т. ч. і у сфері 

науково-технічної діяльності з: ТОВ «Антиплагіат», ДВНЗ «Університет 

банківської справи», Дніпропетровським університетом імені Альфреда 

Нобеля, Київським національним університетом будівництва і архітектури, 

Одеським національним політехнічним університетом, Полтавським 

національним педагогічним університетом імені В. Г. Короленка, Одеською 

національною академією харчових технологій, Харківським державним 

університетом харчування та торгівлі. 

Науковий вісник «Полтавський університет економіки і торгівлі» 

індексується у наукометричній базі INDEX COPERNICUS (серія «Економічні 

науки» – з 2016 р., серія «Технічні науки» – з 2017 р.) та включено до переліку 

наукових фахових видань, рекомендованих Міністерством освіти і науки 

України. 

У 2016 р. отримано позитивне рішення щодо порушеного клопотання 

перед Міністерством юстиції України щодо державної реєстрації збірника 

наукових праць «Мова і міжкультурна комунікація», заснованого спільно з 

Інститутом української мови Національної академії наук України (ініціатор та 

головний виконавець від ПУЕТ – завідувач кафедри української та іноземних 

мов, д. філол. н., професор Бобух Надія Миколаївна). 

З метою посилення наукової складової діяльності науково-педагогічних 

працівників ПУЕТ у відповідності до закону України «Про наукову і науково-

технічну діяльність» № 848 – VIII від 26.11.2015 р.: 

- у жовтні-грудні 2016 р. всі науково-педагогічні працівники, які мають 

наукові публікації, здійснили власну реєстрацію в службі Google Scholar. 

Складено рейтинг науково-педагогічних працівників за показниками 

реферативної системи Google Scholar. 

- з березня 2017 р. здійснюється власна реєстрація всіх науково-

педагогічних працівників у міжнародній наукометричній базі Web of Science. 
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У період з 8 грудня 2016 р. по 8 січня 2017 р. співробітникам 

університету вперше було надано безкоштовний тестовий доступ до ресурсів 

Thomson Reuters, налаштований згідно з інформацією, вказаною у Декларації e-

VERUM. Платформа Web of Science була доступна з ліцензованих IP-адрес 

(усіх ком'пютерів університету). 

В порівнянні з минулим роком зросла кількість публікацій (і, відповідно, 

підвищився рейтинг університету) за показниками реферативної бази даних 

Scopus (із 112-го до 110-го місця). 

Проведено рейтингування кафедр за показниками публікаційної 

активності. 

На якість фахової підготовки студентів, зв'язок науки з виробництвом 

позитивно впливає діяльність 28-ми наукових шкіл та напрямів, за якими 

здійснюється наукова діяльність в університеті.  

У 2016-2017 н. р. в межах їх діяльності здійснювалася робота за 68 

науково-дослідною темою. З них на замовлення: університету – 56 (82,4%); 

підприємницьких структур – 11 (16,2%, керівники: к. т. н., професор 

Омельченко Наталія Володимирівна, к. ф.-м. н., доцент Семенов Анатолій 

Олексійович, к. е. н., доцент  Юрко Ігор Вікторович, к. ф.-м. н. Олексійчук 

Юрій Федорович, к. ф.-м. н., доцент  Олександра Олегівна Ємець);  

Міністерства освіти і науки України – 1 (1,4%). 

За кількістю виконуваних науково-дослідних тем за звітний період 

складено рейтинг:  

І – Інститут економіки, управління та інформаційних технологій – 31 тема 

(45,6% від загальної кількості тем, що виконувались); 

ІІ – факультет товарознавства, торгівлі та маркетингу – 25 тем (36,8%); 

ІІІ – факультет харчових технологій, готельно-ресторанного та 

туристичного бізнесу – 10 тем (14,8%). 

Крім цього: 1 тема – загальноуніверситетська («Розробка програм для 

складання звітів ВНЗ в МОН), що становить 1,4% від загальної кількості 

виконуваних тем; 1 тема – Навчально-наукового інституту інноваційних 

технологій управління (1,4%).  

За кількістю наукових тем, що виконувались, лідерами є тимчасові 

творчі колективи кафедр: товарознавства продовольчих товарів – 8; 

товарознавства непродовольчих товарів – 7 тем; економіки підприємства та 

економічної кібернетики – 6 тем; експертизи та митної справи – 5 тем; 

математичного моделювання то соціальної інформатики – 4 теми; 

бухгалтерського обліку і аудиту, правознавства, менеджменту, управління 

персоналом і економіки праці – по 3 теми.  

Завершено 15 науково-дослідних розробок. Їх результати впроваджено в 

практичну діяльність та навчальний процес.  

У 2016-2017 н. р. науково-педагогічними працівниками ПУЕТ отримано 

4 патенти на корисні моделі та 4 свідоцтва про реєстрацію авторського права на 

твір (додаток 1). Проведено роботу (зокрема, роз’яснювально-консультаційну 

нараду з відповідальними за науково-дослідну роботу кафедр) щодо 
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необхідності подання кожним автором  документів, небідних для отримання 

охоронних документів на твір.  

Видано 13 монографій, що на 3 більше, ніж у минулому навчальному 

році (додаток 2).  

За звітний період проведено 25 конференцій різних статусів (22 у 

минулому навчальному році),  зокрема: 

- 16 Міжнародних (13 у 2015-2016 н. р.), з них: 9 Інтернет-конференцій, 5 

спільно з іншими ВНЗ; 

- 7 Всеукраїнських (5 у 2015-2016 н. р.), з них: 2 Інтернет-конференцій, 2 

спільно з іншими ВНЗ;  

- 1 Регіональна,  студентська (1 у 2015-2016 н. р.); 

- 1 Внутрішньовузівська,  студентська (3 у 2015-2016  н. р.). 

Кафедрами та структурними підрозділами ініційовано та успішно 

проведено 35 наукових заходів різних форматів за участю науково-

педагогічних та практичних працівників, студентів, аспірантів, зокрема: круглі 

столи, семінари, панельні дискусії, воркшопи, конкурси, олімпіади, лекції-

вебінари, інформативні засідання, публічні дискусії, майстер класи та ін. 

Вперше в університеті проведено засідання наукової ради з питань туризму та 

курортів України Мінекономрозвитку       (додаток 3). 

Протягом звітного періоду в ПУЕТ функціонувало 43 наукових 

студентських об’єднань (гуртків, клубів тощо), до участі у роботі яких було 

залучено близько 1000 студентів.  

За звітний період студенти університету очно чи заочно брали участь у 

міжнародних, всеукраїнських, внутрішньовузівських конференціях (як для 

студентів та молодих вчених, так і за участю науково-педагогічних 

працівників), проведених в ПУЕТ та на запрошення ВНЗ України чи інших 

країн (додаток 3). 

У 2016-2017 н. р. видано 4 збірника наукових робіт магістрів ПУЕТ. 

Учасниками ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади стали 38 

студентів ПУЕТ (34 у минулому навчальному році). Також зріс якісний 

показник результатів участі (з 5,8% до 7,9% переможців від загальної кількості 

учасників). Призові місця посіли: Зіганшина Юлія Габбасовна, студентка групи 

МЕВ-51 – диплом ІІ ступеня зі спеціальності «Міжнародна економіка»; 

Одинюк Тарас Іванович, студент групи ТХ 21 – диплом ІІ ступеня з дисципліни 

«Безпека життєдіяльності»; Заїка Інна Ігорівна, студентка групи ПР-21 – 

диплом ІІІ ступеня з дисципліни «Основи охорони праці». 

Студенти були активними учасниками інших студентських олімпіад: 

- Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування (у кілька етапів: 

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка,16-

17 вересня 2016 р.; Кіровоградський державний педагогічний університет імені 

Володимира Винниченка, 15-18 вересня 2016 р.; Одеська національна академія 

харчових технологій, 26-30 жовтня 2016 р.). Команда PUET_Bootman, яку 

представляли студенти 6-го курсу спеціальності «Соціальна інформатика» 

Володимир Цюрюпа, Дмитро Марченко й Сергій Педоренко (тренер – к. ф.-м. 

н., доцент Дмитро Миколайович Ольховський) показала гарні результати на 
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всіх етапах. Зокрема, на регіональному етапі у Кіровоградському державному 

педагогічному університеті імені В. Винниченка хлопці успішно 

запрограмували чотири завдання та стали найкращою командою серед команд 

Полтавського області, єдиною з Полтавської області, що пройшла далі, посівши 

сьоме місце серед команд регіону. 

- ІV Олімпіади з менеджменту серед молоді у рамках Глобального 

проекту «Молодіжний творчий рух «Естафета якості» (ПУЕТ, квітень 2017 р.; 

Національний університет біоресурсів і природокористування (м. Київ), 14 

квітня 2017 р.). 

За результатами участі студентів у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу 

наукових робіт студентів з природничих, технічних, гуманітарних наук у 2016-

2017 н. р. отримано 4 нагороди: Надія Довбня, студентка групи МЕ-41 отримала 

диплом ІІ ступеня з напряму «Світове господарство та міжнародні економічні 

відносини» (науковий керівник – к. е. н. Базавлук Наталія Григорівна); Тетяна 

Тесля, студентка групи ДіД-51 (науковий керівник – д. ф.-м. н., професор 

Колєчкіна Людмила Миколаївна) – диплом ІІ ступеня з напряму 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»; Олександра Шмигленко, 

студентка групи ОА-51 (науковий керівник  –  к. е. н., професор Карпенко 

Ольга Василівна) – диплом ІІІ ступеня з напряму «Бухгалтерський облік, аналіз 

та аудит»; Тетяна Чижик, студентка групи ОА-41 (науковий керівник –  к. е. н., 

доцент Самбурська Наталія Іванівна) – диплом ІІІ ступеня з напряму 

«Бухгалтерський облік, аналіз та аудит». Галіновський Дмитро, студент групи 

МЕ-31 (науковий керівник – к. е. н. Флегантова Анна Леонідівна) 

нагороджений почесною грамотою з напряму «Світове господарство та 

міжнародні економічні відносини». У минулому навчальному році 3 студенти 

ПУЕТ стали призерами конкурсу. 

У звітному періоді для участі у стипендіальній програмі  Фонду В. 

Пінчука «Завтра.UA» було направлено лише 3 роботи (13 робіт у минулому 

році). Всі роботи пройшли перші два етапи відбору. Необхідно активізувати 

роботу за даним напрямом. 

Студенти ПУЕТ були учасниками інших наукових заходів, зокрема: 

- конкурсу «Мій вибір – ПУЕТ. Моя майбутня професія у сфері 

туристичного бізнесу», присвяченого Всесвітньому Дню туризму та Дню 

туризму в Україні (м. Полтава, ПУЕТ, 20-27 вересня 2016 р.). Дипломом І 

ступеня відзначені Артеменко Т. (група Т-11) та Яковенко А. (група Т-12), 

дипломом ІІ ступеня – Комарова Є. (група Т-11) та  Чопенко Ю. (група Т-12), 

дипломом ІІІ ступеня – Сопельняк І. (група Т-11) та Котелевська А. (група Т-

12). Керівником робіт всіх переможців є д. е. н., професор Скляр Георгій 

Павлович та ін. 

- V конкурсу «Битва стартапів»  (м. Полтава, ТРЦ «Київ», 19 листопада 

2016 р.) – студенти групи Оксана Феніч та Віра Горищук посіли ІІ місце 

(керівник – к. е. н., старший викладач Базавлук Наталія Григорівна); 

- щорічного конкурсу студентських наукових робіт «Від 

студентського самоврядування – до самоврядування громад», проведеного у 

2016 р. Полтавською обласною радою. За рішенням журі відзначені студенти 
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ПУЕТ: першою премією – Юлія Карпенко та Юлія Пащенко (за наукову роботу 

«Участь молоді в організації та розвитку екотуризму на Лохвиччині» ; керівник 

– д. і. н., професор Оніпко Тетяна Володимирівна); третьою премією – Оксана 

Феніч та Віра Горищук (за наукову роботу «Бізнес-план молодіжного StartUP-

проекту «Велокафе» (керівник – к. е. н. Базавлук Наталія Григорівна). Дипломи 

лауреатам конкурсу вручив голова Полтавської обласної державної 

адміністрації Валерій Анатолійович Головко. 

- Міжнародної студентської бізнес-гри «Корпорація ідей 4» 

(Харківський інститут фінансів Київського національного торговельно-

економічного університету, 17-18 лютого 2017 р. У підсумку гри команда 

«Extreme» у складі Філічкіної Катерини, Іванець Ольги, Довбні Надії, Блохи 

Вікторії була нагороджена дипломами ІІ ступеня); 

- бізнес-тренінгу «Power On» (Міжнародний центр розвитку 

підприємництва та особистості «Фабрика Бізнесу» (м. Одеса), 9-14 березня 

2017 р.) та ін. 

Таким чином, результати моніторингу наукової діяльності в університеті 

свідчать про позитивні тенденції, якими є: 

- результативна робота з підготовки та захисту докторських та 

кандидатських дисертацій; 

- досягнення запланованих параметрів щодо публікацій науково-

педагогічних працівників, видання монографій; 

- активізацію роботи щодо публікацій у виданнях, що входять до 

наукометричних баз даних, проведення конференцій та інших заходів 

наукового характеру; 

- збільшення частки фінансування науково-дослідних робіт за 

рахунок зовнішніх джерел (коштів державного бюджету та підприємницького 

сектору); 

- відповідність науково-дослідних тем, які відкривались у звітному 

році, напрямам та програмам підготовки студентів університету; 

- своєчасне завершення та впровадження результатів науково-

дослідних тем. 

Потребує подальшого удосконалення процес управління, пов'язаний з: 

- узагальненням і самоаналізом показників, які підтверджують 

розвиток наукових шкіл (напрямів наукових досліджень) та їх оприлюдненням; 

- збільшенням частки науково-дослідних розробок на замовлення та 

за рахунок коштів господарюючих структур, Укоопспілки;  

- збільшенням кількості публікацій у виданнях, цитованих у 

наукометричних базах даних Scopus та Web of Science;  

- активізацією науково-дослідної роботи студентів щодо їх 

результативної участі у: Всеукраїнських конкурсах, олімпіадах, стипендіальній 

програмі Фонду В. Пінчука «Завтра.UA»; 

- активізацією роботи наукового студентського товариства. 

 

Додаток 1 

Охоронні документи, отримані у 2016-2017 навчальному року 
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№ 

з/п 
Назва 

№ 

охоронного 

документу 

Винахідники 

(автори) 

Дата 

реєстрації в 

державному 

реєстрі 

Власник 

1 Композиція інгредієнтів 

для приготування 

дріжджового тіста з 

екстрактом з вичавок 

хеномелесу 

111736 Хомич Г. П., 

Горобець О. М. 

25.11.2016 ПУЕТ 

2 Композиція інгредієнтів 

для приготування соусу 

хеномелесово-гарбузового 

111867 Хомич Г. П., 

Левченко Ю. В., 

Вахрушева А.О. 

25.11.2016 ПУЕТ 

3 Спосіб виробництва 

м’ясних січених 

напівфабрикатів  

111506 Мацук Ю.А. 

Пасічний В. М 

Тущенко Л.О. 

10.11.2016 ПУЕТ 

4 Установка для 

дослідження 

водопроникності 

текстильних матеріалів 

106125 Кириченко О. 

В., Ковальчук 

Ю. І 

11.04.2016 Кириченко 

О.В., Ковальчук 

Ю.І. 

5 Свідоцтво про реєстрацію 

авторського права на твір 

(Стаття "Системные 

подходы к формированию 

стратегических решений 

инновационного развития 

экономики") 

70096 Рогоза М.Є. 26.01.2017 Рогоза М.Є. 

6 Свідоцтво про реєстрацію 

авторського права на твір 

(Монографія "Потенціал 

розвитку торговельних 

підприємств: моделі, 

алгоритми, оцінка") 

70097 Рогоза М.Є., 

Кузьменко О.К. 

26.01.2017 Рогоза М.Є., 

Кузьменко О.К. 

7 Свідоцтво про реєстрацію 

авторського права на твір 

(Монографія 

"Стратегічний 

інноваційний розвиток 

підприємств: моделі та 

механізми") 

70939 Рогоза М.Є., 

Вергал К.Ю. 

15.03.2017 Рогоза М.Є., 

Вергал К.Ю. 

8 Свідоцтво про реєстрацію 

авторського права на твір 

(Стаття "Інтеграція 

підприємств: теоретичний 

аспект") 

70941 Рогоза М.Є., 

Вергал К.Ю. 

15.03.2017 Рогоза М.Є., 

Вергал К.Ю. 

Додаток 2 

МОНОГРАФІЇ, видані у 2016-2017 н. р. 
 

№

 

з/п 

ПІБ автора 

(авторів) 
Назва Видавництво 

1 Нестуля  О. О. 

Аліман М.В. 

Борис Мартос і кооперація : монографія. У 2 кн. Кн. 1. 

Кооперативна діяльність Б. Мартоса / О. О. Нестуля, М. 

В. Аліман ; за ред. О. О. Нестулі. – Полтава : ПУЕТ, 

2017. – 233 с. 

Полтава : 

РВВ ПУЕТ, 

2017, 

13,5 д. а. 

2 Шкурупій О. В., Конкурентоспроможне функціонування національної Полтава : 
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Базавлук Н. Г. економіки на основі чинників інтелектуально-

інноваційного розвитку : монографія / О. В. Шкурупій, 

Н. Г. Базавлук. – Полтава : ПУЕТ, 2016. – 247 с. 

РВВ ПУЕТ, 

2015, 

14,4 д. а. 

3 Єгоричева С. Б., 

Гасій О. В. 

Сучасний механізм функціонування регіональної 

банківської системи : монографія / С. Б. Єгоричева, О. 

В. Гасій. – Полтава : ПУЕТ, 2016. – 217 с. 

Полтава : 

РВВ ПУЕТ, 

2016, 

12,6 д. а. 

4 Шиян Н. І., , 

Калашник О. В., 

Мороз С. Е.  

Формування готовності майбутніх товарознавців-

експертів до професійної діяльності на ринку митних 

послуг : монографія / Н. І. Шиян, О. В. Калашник, С. Е. 

Мороз. – Полтава : ПУЕТ, 2016. – 282 с.  

Полтава : 

ПУЕТ, 2016 

16,4 д. а. 

5 Таран-Лала О. М. Функціонування соціально-економічних систем: теорія 

та практика : монографія. – Полтава : ПУЕТ, 2017. – 332 

с. 

Полтава : 

РВВ ПУЕТ, 

2017, 

19,3 д. а. 

6 Дубова Г.Є. Dubova H. Е. Advances in research on food aroma 

recoverys : monograph / H. Е. Dubova, А. Т. Bezysov. – 

Florida Hospital, 2016. – 150 p. 

Florida 

Hospital, 2016 

СТАТТІ У КОЛЕКТИВНИХ МОНОГРАФІЯХ 

7 Рогоза М. Є., 

Ткаченко  В. А., 

Войт С. Н., 

Холод Б. И. 

Инновационный менеджмент сложных социально-

экономических систем: коллективная монография. / Под 

ред. под ред. В.А. Ткаченко, Войт СН., Холод Б.И. – 

Днепропетровск: ДУАН; Монолит, 2016. – 400 с. 

Днепропетров

ск: ДУАН; 

Монолит, 

2016 

8 Педченко Н. С.,  

Стрілець В. Ю. 

Педченко Н.С. Фінансові основи місцевого 

самоврядування в СРСР / Н.С. Педченко, В.Ю. Стрілець 

// Місцева влада в країнах пострадянського простору: 

Монографія / П. В. Ворона, В. А. Гошовська, І. П. 

Лопушинський, Т. О. Шаравара [та ін.] / За заг. ред. д. 

держ. упр. П. В. Ворони. – Полтава: ПП Шевченко, 

2016. – 528 с. (с. 51-66). 

Полтава: ПП 

Шевченко, 

2016 

9 Чернявська О. В., 

Стрілець В. Ю. 

Чернявська О.В. Специфіка формування бюджетного 

потенціалу регіону: український досвід та зарубіжна 

практика / О.В. Чернявська, В.Ю. Стрілець // Місцева 

влада в країнах пострадянського простору: Монографія 

/ П. В. Ворона, В. А. Гошовська, І. П. Лопушинський, Т. 

О. Шаравара [та ін.] / За заг. ред. д. держ. упр. П. В. 

Ворони. – Полтава: ПП Шевченко, 2016. – 528 с. (с. 67-

82).  

Полтава: ПП 

Шевченко, 

2016 

1

0 

Делія О. В. Місцева влада в країнах пострадянського простору: 

Монографія / П. В. Ворона, В. А. Гошовська та ін.. – 

Полтава: ПП Шевченко, 2016. – 528 с. (с.11 –27) 

Полтава: ПП 

Шевченко, 

2016 

1

1 

Єгоричева С.Б., 

професор, д.е.н., 

професор 

Financial self-sufficiency of local communities as a factor 

of regional development: the EU countries’ experience // 

Regionalization in Central-Eastern European countries: 

Bulgaria, Poland, Russia, Slovakia, Ukraine : Monograph. – 

Berlin. 2016. – P. 261 – 269. 

Berlin. 2016 

1

2 

Кошова О.П.,  

Мироненко Л.М. 

Technologies of developing professional Mathematical 

competence of Bachelor of Economics // CZŁOWIEK, 

RODZINA I SPOŁECZEŃSTWO: INTERDYSCYPLINARNE 

PODEJŚCIE DO HARMONIZACJI INTERESÓW - 

колективна монографія – липень 2016 р.  

Польща, 2016 

1

3 

Нічуговська Л.І.  Mathematical modeling in developing of professional 

mobility of students in economic universities // CZŁOWIEK, 

RODZINA I SPOŁECZEŃSTWO: INTERDYSCYPLINARNE 

PODEJŚCIE DO HARMONIZACJI INTERESÓW колективна 

монографія –липень 2016.  

Польща, 2016 
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Додаток  3 

НАУКОВІ ЗАХОДИ,  проведені  у 2016-2017 н. р. 

(курсивом позначено заходи, в яких ПУЕТ був співорганізатором) 

 
№

 

з/п 

Назва конференції (засідання круглого 

столу, семінару тощо) 
Кафедра (підрозділ) 

Місце 

проведення 

Термін 

проведення 

  Міжнародні конференції       

1 VІІІ Міжнародна науково-практична 

конференція "Соціально-трудові 

відносини: наслідки 

трансформаційних реформ і стратегії 

розвитку" 

Кафедра управління 

персоналом і 

економіки праці  

м. Полтава -м. 

Дубровник 

9-18 

вересня 

2016 року 

2 ІІІ Міжнародна науково-практична 

конференція "Мова і міжкультурна 

комунікація" 

Кафедра української 

та іноземних мов 

спільно з 

Інститутом 

української мови 

НАН України 

м. Полтава, 

ПУЕТ 

12-13 

жовтня 

2016 року 

3 Міжнародна науково-практична 

конференція «Актуальні проблеми та 

перспективи розвитку 

зовнішньоекономічної діяльності в 

умовах глобалізації»  

Кафедра 

менеджменту - 

співорганізатор 

м. Львів, 

Національний 

лісотехнічний 

університет 

України 

28 жовтня 

2016 року 

4 12TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC 

CONFERENCE OF YOUNG 

SCIENTISTS „THE ECONOMY OF 

BULGARIA AND THE EUROPEAN 

UNION: SCIENCE AND BUSINESS” 

ПУЭТ (кафедры 

бухгалтерского 

учета и аудита, 

управления 

персоналом и 

экономики труда) - 

соорганизатор 

г. София, 

Болгария, 

Университет 

за национално 

и световно 

стопанство  

11 

November 

2016 

5 ІІ Міжнародна молодіжна науково-

практична Інтернет-конференція 

"Наука і молодь в ХХІ сторіччі" 

Науково-

організаційний 

відділ 

м. Полтава, 

ПУЕТ 

1-2 грудня  

2016 року 

6 Міжнародна науково-практична 

Інтернет-конференція "Якість та 

безпека товарів народного 

споживання" 

Кафедра хімії м. Полтава, 

ПУЕТ 

7 грудня 

2016 року 

7 Міжнародна науково-практична 

конференція присвячена 150-річчю 

утворення першого споживчого 

товариства в Україні 

та 200-річчю від часу заснування 

Львівського торговельно-

економічного університету "150 років 

споживчій кооперації України: 

оцінюючи минуле, визначаємо 

майбутнє" 

ПУЕТ - 

співорганізатор 

м. Львів, 

Львівський 

торговельно-

економічний 

університет 

13-14 

грудня 

2016 року 
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№

 

з/п 

Назва конференції (засідання круглого 

столу, семінару тощо) 
Кафедра (підрозділ) 

Місце 

проведення 

Термін 

проведення 

8 Міжнародна Інтернет-конференція 

для студентів  «Актуальні проблеми 

світової економіки і менеджменту» 

ПУЕТ - 

співорганізатор 

м. Гомель, 

Білорусія,, 

Білоруський 

торгово-

економічний 

університет 

20 грудня 

2016 року 

9 Международная научно-практическая 

дистанционная конференция 

«Устойчивое развитие 

инновационной экономики в 

Таджикистане и Польше» 

ПУЭТ - 

соорганизатор 

г. Душанбе, 

Таджикистан, 

Таджикский 

государственн

ый 

университет 

коммерции 

23-24 

декабря 

2016 года 

1

0 
XLII Міжнародна науково-методична 

конференція «Дистанційна освіта: 

забезпечення доступності та 

неперервної освіти впродовж життя» 

(«Е-Learning and University Education-

2016») 

Інститут заочно-

дистанційного 

навчання 

м. Полтава, 

ПУЕТ 

9-10 

лютого 

2017 року 

1

1 
ІV Міжнародна науково-практична  

Інтернет-конференція "Сучасне 

матеріалознавство та товарознавство: 

теорія, практика, освіта" 

Кафедра 

товарознавства 

непродовольчих 

товарів 

м. Полтава, 

ПУЕТ 

14-15 

березня 

2017 року 

1

2 
IV Міжнародна науково-практична 

Інтернет-конференція "Актуальні 

проблеми теорії і практики 

експертизи товарів" 

Кафедра експертизи 

та митної справи 

м. Полтава, 

ПУЕТ 

20-22 

березня 

2017 року 

1

3 
ХL міжнародна наукова студентська 

конференція "Актуальні питання 

розвитку економіки, харчових 

технологій та товарознавства" (за 

підсумками науково-дослідних робіт 

студентів за 2016 рік) 

Науково-

організаційний 

відділ, всі кафедри 

м. Полтава, 

ПУЕТ 

18-19 

квітня 

2017 року 

1

4 
ІХ Міжнародна науково-практична 

Інтернет-конференція "Інституційний 

розвиток соціально-економічних 

систем: національна економіка у 

глобальному середовищі" 

Кафедра 

економічної теорії 

та прикладної 

економіки  

м. Полтава, 

ПУЕТ 

20-21 

квітня 

2017 року 

1

5 
VII Міжнародна науково-практична 

Інтернет-конференція "Мережевий 

бізнес: становлення, проблеми, 

інновації" 

Кафедра 

комерційної 

діяльності та 

підприємництва 

м. Полтава, 

ПУЕТ 

27-28 

квітня 

2017 року 

1

6 
Міжнародна науково-практична 

Інтернет-конференція 

«Бухгалтерський облік в управлінні 

підприємством: проблеми теорії та 

практики» 

Кафедра 

бухгалтерського 

обліку і аудиту 

м. Полтава, 

ПУЕТ 

11-12 

травня 

2017 року 

  Всеукраїнські конференції       
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№

 

з/п 

Назва конференції (засідання круглого 

столу, семінару тощо) 
Кафедра (підрозділ) 

Місце 

проведення 

Термін 

проведення 

1 І Всеукраїнська науково-практична 

Інтернет-конференція "Модернізація 

економіки в умовах зростання 

суспільної свідомості: 

людинорозмірність, духовність, 

партнерство, кооперація" 

Кафедра 

туристичного та 

готельного бізнесу 

м. Полтава, 

ПУЕТ 

1 

листопада 

2016 року 

2 VI Всеукраїнська науково-практична 

Інтернет-конференція "Економіка 

сьогодні: проблеми моделювання та 

управління" 

Кафедра економіки 

підприємства та 

економічної 

кібернетики 

м. Полтава, 

ПУЕТ 

15-16 

листопада 

2016 року 

3 ІІ-а Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Людина в 

інформаційному просторі» 

Кафедра 

документознавства 

та інформаційної 

діяльності - 

співорганізатор 

м. Кременчук, 

Кременчуцьк

ий 

нацiональний 

унiверситет  

14 грудня 

2016 року 

4 VІІІ Всеукраїнська науково-

практична конференція «Інформатика 

та системні науки» (ІСН-2017) 

Кафедра 

математичного 

моделювання та 

соціальної 

інформатики 

м. Полтава, 

ПУЕТ 

16-18 

березня 

2017 року 

5 Всеукраїнська науково-практична 

конференція докторантів, молодих 

учених та студентів «Розвиток 

європейського простору очима 

молоді: економічні, соціальні та 

правові аспекти» 

ПУЕТ (в оргкомітеті 

Єгоричева С.Б.)  

м. Харків, 

Харківський 

національний 

економічний 

університет 

імені Семена 

Кузнеця 

28 квітня 

2017 року 

6 Чотирнадцята  науково-практична 

конференція студентів вищих 

навчальних закладів споживчої 

кооперації України «Інноваційні 

процеси і їх вплив на ефективність 

діяльності підприємства» 

Науково-

організаційний 

відділ 

м. Полтава, 

ПУЕТ, НМЦ 

"Укоопосвіта" 

31 травня 

2017 

7 VІ Всеукраїнська науково-практична 

конференція "Традиції та інновації 

розвитку приватного права в Україні: 

освітній вимір" 

Кафедра 

правознавства  

м. Полтава, 

ПУЕТ 

2 червня 

2017 року 

  Регіональні конференції       

1 ХІ регіональна наукова конференція 

студентів бакалаврів, магістрів та 

аспірантів «Актуальні проблеми 

комунікативної та прецесійної 

компетенції: мовний та 

соціокультурний аспекти» 

Кафедра 

ділової іноземної 

мови 

м. 

Полтава, 

ПУЕТ 
10 

листопада 

2016 року 

  Внутрішньовузівські конференції       
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№

 

з/п 

Назва конференції (засідання круглого 

столу, семінару тощо) 
Кафедра (підрозділ) 

Місце 

проведення 

Термін 

проведення 

1 Наукова конференція студентів 

спеціальності (напряму підготовки) 

«Міжнародна економіка», 

«Міжнародні економічні відносини» 

"Актуальні проблеми теорії та 

практики міжнародної економіки в 

умовах глобальної трансформації" 

Кафедра 

міжнародної 

економіки            

м. 

Полтава, 

ПУЕТ 

18-

19 квітня 

2017 року 

Круглі столи 

1 Засідання круглого столу присвячене 

міжнародному дню бухгалтера та 

міжнародному дню студента 

Кафедра 

бухгалтерськ

ого обліку і 

аудиту 

м. Полтава, 

ПУЕТ 

17 листопада 

2016 року 

2 Університетський, науково-

практичний/студентський, круглий 

стіл спільно з Групою компаній 

«КМ» «Скринька економічних 

питань» 

Кафедра 

міжнародної 

економіки 

м. Полтава, 

ПУЕТ 

22 листопада 

2016 року 

3 Круглий стіл "Сучасна 

біотехнологія: від науки до 

практичного використання" 

Кафедра 

товарознавств

а 

продовольчих 

товарів 

м. Полтава, 

ПУЕТ 

8 грудня 2016 

року 

4 Круглий експертний стіл на тему: 

«Підсумки соціально-економічного 

розвитку Полтавщини у 2016 році» 

Гаркуша С. 

В. спільно з 

Департаменто

м 

економічного 

розвитку, 

торгівлі та 

залучення 

інвестицій 

Полтавської 

облдержадмін

істрації, 

Полтавським 

обласним 

центром 

зайнятості  

м. Полтава, 

ПУЕТ 

16 лютого 2017 

року 

5 Засідання круглого столу "Здорове 

харчування: національні традиції і 

сучасність української кухні" 

Кафедра 

технологій 

харчових 

виробництв і 

ресторанного 

господарства  

м. Полтава, 

ПУЕТ 

23 лютого 2017 

року 
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№

 

з/п 

Назва конференції (засідання круглого 

столу, семінару тощо) 
Кафедра (підрозділ) 

Місце 

проведення 

Термін 

проведення 

6

,7 
круглі столи з проблемних питань 

підприємницької діяльності (за участі 

представників малого та середнього 

бізнесу м. Полтави та внутрішньо-

переміщених осіб, місцевого 

населення Донецької і Луганської 

областей) 

Гаркуша 

С.В., Юрко 

І.В., 

Коливушка 

Н.І. спільно з 

Департаменто

м 

економічного 

розвитку, 

торгівлі та 

залучення 

інвестицій 

Полтавської 

облдержадмін

істрації, 

Полтавським 

обласним 

центром 

зайнятості  

м. Полтава, 

ПУЕТ 

14 та 21 березня 

2017 року 

8 Засідання круглого столу до 

Всесвітнього дня захисту прав 

споживачів 

Кафедра 

експертизи та 

митної справи 

м. Полтава, 

ПУЕТ 

15 березня 2017 

року 

9 Міжвузівський  круглий стіл 

присвячений Міжнародному дню 

охорони праці  

Кафедра 

технологічног

о обладнання 

харчових 

виробництв і 

торгівлі 

м. Полтава, 

ПУЕТ 

28 квітня 2017 

року 

Наукові семінари 

1 Науково-практичний семінар 

"Проблеми  та перспективи 

фінансової децентралізації в Україні" 

Кафедра фінансів та 

банківської справи 

м. Полтава, 

ПУЕТ 

20 жовтня 

2016 року 

2 Науково-практичний семінар 

"Сучасні інструментальні методи та 

методики дослідження якості 

молочних продуктів" 

Кафедра хімії м. Полтава, 

ПУЕТ 

10 

листопада 

2016 року 

3 Семінар «Можливості платформи 

Web of Science для якісних наукових 

досліджень та навчання. (Web of 

Science Core Collection, Journal 

Citation Report, EndNote, 

ResearcherID)» 

К.Б.Н. ІРИНА 

ТИХОНКОВА,  

фахівець із навчання 

Thomson Reuters 

м. Полтава, 

ПУЕТ 

10 

листопада 

2016 року 
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№

 

з/п 

Назва конференції (засідання круглого 

столу, семінару тощо) 
Кафедра (підрозділ) 

Місце 

проведення 

Термін 

проведення 

4 Науково-практичні семінари 

“Головний бухгалтер і безпека 

бізнесу”  

Кафедра 

бухгалтерського 

обліку і аудиту 

(співорганізатори: 

Громадська 

організація 

«Всеукраїнський 

бухгалтерський 

клуб», Полтавське 

представництво ТОВ 

«Баланс-Клуб», 

Державна податкова 

інспекція в м. 

Полтава Головного 

управління ДФС у 

Полтавській області) 

м. Полтава, 

ПУЕТ 

Протягом 

року 

5 семінар «Співпраця з міжнародними 

донорами, пошук грантових ресурсів» 

Кафедра 

загальноінженерних 

дисциплін 

м. Полтава, 

ПУЕТ 

24 січня 

2017 року 

6 Науково-практичний семінар 

"Сучасні інструментальні методи та 

методики дослідження якості 

молочних продуктів" 

Кафедра хімії м. Полтава, 

ПУЕТ 

15 березня 

2017 року 

7 Науково-практичний семінар 

«Інформаційна безпека у 

фінансовому секторі держави» 

Кафедра фінансів та 

банківської справи  

м. Полтава, 

ПУЕТ 

30 березня 

2017 року 

8 Міжвузівський науково-практичний 

семінар "Нові технології і обладнання 

харчових виробництв" 

Кафедра 

технологічного 

обладнання 

харчових 

виробництв і 

торгівлі 

м. Полтава, 

ПУЕТ 

6 квітня 

2017 року 

Інші заходи наукового характеру 

1 Публічна дискусія  «Що потрібно від 

економічної освіти сучасному 

бізнесу?» 

Кафедра фінансів та 

банківської справи 

м. Полтава, 

ПУЕТ 

7 жовтня 

2016 року 

2 Відкрита дистанційна лекція на тему 

«Конкурентоспроможність компаній 

в умовах динамічних інновацій» (за 

ініціативи Наукового товариства 

студентів та аспірантів ПУЕТ) 

лектор: Сіва Натан, 

сертифікований 

бухгалтер, 

фінансовий 

консультант, 

аудитор  

м. Полтава, 

ПУЕТ, м. 

Мельбурн, 

Австралія 

17 жовтня 

2016 року  

3 Наукові читання «Сучасна наука і 

краєзнавство: елементи взаємодії» 

Кафедра педагогіки 

та суспільних наук, 

м. Полтава, 

Полтавський 

краєзнавчий музей 

імені Василя 

м. Полтава, 

ПУЕТ 

26 жовтня 

2016 року 
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№

 

з/п 

Назва конференції (засідання круглого 

столу, семінару тощо) 
Кафедра (підрозділ) 

Місце 

проведення 

Термін 

проведення 

Кричевського 

4 Засідання наукової ради з питань 

туризму та курортів України 

Мінекономрозвитку 

Кафедра 

менеджменту 

м. Полтава, 

ПУЕТ 

27-28 

жовтня 

2016 року 
5 Інформативне засідання для 

студентів правових спеціальностей, 

присвячене творенню 

конституційного процесу 

за ініціативи 

першого заступника 

директора 

Департаменту 

інформаційної 

діяльності та 

комунікацій із 

громадськістю 

Полтавської 

обласної державної 

адміністрації, 

начальника 

управління з питань 

внутрішньої 

політики Варченка 

Юрія Миколайовича  

м. Полтава, 

ПУЕТ 

15 

листопада 

2016 року  

6 Майстер-клас Тетяни Баглай, 

керівника Громадського 

інформаційно-аналітичного центру 

для молоді (м. Харків) з організації та 

проведення наукових пікніків 

Науково-

організаційний 

відділ, лабораторія 

Інтернет-маркетингу   

м. Полтава, 

ПУЕТ 

19 

листопада 

2016 року  

7 Конкурс рефератів студентів 

кооперативних вищих навчальних 

закладів з історії та розвитку 

споживчої кооперації України (далі – 

конкурс), присвячений 150-річчю 

утворення першого споживчого 

товариства в Україні 

Науково-

організаційний 

відділ 

НМЦ 

"Укоопосвіта"

, м. Полтава, 

ПУЕТ 

Грудень 

2016 року 

8 Університетська, науково-

практична/студентська, економічна 

гра «Міжнародна торгівля» 

Кафедра 

міжнародної 

економіки            

м. Полтава, 

ПУЕТ 

4 жовтня 

2016 року 

9 Університетський, науково-

практичний/студентський, тренінг 

«Основи ведення фінансової 

звітності в практиці вітчизняних 

підприємств-суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності» 

Кафедра 

міжнародної 

економіки            

м. Полтава, 

ПУЕТ 

16 грудня 

2016 року 

1

0 
І етап Всеукраїнської студентської 

олімпіади  

за всіма напрямами 

підготовки 

(спеціальностями) 

м. Полтава, 

ПУЕТ 

Січень-

лютий 

2016 року 
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№

 

з/п 

Назва конференції (засідання круглого 

столу, семінару тощо) 
Кафедра (підрозділ) 

Місце 

проведення 

Термін 

проведення 

1

1 
І тур Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт з 

природничих, технічних та 

гуманітарних наук у 2016-2017 

навчальному році 

Кафедри ПУЕТ м. Полтава, 

ПУЕТ 

Жовтень-

грудень 

2016 року 

1

2 
відкрита лекція-вебінар на тему 

«Корпоративна соціальна 

відповідальність (КСВ): аспекти 

управління діяльності компанії» 

лектор: Сіва Натан, 

сертифікований 

бухгалтер, 

фінансовий 

консультант, 

аудитор  

м. Полтава, 

ПУЕТ, м. 

Мельбурн, 

Австралія 

6 квітня 

2017 року 

1

3 
Наукові заходи у рамках Дня 

інформаційного аналітика для 

студентів ППС  «Документознавство 

та  інформаційна діяльність» 

Кафедра 

документознавства 

та інформаційної 

діяльності в 

економічних 

системах 

м. Полтава, 

ПУЕТ 

Квітень 

2017 року 

1

4 
Воркшоп «Сучасні тренди 

ресторанного бізнесу» 

Кафедра готельно-

ресторанної та 

курортної справи 

м. Полтава, 

ПУЕТ 

26 квітня 

2017 року 

1

5 
ІV Міжнародна олімпіада з 

менеджменту серед молоді у рамках 

Глобального проекту «Молодіжний 

творчий рух «Естафета якості»  (на 

рівні ВНЗ) 

Кафедра 

менеджменту 

м. Полтава, 

ПУЕТ 

Квітень 

2017 року 

1

6 
конкурс на кращу роботу з 

дисципліни «Страхові послуги» 

студентів вищих навчальних закладів 

Укркоопспілки спеціальності 

«Фінанси, банківська справа та 

страхування» на тему «Побудова 

ефективних каналів продажу 

страхових продуктів у регіоні для 

забезпечення ефективної роботи 

страхової компанії» 

кафедра фінансів та 

банківської справи 

НМЦ 

"Укоопосвіта"

, м. Полтава, 

ПУЕТ 

Травень 

2017 р. 

1

7 
заходи до дня науки (до офіційного 

візиту до Полтавщини Міністра 

освіти і науки України Лілії 

Гриневич ) 

ПУЕТ, навчальні 

заклади м. Полтава 

м. Полтава 25 травня 

2017 року 

1

8 
панельна дискусія «Енерго- та 

ресурсозбереження на підприємствах 

малого та середнього бізнесу» у 

рамках Європейського тижня сталої 

енергетики 

Кафедра 

загальноінженерних 

дисциплін 

м. Полтава, 

ПУЕТ 

20 червня 

2017 року 

 

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

В основу міжнародної діяльності університету покладено принципи 

партнерства та співпраці, тому здобутки ПУЕТ на цій ниві мають значний 
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масштаб та динамічний характер. Показником визнання ефективної діяльності 

університету в сфері міжнародної співпраці є те, що в 2017 році університет 

успішно завершив 1 із 33 міжнародних проектів, профінансованих ЄС в рамках 

програми Tempus IV в Україні, спрямований на структурне реформування 

системи вищої освіти в Україні. За результатами якісної реалізації даного 

проекту (TEMPUS UNIVIA «Розвиток та поліпшення адміністрації 

університету з міжнародних справ»), університет знову отримав підтримку ЄС і 

в 2017 році розпочато роботу в 1 із 10 профінансованих в Україні Європейських 

проектів Еразмус+ КА2 за програмою «Здійснення захисту інтересів студентів 

шляхом введення посади омбудсмена». Учасники проекту від університету 

відвідали та перейняли досвід провідних європейських університетів: 

Варшавського університету (Польща), Університету м. Л’Аквіла (Італія) та 

Університету Міньо (Португалія). 

Протягом навчального року проектними командами університету було 

ініційовано утворення 6 транснаціональних консорціумів із числа вищих 

навчальних закладів Європейського Союзу та країн Східного партнерства, 

разом з командами університетів-партнерів розроблено 6 грантових заявок з 

метою отримання фінансування Європейського Союзу в рамках програми 

Еразмус+ КА2. Проекти співпраці задля розвитку інновацій та обміну кращими 

практиками у галузі вищої освіти, - для реалізації проектів: «Нова навчальна 

програма для забезпечення електронного управління від електронної реєстрації 

до електронного уряду» (NICENEG); «Просування Інноваційної магістерської 

програми у сфері Менеджменту, Громадського адміністрування та 

електронного управління у ВНЗ країн східного партнерства» (EGOVMAS); 

«Практичні рішення для підвищення рівня професіоналізму та підготовки 

кадрів в сільських громадах»; «Створення та розвиток студентських бізнес-

інкубаторів у вищих навчальних закладах» (ESBISU);  «Розвиток і 

вдосконалення навчального та управлінського потенціалу бізнес-шкіл 

відповідно до європейських стандартів: застосування та обмін передовим 

досвідом»; «Магістерська програма кількох вищих навчальних закладів з 

підприємництва та малого і середнього бізнесу» (на 4 більше, ніж у 2015-2016 

н. р.). Було подано проект «Розробка навчальних планів з регіональних фінансів 

відповідно до стандартів ЄС: приклад Іспанії» (IEE-HST) у рамках участі в 

програмі «Дії Марії Склодовської-Кюрі», інноваційні підготовчі мережі. 

З метою реалізації права викладачів та студентів на академічну 

мобільність та відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 579 від 

12 серпня 2015 року «Про затвердження Положення про порядок реалізації 

права на академічну мобільність» протягом року університетом створено 33 

партнерства з університетами програмних країн: Литва (Вільнюська 

колегія/Університет прикладних наук; Маріямпольський коледж; Державний 

коледж Шяуляй; Литовський бізнес університет прикладних наук; Литовська 

морська академія), Туреччина (Кахраманмарашський університет ім. Сютчи 

Імам; Університет Сакар`я), Італія (Університет м. Фоджа); Болгарія 

(Варненський Університет Менеджменту; Університет Національного та 

Світового господарства; Софійський університет імені святого Клімента 

http://puet.edu.ua/uk/tempus-univia
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Охридського; Софійський технічний університет, Технічний університет 

Габрово), Латвія (Вища школа менеджменту інформаційних систем; 

Університет Латвії; Відземський університет прикладних наук),  Кіпр (CDA 

Коледж), Румунія (Західний університет Тімішоара, Банатський університет 

сільськогосподарських наук і ветеринарної медицини, Університет 

сільськогосподарських наук і ветеринарної медицини в Клуж-Напока), Хорватія 

(Бізнес школа PAR, Політехнікум в Пожезі), Польща (Університет Вістула; 

Університет в Даброві-Гурничій; Університет безпеки у Познані; Державна 

вища професійна школа ім. проф. Едварда Ф.Щепаніка в Сувалках; Powislanski  

коледж у Квідзині; Вища державна професійна школа у Тарнові), Чеська 

Республіка (Академія Бізнесу і Вища Професійна школа в Валашске-

Мезиржичи); Угорщина (Університет прикладних наук імені Яноша Кодолані); 

Естонія (Таллінський технічний університет); Греція (Технологічний освітній 

інститут Крита); Македонія (Університет туризму та менеджменту в Скоп’є) (на 

24 більше, ніж у 2015-2016 н. р.), щодо реалізації кредитної мобільності, 

відповідно розроблено 33 проекти та подано до національних Еразмус+ офісів 

країн університетів – партнерів. Станом на 1 серпня 2017 року відомі 

результати відбору успішних проектів в країнах: Італія, Польща, Хорватія. 

Університетом отримано фінансування на реалізацію кредитної мобільності з 

Університетом м. Фоджа (Італія), Powislanski коледжем у Квідзині (Польща) та  

Бізнес школою PAR (Хорватія).  

Протягом навчального року здійснювалась організаційна підготовка щодо 

організації кредитної мобільності за проектами, що отримали фінансування 

минулого року, а саме, проекти мобільності з Будапештським університетом 

Метрополітан (Угорщина), Утенівською колегією/Університетом прикладних 

наук (Литва), Верхньосілезьким економічним університетом (Республіка 

Польща). Узгоджено обсяги, галузі знань, спеціальності для здійснення 

мобільності, правила участі у консурсах, вимоги до учасників кредитної 

мобільності відповідно до вимог Національних агентств країн університетів-

аплікантів; підписано міжінституційні угоди, узгоджуються угоди на навчання, 

угоди на викладання та угоди щодо обміну досвідом; узгоджуються проекти 

положення «Про включене навчання» та положення «Про грантову діяльність».   

У першому семестрі 2017-2018 н.р. за програмою включеного навчання   

буде здійснено перша кредитна мобільність 4 студентів спеціальності 

«Міжнародні економічні відносини» у Будапештському університеті 

Метрополітан (Угорщина) в рамках та за фінансування програми Еразмус +: 

КА1. Викладачі кафедри міжнародної економіки вперше реалізують своє право 

на академічну мобільність за програмою Еразмус+. У другому семестрі 2017-18 

н.р. університет очікує 2-х викладачів Будапештського університету 

Метрополітан для читання гостьових лекцій студентам спеціальності 

«Міжнародна економіка» та 4-х угорських студентів для навчання за 

програмою кредитної мобільності. 

Протягом навчального року викладачами університету продовжено 

роботу з розробки проектів в рамках програми Еразмус+ Жан Моне. 

Розроблено 4 проекти та подано 4 заявки на фінансування Європейського 



 58 

Союзу: «Європейське вивчення готельно-ресторанного бізнесу» (координатор 

від ПУЕТ - Рибакова С.С., асистент кафедри готельно-ресторанної та курортної 

справи); «Співпраця в галузі науки і освітнього простору між Україною і 

Європейським Союзом в контексті глобальних викликів» (координатор від 

ПУЕТ - Краус К.М., кандидат економічних наук, доцент кафедри комерційної 

діяльності та підприємництва); «Європейський кооперативний рух: історія, 

сучасність та уроки для України» (координатор від ПУЕТ - Пожар А.А., 

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки); 

«Європейські Студії лінгвістичної освіти» (координатор від ПУЕТ - Бобух 

Н.М., доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української та 

іноземних мов).  

Крім роботи в рамках програми Еразмус+ започатковано співпрацю з 

використанням міжнародної системи PADOR.  Створено профіль університету 

в електронній системі ідентифікації PADOR, створено транснаціональний 

консорціум вищих навчальних закладів та подано заявку для отримання 

фінансування в рамках Молодіжної грантової схеми EU 4 проекту 

“Неформальні інструменти для молоді «Фестиваль стартапів». 

Подано проект «Місцеві ініціативи, спрямовані на сприяння гендерній 

рівності у сфері праці» для участі у програмі Канадського фонду місцевих 

ініціатив, відкритої Посольством Канади в Україні.  

У цілому протягом навчального року тривала співпраця за 14 грантовими 

проектами (на 5 більше, ніж у 2015-2016 н. р.):  

- Нестуля О.О., д.і.н., професор: співпраця за проектом «Вся Європа в 

русі: Велика війна і біженці 1914-1918» (координатор - Манчестерський 

університет (Великобританія), фінансування - Британська Академія наук); 

- Нестуля С.І., к.і.н., доцент (кафедра управління персоналом і 

економіки праці): співпраця за проектом «Шлях Лідера» (фінансування – фонд 

«Знання» при президенті Азербайджанської Республіки  (Азербайджанська 

Республіка); 

- МНОЦ: співпраця за проектом TEMPUS UNIVIA (543893-TEMPUS-

1-2013-1-AZ-TEMPUS-SMGR) «Розвиток та поліпшення адміністрації 

університету з міжнародних справ» (координатор – Азербайджанський 

державний економічний університет (Азербайджанська Республіка), 

фінансування – Європейський Союз);  

- МНОЦ: співпраця за проектом «Міжнародний відділ  університету: 

кращі практики» (фінансування - Британська Рада в Україні, за підтримки 

Міністерства освіти і науки України);  

- МНОЦ та д.філол.н., професор Кобзар О.І. (кафедра ділової 

іноземної мови): співпраця за проектом «Волонтерська програма 

MultiKultiUA», залучення волонтерів до навчального процесу (Німеччина);  

- МНОЦ та д.філол.н., професор Кобзар О.І. (кафедра ділової 

іноземної мови): співпраця за проектом мовних асистентів Ґете-Інституту, 

залучення волонтерів до навчального процесу (Німеччина);  

- МНОЦ та к.е.н. Лисенко М.О. (кафедра менеджменту): розпочато 

роботу за проектом TEMPUS AESOP «Здійснення захисту інтересів студентів 
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шляхом введення посади омбудсмена» (AESOP) (координатор - Державний 

університет імені Акакія Церетелі (Грузія), фінансування – Європейський 

Союз. Метою проекту є розвиток офісів із захисту інтересів студентів в 

партнерських університетах, що сприятиме усуненню перешкод на шляху 

навчального процесу та ефективно захищатиме права студентів);  

- завідувач кафедри ділової іноземної мови, к.філол.н, доцент Іщенко 

В.Л.: Програма  «English Access Microscholarship Program» (Access), за 

підтримки посольства США в Україні та міжнародної неприбуткової організації 

PH International (Project Harmony, Inc.), призначена для дітей віком від 13 до 15 

років з малозабезпечених сімей та сімей переселенців зі сходу розвивати свої 

знання і навички під час занять з англійської мови; 

- д.філол.н., професор Кобзар О.І. (кафедра ділової іноземної мови): 

співпраця за проектом «Міжнародні зустрічі молоді. Танцювальний табір» 

(Німеччина);  

- д.філол.н., професор Кобзар О.І. (кафедра ділової іноземної мови): 

співпраця за проектом «Втеча, вигнання, ідентичність. Україна та Німеччина: 

нові виклики і шанси», програми «Meet up! Німецько-українські зустрічі молоді 

в рамках програми Europeans for Peace» від Німецького Фонду «Пам’ять, 

Відповідальність та Майбутнє» (EVZ) за підтримки Міністерства Закордонних 

Справ Німеччини та Фонду імені Роберта Боша (Федеративна Республіка 

Німеччина);  

- завідувач кафедри менеджменту, д.е.н., професор Шимановська-

Діанич Л.М. : співпраця за проектом «Швидке реагування на соціальні та 

економічні проблеми внутрішньо переміщених осіб в Україні» в рамках 

Програми підтримки працевлаштування внутрішньо переміщених осіб ПРООН 

(фінансування - Уряд Японії);  

- к.е.н. Лисенко М.О. (кафедра менеджменту): участь у освітній 

бізнес програмі «Молоді підприємці - розвиток норвезько-українського 

бізнесу». Програма була організована Норвезько-українською торговою 

палатою (NUCC) за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ 

Норвегії; 

- к.е.н., доцент Білоброва Т.О. (кафедра міжнародної економіки) (від 

громадської організації): співпраця за проектом «Програма медіаграмотності 

для громадян» (фінансування - Міністерство закордонних справ та міжнародної 

торгівлі Канади (DFATD Canada) у партнерстві трьох організацій – Академія 

Української Преси, IREX та STOP Fake);   

- Довбня Надія, студентка 3-го курсу спеціальності «Міжнародна 

економіка»: співпраця за проектом «Моє зелене місто» від Посольства 

Німеччини в Україні. 

У 2016-2017 н.р. збережено позитивну тенденцію встановлення нових 

контактів у сфері освіти та науки, інших форм співробітництва з навчальними 

закладами зарубіжних країн. Зокрема укладено угоду про консорціум по 

створенню Мережевого університету «Кооперація» між ВНЗ-парнерами з СНД 

та 5 нових угод з ВНЗ та установами з 4 країн світу, а саме: 2 установи Польщі 

(Інститут розвитку міжнародної співпраці, Державна вища професійна школа 
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ім. проф. Едварда Ф. Щепаніка в Сувалках), Чеської Республіки (Університет 

Південної Богемії в Чеське-Будейовіце), Азербайджанської Республіки 

(Університет Хазар), Грузії (ТОВ «Міжнародний Чорноморський університет»).  

З діючим партнером – Кооперативно-торговим університетом Молдови було 

укладено договір про мобільність. 

Вдвічі зросли обсяги професійної мобільності студентів. У програмах 

професійного стажування за кордоном у 2016-2017 році взяли участь близько 

400 студентів, які проходять стажування у 6 країнах світу: США, Туреччина, 

Болгарія, Польща, Німеччина, Китай.  

Вперше було організовано професійний міжнародний тренінг для 39 

студентів спеціальності «Туризм», які пройшли тижневе навчання у 

британській туристичній компанії Thomas Cook Group plc. за програмою 

«Трасфермен». Під час навчання студенти дізнавались про основи праці в сфері 

гостинності: особливості та правила зустрічі відпочиваючих, їх супровід до 

готелів та тонкощі справи екскурсоводів, працювали із персональним тренером.  

За звітний період  4 студенти ПУЕТ навчалися паралельно у двох вищих 

навчальних закладах з метою одночасного отримання двох дипломів, а саме: у 

Вищій школі фінансів та управління у Варшаві (Польща), Інституті технологій 

(м. Карлсруе, Німеччина), Вищій школі менеджменту інформаційних систем 

(Латвія), Академії Бізнесу в Домброві Гурничій (Польща). 

Залучено 6 іноземних фахівців до освітнього процесу в університеті: 

мовний асистент ХОГО «МультіКультіУА» Марина Фрай (Німеччина), 

викладачі китайської мови Інституту Конфуція ХНУ ім. В.Н. Каразіна Яо 

Шаншан, Цьян Ні, Сьє Чангфу (Китай), лектор Німецької служби академічних 

обмінів DAAD Карстен Грунвальдт (Німеччина), Директор компаній K S 

Nathan, Chartered Accountants SIVA HARRIS AND TROTTER PTY LTD Сіва 

Натан (Австралія). 

За звітний період з робочими візитами в університеті перебували та 

зустрілися з викладачами і студентами: Посол Латвійської Республіки в Україні 

Юріс Пойканс, Другий секретар Посольства Латвійської Республіки в Україні 

Андрейс Карповічс (Латвія), проректор з міжнародних справ і програм  

Азербайджанського державного економічного університету Шахін Байрамов 

(Азербайджан),  директор глобальних програм Університету Уорвіка Джеймс 

Кеннеді (Великобританія),  директор ресторану XiuShui Lily Hotel (м. Лоян) 

Чен Тівей та арт-директор ресторану XiuShui Lily Hotel (м. Лоян) Фу Цзе, 

власник торгівельно-будівельних та готельно-ресторанних компаній групи 

«Jingwen» Чжан Цзинвень, генеральний директор мережі супермаркетів групи 

«Jingwen» Чен Гаобін (Китай), директор Інституту Європейської освіти Тошко 

Крастев (Болгарія), директор компанії «Юлія Грабова Гранат Рекрутинг 

Ажанс» Юлія Кескін, директор компанії «Seans» Айтач Алтай, Менеджер з 

анімації готелю Calista Luxury Іззет Тонту,  менеджер з анімації готелю Maxx 

Royal Kemer Аніл Тонту, менеджер з анімації готелю Cornelia De Luxe Тан 

Енджін, менеджер з анімації готелю Concorde De Luxe Орчун Бадуршах,  

менеджер з анімації готелю Kaya Palazzo Каглар Каісеріліоглу, менеджери з 

анімації мережі готелів Papillon Hotels Ефе Ялин,  Тамер Леблебічі,  Гюркан 
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Цейтін (Туреччина). 

За 2016-2017 н.р. розвивалась діяльність з набору іноземних студентів. 

Створено Департамент маркетингу, який опікується питанням позиціонування 

університету на міжнародному освітньому ринку та забезпечує рекрутинг 

іноземних студентів. МНОЦ уклав угоди із 12 компаніями з набору іноземних 

студентів, продовжено співпрацю з 18 компаніями. З 11 січня 2017 року по 01 

серпня 2017 року видано 427 (фактично сплачено за візову підтримку 224, 

тобто відправлено студентам) запрошень на навчання іноземних студентів в 

2017-2018 н.р. Значно збільшилася кількість студентів, які навчаються на 

підготовчому факультеті  - 76 осіб (на 51 більше, ніж у 2015-16 н.р.). Географія 

студентів, які обирають  для навчання університет зросла на 10 країн і налічує 

29 країн (Азербайджан, Ангола, Вірменія, Гамбія,  Гана, Гвінея, Грузія, Єгипет, 

Зімбабве, Ізраїль, Іран, Йорданія, Китай, Ліберія, Марокко, Молдова, Нігерія, 

ОБГ (Кувейт), ОБГ (Палестина), Пакистан, Росія, Сірія, Судан,  США, Сьєрра-

Леоне,  Туреччина, Туркменістан, Туніс, Узбекистан). 

Протягом 2016-2017 н.р. 52 науково-педагогічних працівника, 

докторанта, аспіранта та співробітника університету перебували у науково-

творчих і ділових зарубіжних відрядженнях у Азербайджані, Польщі, Китаї, 

Німеччині, Туреччині, Італії, Білорусі, Словаччині, Португалії, Грузії, Болгарії, 

Казахстані, Норвегії, Австрії, Руанді. 

У жовтні 2016 року міжнародну діяльність університету було втретє за 

останні 5 років визнано Міністерством освіти і науки: у рамках участі у 

Восьмому Міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті» та Четвертій 

міжнародній виставці закордонних навчальних закладів «World Edu», де ПУЕТ 

отримав Диплом І ступеня у номінації «Інновації з інтенсифікації міжнародного 

співробітництва у сфері освіти, науки, культури». 

 

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА УНІВЕРСИТЕТУ 

Профорієнтаційна робота в Полтавському університеті економіки і 

торгівлі проводиться відповідно до вимог Кодексу законів про працю України, 

законів України «Про зайнятість населення», «Про освіту», «Про вищу освіту», 

«Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», 

положення конвенцій та рекомендацій Міжнародної організації праці, 

Концепції державної системи професійної орієнтації населення, Положення про 

організацію професійної орієнтації населення та інших законодавчих, 

нормативних і методичних документів з питань професійної орієнтації 

населення, а також з урахуванням практичного досвіду цієї роботи провідних 

ВНЗ України. 

В основу організації та проведення роботи з набору на навчання до 

університету покладені Стратегія розвитку Вищого навчального закладу 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» на 2017-

2020 роки, План заходів з реалізації Стратегії розвитку Вищого навчального 

закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»  на 2017-

2020 роки, План заходів Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» з формування контингенту 
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студентів у 2016-2017 н. р., Програма управління якістю освітньої діяльності 

університету до 2020 року з урахуванням перспектив регіонального ринку 

праці. Перелік цих документів покладено в основу системи управління якістю 

діяльності щодо формування контингенту студентів в умовах ринкових 

перетворень. 

Стратегія університету щодо формування контингенту студентів за 

звітний період (2016-2017 н. р.) передбачала вивчення потреб споживачів 

освітніх послуг і оперативне реагування на зміни, що відбуваються на ринку 

праці; забезпечення конкурентоспроможності освітніх послуг університету з 

підготовки фахівців в умовах демографічної кризи; активну пропаганду 

науково-технічного та інтелектуального потенціалу університету; презентацію 

впроваджених інновацій у сфері інформаційно-комунікаційного розвитку та 

переваг новітніх технологій дистанційного навчання; посилення 

профорієнтаційної та рекламної роботи кафедр та університету в цілому. 

Створено новий структурний підрозділ – департамент маркетингу, який 

постійно вивчає досягнення потенційних конкурентів з надання освітніх послуг 

шляхом проведення маркетингових досліджень ринку освітніх послуг 

регіонального та всеукраїнського рівнів. Використання таких результатів 

досліджень дає поштовх суттєво перебудувати профорієнтаційну і рекламно-

інформаційну роботу університету, посилити співпрацю  кафедр з 

загальноосвітніми навчальними закладами, технікумами та коледжами.  

Робота з формування контингенту студентів за звітний період (2016-2017 

н. р.) проводилась в  наступних напрямках: організаційні, практичні, іміджеві. 

Проведення профорієнтаційної роботи серед випускників  

загальноосвітніх навчальних закладів м. Полтави та Полтавської області 

здійснювалась шляхом виїзду до навчальних закладів агітаційних бригад з 

числа викладачів, співробітників та студентів університету.  

За звітний період відвідали 218 навчальних закладів м. Полтави та 

області. На 100% охоплені ЗНЗ  м. Горішні Плавні, м. Кременчук, м. Лубни, м. 

Полтава, м. Миргород, м. Гадяч, м. Зіньків, м. Лохвиця, м. Червонозаводське, м. 

Пирятин, м. Гребінка, м. Карлівка та інші районні центри окрім смт. Чорнухи.  

Логістика маршрутів під час виїздів з метою проведення 

профорієнтаційної роботи будувалася з розрахунку максимального охоплення 

випускників ЗНЗ. В першу чергу відвідували школи з більшою кількістю 

випускників (Рис.1).  
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Рис.1. Охоплення випускників ЗНЗ Полтавської області 

профорієнтаційною роботою ПУЕТ у 2016-2017 н.р., % 

 

До ЗНЗ, технікумів та коледжів здійснювалися поштові відправлення 

рекламних та інформаційних матеріалів, здійснювалися дзвінки 

співробітниками відділу профорієнтаційної роботи, направлялися на електронні 

адреси рекламні матеріали та інформація про Дні відкритих дверей. На всі ЗНЗ 

області, відділи та управління освіти, відповідно до створеної бази, 

систематично здійснювалась розсилка привітань до свят та визначних дат та 

подій,  які були проведені в університеті. До проведення  профорієнтаційної 

роботи в школах міста та області залучалися активні  студенти (понад  40 

студентів) з волонтерського загону з профорієнтаційної роботи студентської 

ради університету. До  окремих загальноосвітніх навчальних закладів, з  метою 

профорієнтаційної роботи були  направлені студенти університету, випускники 

цих ЗНЗ в рамках проведення акції «Рідна школа». В рамках  цієї  акції 

охоплені загальноосвітні навчальні заклади  Черкаської, Луганської, Київської, 

Харківської, Сумської, Одеської, Дніпропетровської, Кіровоградської областей. 

Проведено 5 загально університетських Днів відкритих дверей для учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів та 2 – для  випускників технікумів та 

коледжів. Три  із п’яти  Днів відкритих дверей були орієнтовані на ЗНЗ м. 

Полтави. Завдяки співпраці та за сприяння Управління освіти виконавчого 

комітету Полтавської міської ради організовано Дні відкритих дверей відвідали 

випускники 38  загальноосвітніх навчальних закладів м. Полтави.  

В рамках загально університетських Днів відкритих дверей університет 

відвідали понад 1300 учнів 11 класів ЗНЗ м. Полтава, Полтавської області та 

суміжних областей, 315 студентів коледжів та технікумів. Для окремих ЗНЗ м. 

Полтава організовувались Дні гостинності кафедр.  В програмі проведення Днів 

відкритих дверей: тренінги та майстер-класи за професійним спрямуванням, 
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організовані екскурсії, презентація міжнародної діяльності університету, 

закордонних стажувань та дистанційної освіти.  Проводилася індивідуальна 

робота кафедрами, деканатами по технікумах та коледжах міста.  Студенти 

технікумів та коледжів м. Полтава були активними учасниками заходів,  які 

проходили в університеті.   

Кількість випускників коледжів та технікумів у 2017 році у регіонах 

присутності ПУЕТ в розрізі локальних центрів представлено у таблиці 1. 

 

Таблиця 1. Кількість випускників коледжів та технікумів у 2017 році у 

регіонах присутності ПУЕТ 

Міста Разом Денна Заочна 

Б-Дністровський  59 51 8 

Житомир  197 169 28 

Кіровоград  115 84 31 

Миколаїв  74 34 40 

Новомосковськ  172 125 47 

Суми  121 80 41 

Харків  192 158 34 

Херсон  219 166 53 

Черкаси  101 84 17 

Чернігів  25 14 11 

РАЗОМ 1275 965 310 

 

Кількість випускників коледжів та технікумів у 2017 році у регіонах 

присутності ПУЕТ в розрізі спеціальностей представлено у таблиці 2. 

 

Таблиця 2. Кількість випускників коледжів та технікумів 

у 2017 році у регіонах присутності ПУЕТ, за спеціальностями 

 
Разом Денна Заочна 

«Товарознавство і комерційна діяльність»  226 168 58 

«Товарознавство та комерційна діяльність» 

(спеціалізація «Товарознавство в митній 

справі»)  12 12 0 

«Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність»  3 0 3 

«Бухгалтерський облік»  81 52 29 

«Виробництво харчової продукції»  196 125 71 

«Розробка програмного забезпечення»  33 33 0 

«Маркетингова діяльність»  21 21 0 

«Оціночна діяльність»  17 17 

 «Правознавство»  429 321 108 

«Ресторанне обслуговування»  127 106 21 

«Фінанси і кредит»  130 110 20 
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До університету зараховано 126 випускників спеціальності «Виробництво 

харчової продукції», що складає 64% від випуску, що є найвищим показком 

серед інших спеціальностей. 

Протягом року було проведено іміджеві заходи: Міжнародний бізнес- 

форум, презентація книги «Випускники ПУЕТ: історії успіху», День місцевого 

самоврядування, презентація книги «Основи лідерства», Благодійні концерти, 

проект «#ТІЩОВРАЖАЮТЬ», проект від ЮНІСЕФ -«U-Report», зустріч з 

лідером гурту «Антитіла» Тарасом Тополею,  День університету – святкування 

56-ї річниці освітньої діяльності. З цих та інших заходів відзнято 42 іміджевих 

відеоролика, 4 – рекламні, 2 по спеціальностях, підготовлено цикл 

інформаційних роликів по вступній компанії 2017 року, які розповсюджуються 

на сайті університету та соціальних мережах. 

Освітня, виховна  та наукова діяльність університету у 2016-2017 н.р. 

висвітлювалася на місцевих, регіональних та обласних телеканалах: «Лтава», 

«Місто», «ІРТ», «Трибуна» та на сторінках газет: «Полтавський вісник», «Вісті 

ЦССТУ», «Зоря Полтавщини», «Панорама Полтавщини»,  «Газета по-

українськи». Значна частина матеріалів розміщена на безоплатній основі в 

програмах «Ранок на Лтаві», «Бюро порад», Ток-шоу «Акценти», «Голос 

громади».  

Запроваджені онлайн трансляції заходів, які були проведені в 

університеті. Розроблено ідею ребрендингу, його місію та атрибути бренду 

ПУЕТ з врахуванням маркетингової діяльності  університету на міжнародних 

ринках освітніх послуг та посилення іміджевої діяльності  на внутрішньому 

ринку вищої освіти. Найближчим часом буде представлений комплексний  

бренд-бук університету. 

Щоб підвищити наочність, зацікавити молодь до вступу в університет,  

надати абітурієнтам можливість ознайомитися з перевагами навчання, 

можливостями стажування, посадами, які може обіймати випускник 

університету, було розроблено рекламні матеріали у вигляді  банерів, ролапів, 

буклетів та флаєрів і т.д. (таблиця 3). 

Таблиця 3. Обсяги друкованої рекламної продукції ПУЕТ  

у 2016-2017 н.р. (примірників) 

загальний буклет ступеня бакалавр (укр.) 5000 

загальний буклет подфак (англ.) 150 

загальний буклет ПУЕТ (англ.) 150 

загальних буклет ІЗДН (укр.) 2000 

загальний  буклет ПУЕТ (кит.) 500 

флаєрів «освітні програми» (26 укр. ) 26000 

флаєрів «освітні програми» (5 англ.) 1000 

флаєрів «освітні програми»  ступеню магістр (укр.) 6000 

тематичних флаєрів (спорт, дозвілля, гуртожитки) (англ.) 180 

флаєри ЗНО + ОСВІТНІ ПРОГРАМИ ПУЕТ + ВИБІРКОВІ БЛОКИ (2 

види) 
4000 

флаєри для випускників технікумів та коледжів 1000 

Календар ПУЕТ 500 
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флаер Молодіжного бізнес центру 120 

флаєр Закордонні стажування студентів ПУЕТ 180 

Разом 46780 

 

Розроблені та виготовлені нові рекламні звернення (друковані та в мережі 

Інтернет) з врахуванням зміни у зовнішньому середовищі, виходу на 

міжнародні ринки азіатського та африканського регіонів, зміни рекламних 

мотивів та конкурентних переваг університету. 

Здійснюється просування університету в соціальних мережах Fb, Vk та 

ОК у відповідності до прийнятої стратегії розвитку університету. Заново 

створена бізнес сторінка аканту Fb (анг.). 

Впроваджено систематичну SEO - аналітики, поступово здійснюється 

налагодження контексної реклами для формування оптимальних для 

сприйняття рекламних повідомлень. Щотижня формується та аналізується звіт 

згідно показників Google едвардз та корегуються дії з просування освітніх 

послуг в Інтернеті.   

Проведено моніторинг зовнішніх джерел інформації про університет 

тобто сайти-довідники для абітурієнтів/вступників. Промоніторино 19 сайтів 

довідників, це 10 сторінок в пошуковій системі Google, внесені зміни та 

виправлення. 

Проводиться просування освітніх послуг ПУЕТ через найпотужніший 

сайт–довідник Osvita Education.ua. Постійно оптимізується юзабіліті сайтів 

університету, приймальної комісії та International (як для адресатів, які 

використовують комп’ютерні пристрої та мобільні телефони) для підвищення 

ефективності рекламних контактів через мережу Інтернет, а саме через сайт 

університету. 

Співробітниками деканату по роботі з іноземними студентами 

проводилася профорієнтаційна робота серед іноземних та українських 

студентів щодо набору іноземних громадян на навчання університеті. 

Переукладені та укладені нові договори з фізичними особами та 

юридичними особами по набору іноземних студентів. Станом на 01.05.2017 р. 

на підготовче відділення прийнято на навчання 74 іноземних громадян з 20 

країн. В порівнянні з минулим роками: 2015-2016 н.р. – 19 слухачів з 9 країн; 

2014-2015 н.р. – 12 слухачів з 6 країн. 

У 2016-2017 н.р. університет брав участь у 7-ми регіональних та 

всеукраїнських освітніх виставках у містах  Полтава, Кременчук, Харків та 

Київ, «Веселках професій», «Місто професій» та інших профорієнтаційних 

заходах, проведених у районах Полтавської області та суміжних областях. 

Проводилась робота по пролонгуванню договорів про співпрацю та 

сприяння у проведенні профорієнтаційної роботи з департаментами, 

управліннями та відділами освіти міст та районів Полтавської області, з 

загальноосвітніми навчальними закладами м. Полтава та Полтавської області, 

коледжами та технікумами міста Полтави та міст інших областей. 

На базі університету проведено обласні предметні олімпіади (обласний 

тур олімпіади з «Інформатики», «Економіки», «Географії», «Іноземної мови»).  
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Спільно з Полтавським інститутом післядипломної освіти імені 

М. В. Остроградського організовано та проведено IV чемпіонат з основ 

підприємництва «Крок до бізнесу» та Форум учнівського самоврядування серед 

школярів м. Полтави та області. 

На базі університету вже 9 років діють пункти реєстрації та проведення 

пробного та основних сесій ЗНО відповідно до угод про співробітництво з 

Харківським РЦОЯО. Це дає нам можливість спілкування з потенційними 

вступниками, ознайомлення з матеріально-технічною базою університету. 

Курси підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання, що діяли на базі 

ПУЕТ з 1 жовтня 2016 року по 31 березня 2017 року налічували 62 слухачі. 

(минулого року – 50). 

З метою покращення профорієнтаційної роботи та підвищення особистої 

мотивації викладачів та співробітників університету до формування 

контингенту студентів у 2017-2018 н.р. необхідно: 

- створити волонтерський профорієнтаційний загін з числа 

викладачів та співробітників університету; 

- провести навчання (тренінги, майстер-класи) з питань сучасних 

форм профорієнтаційної роботи для викладачів та співробітників університету; 

- розробити систему особистої мотивації викладачів та 

співробітників  за залучення вступників на навчання до університету; 

- впровадити в практику проведення Днів відкритих дверей на базі 

ЗНЗ м. Полтави та області; 

- активізувати роботу серед студентів 1 курсу університету, які 

мають сертифікат ЗНО, щодо залучення їх для отримання другої спеціальності 

за денною та заочною формах навчання. 

 

З часу створення департаменту маркетингу як структурного підрозділу 

університету минув рік. За цей період проведено наступні заходи: 

1. Сформовано та подано на затвердження «Положення про 

департамент маркетингу», затверджені посадові інструкції підрозділу.  

2. Рекламно-інформаційна підтримка та забезпечення проведенняч 

міжнародного бізнес-форуму «ПУЕТ: Територія успіху».  

3. Протягом року визначено шляхом дослідження ефективність 

партнерів з питань друку, рекламно-інформаційних послуг, з якими укладено 

угоди про співпрацю.  

4. З метою встановлення джерел інформування у вересні 2016 року 

проведено анкетування студентів І курсу.  

5. Проаналізовано інформаційні матеріали про університет на 

провідних сайтах для абітурієнтів (он-лайн довідниках для абітурієнтів). У разі 

можливості співпраці із сайтами інформацію було оновлено, виправлено та 

адаптовано до нових умов вступної кампанії 2017 року.  

6. Організовано та забезпечено проведення зустрічі з колективом 

проекту #Тіщовражають від каналу 1+1, у рамках проекту проведено зустріч з 

В. Тополею. Під час заходів здійснювалась он-лайн трансляція. На захід 

запрошено учнівська та студентська молодь міста.  
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7. Організовано, забезпечено інформаційно-рекламну підтримку та 

проведено святкування 56 річниці від дня заснування університету. До цього 

дня підготовлено до друку журнал «Університетський вісник».  

8. До визначних дат, національних та міжнародних свят, подій 

регіонального масштабу департамент маркетингу здійснював рекламно-

інформаційну підтримку з розробкою макетів рекламно-інформаційних 

матеріалів для друку та розповсюдження через Інтернет.  

9. Протягом року департамент від імені університету постійно 

співпрацював з засобами масової інформації, метою цієї роботи було ребрединг 

навчального закладу, формування позитивного іміджу університету, освітлення 

значних подій та просування ПУЕТ на ринку освітніх послуг.  

10. Розроблено макети продукції з брендовою атрибутикою, в тому 

числі: загальний університетський буклет (українською, російською та 

англійськими мовами), тематичні флаєри (російською та англійською мовами) 

та за спеціальностями (англійською та українськими мовами), календар, пакети.   

11. Ґрунтовно перероблено з оглядом на впровадження брендової 

атрибутики та зміни у стратегії та діяльності університету розроблено україно–

англійський каталог університету. Підготовлено до друку довідник 

першокурсника англійською мовою. Окремим виданням планується 

(розроблено макет) довідника першокурсника для українських студентів.  

12. Розроблено та надруковано англо-китайський довідник абітурієнту 

ПУЕТ. 

13. Протягом року знято 54 відеороліка, з них 36 про події в 

університеті, 14 – висвітлюють освітню діяльність університету, 4 – про 

діяльність приймальної комісії та умови вступу до ПУЕТ.  

14. Продовж навчального року департамент активно здійснював 

просування освітніх послуг ПУЕТ через Інтернет та соціальні мережі. За рік 

діяльності у на сайті розроблено новий макети та контент сторінки для 

іноземних студентів. Сторінки http://vstup.puet.edu.ua/ та 

http://international.puet.edu.ua/ адаптовано під мобільні пристрої. Оновлено 

інформацію щодо спеціальностей, на які здійснюється набір англомовних 

студентів. При проведення SMM заходів основну увагу приділено Facebook. 

Створено сторінку, дві бізнес-сторінки та одну групу. Через інструменти 

таргетованої реклами протягом навчального року та вступної кампанії 

здійснювалась реклама на зовнішні (міжнародні ринки) та по Україні. Шляхом 

побудови лідів побудовано персональні відносини з регіональними 

представниками рекрутингових компаній. Так, за цей період вперше 

налагоджено партнерські відносини з нерезидентами України.  

15. Впроваджуючи стратегію СММ на міжнародних та українському 

ринках департаментом разом з кафедрами було запроваджено серію публікації 

(інфорафіки) про спеціальності ПУЕТ. Напередодні та протягом вступної 

кампанії департаментом разом із приймальною комісією постійно 

розроблювались рекламно-інформаційні матеріали щодо вступу до ПУЕТ. 

Розповсюджувались рекламні матеріали через сайт університету та соціальні 

мережі.  

http://international.puet.edu.ua/
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16. Протягом року проведено низку компаній із залучення до груп у 

соціальних мережах молоді віком від 13 – 18 років. Є певні результатами, 

однак, даний напрямок має бути розвинений далі.  

17. За потребою при впровадженні масових заходів «День науки», 

«Місто професій» департаментом здійснювалась активна організація, підтримка 

та супровід заходів.  

18. Разом з Інститутом лідерства здійснено публікації статей 

профорієнтаційного характеру в таких періодичних виданнях, як: «Вісті 

укоопспілки», «Полтавський вісник», «Панорама Полтавщини», «Село 

Полтавське».  

19. Щодо реклами освітніх послуг університету окрім просування 

шляхом таргетованої реклами департаментом маркетингу розміщено рекламні 

звернення (реклама) на провідних сайтах для абітурієнтів 2017 року. Крім цього 

постійно здійснювався моніторинг переходів на сайт університету, відповідно 

цих даних змінювалась корегувались дії щодо реклами та їх носіїв. Провідним 

фахівцем департаменту маркетингу з SEO-аналітики постійно моніториться 

позиції в TOP-google, за деякими ключовими словами позиція університету має 

3-5 строку, на глобальному рівні - 3-5 сторінки.  

20. Протягом минулого навчального року департаментом маркетингу 

забезпечувалась рекламна-інформаційна підтримка профорієнтаційних заходів.  

 

РЕЗУЛЬТАТИ ПРИЙОМУ ДО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І 

ТОРГІВЛІ» У 2017 РОЦІ 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ПРИЙОМУ ДО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» У 2017 РОЦІ 

 

Денна форма навчання 

Прийом документів на перший курс за програмами підготовки бакалаврів 

за денною формою навчання розпочався 12 липня 2017 року і тривав по 26 

липня 2017 року.  

Аналіз поданих заяв від абітурієнтів денної  та заочної форм  навчання, 

які вступали до університету на основі повної загальної середньої освіти та 

ОКР молодшого спеціаліста, в розрізі спеціальностей: 

 

Спеціальність 
Ліцензований 

обсяг 

Загальна 

кількість 

заяв 

денна 

Загальна 

кількість 

заяв 

заочна 

Загальна 

кількість 

заяв 

Кількість заяв 

денна 

Кількість заяв 

заочна 
Конкурс 

ЗОШ ТЕХН ЗОШ ТЕХН 

(029) Інформаційна, 

бібліотечна та архівна 

справа 

75 22 13 35 16 6 3 10 0,47 

(035) Філологія 120 156 13 169 152 4 11 2 1,41 

(081) Право 180 134 95 229 103 31 9 86 1,27 

051) Економіка  280 90 23 113 77 13 11 12 0,40 
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Спеціальність 
Ліцензований 

обсяг 

Загальна 

кількість 

заяв 

денна 

Загальна 

кількість 

заяв 

заочна 

Загальна 

кількість 

заяв 

Кількість заяв 

денна 

Кількість заяв 

заочна 
Конкурс 

ЗОШ ТЕХН ЗОШ ТЕХН 

(292) Міжнародні 

економічні відносини 
170 79 9 88 78 1 9 0 0,52 

(075) Маркетинг 100 127 28 155 123 4 15 13 1,55 

(072) Фінанси, банківська 

справа та страхування 
500 119 105 224 94 25 14 91 0,45 

(071) Облік і 

оподаткування 
500 69 69 138 63 6 9 60 0,28 

(073) Менеджмент 380 178 47 225 173 5 17 30 0,59 

(122) Комп’ютерні науки 100 127 11 138 100 27 4 7 1,38 

(076) Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

650 161 183 344 111 50 15 168 0,53 

(162) Біотехнології та 

біоінженерія 
50 58 2 60 55 3 2 0 1,20 

(181) Харчові технології 445 105 198 303 79 26 21 177 0,68 

(241) Готельно-ресторанна 

справа 
300 413 113 526 396 17 42 71 1,75 

(242) Туризм 125 254 24 278 251 3 21 3 2,22 

 Разом 3975 2092 933 3025 1871 221 203 730 0,76 

 

Аналіз виконання ліцензованого обсягу по бакалаврату денної  та заочної 

форм  навчання, в розрізі спеціальностей:   

 

Спеціальність 
Ліцензований 

обсяг 

Зараховано 

денна 

Зараховано 

заочна 
Разом 

Зараховано 

денна 

Зараховано 

заочна Виконання 

ліцензії 

ЗОШ ТЕХН ЗОШ ТЕХН 

(029) Інформаційна, 

бібліотечна та архівна 

справа 

75 3 10 13 1 2 0 10 0,17 

(035) Філологія 120 42 6 49 40 3 4 2 0,41 

(081) Право 180 35 81 116 13 22 3 78 0,64 

051) Економіка  280 27 16 43 12 15 5 11 0,15 

(292) Міжнародні 

економічні відносини 
170 25 2 27 21 4 2 0 0,16 

(075) Маркетинг 100 17 15 32 12 5 2 13 0,32 

(072) Фінанси, 

банківська справа та 

страхування 

500 40 87 127 14 26 4 83 0,25 

(071) Облік і 

оподаткування 
500 14 59 73 9 5 2 57 0,15 

(073) Менеджмент 380 25 30 55 20 5 3 27 0,14 

(122) Комп’ютерні науки  100 40 7 47 17 23 0 7 0,47 

(076) Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

650 73 163 236 24 49 6 157 0,36 

(162) Біотехнології та 

біоінженерія 
50 7 1 8 4 3 1 0 0,16 

(181) Харчові технології 445 43 179 222 18 25 4 175 0,50 

(241) Готельно-

ресторанна справа 
300 143 82 225 124 19 14 68 0,75 

(242) Туризм 125 44 4 48 40 4 1 3 0,38 

 Разом 3975 578 741 1319 369 209 51 690 0,33 
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Аналіз поданих заяв від абітурієнтів денної  та заочної форм  навчання, 

які вступали до університету на основі повної загальної середньої освіти та 

ОКР молодшого спеціаліста, в розрізі факультетів 

 

Інститут/фак

ультет 

Ліцензо-

ваний 

обсяг 

Подані заяви ЗОШ Технікуми та коледжі 

к
іл

ь
к

іс
т
ь

 % до 

загальн

ої 

кількос

ті заяв 

Д
ен

н
а

 

З
а

о
ч

н
а
 

Р
а

зо
м

 

% до 

кілько

сті 

заяв 

ЗОШ 

Д
ен

н
а

 

З
а

о
ч

н
а
 

Р
а

зо
м

 

% до 

кількості 

заяв техн 

Інститут 

економіки, 

управління та 

інформаційни

х технологій 

2305 1359 44,93% 856 87 943 45,47% 118 298 416 43,74% 

Товарознавств

а, торгівлі та 

маркетингу 

800 559 18,48% 289 32 321 15,48% 57 181 238 25,03% 

Харчових 

технологій, 

готельно-

ресторанного 

та 

туристичного 

бізнесу 

870 1107 36,60% 726 84 810 39,05% 46 251 297 31,23% 

Разом по 

університету 
3975 3025   1871 203 2074   221 730 951   

 

Аналіз виконання ліцензованого обсягу по бакалаврату денної  та заочної 

форм навчання, в розрізі факультетів:   
 

Інститут/факульт

ет 

Ліцензов

аний 

обсяг 

Зараховано Зараховано випускників ЗОШ 
Зараховано випускників 

технікуми та коледжі 

к
іл

ь
к

іс
т
ь

 % 

виконан

ня 

ліцензов

аного 

обсягу 

Д
ен

н
а

 

З
а

о
ч

н
а
 

Р
а

зо
м

 % до 

кількості 

випускник

ів ЗОШ 

Д
ен

н
а

 

З
а

о
ч

н
а
 

Р
а

зо
м

 % до 

кількості 

випускник

ів техн 

Інститут 

економіки, 

управління та 

інформаційних 

технологій 

2305 548 23,77% 147 23 170 18,03% 104 274 378 90,87% 

Товарознавства, 

торгівлі та 

маркетингу 

800 276 34,50% 40 9 49 15,26% 57 170 227 95,38% 

Харчових 

технологій, 

готельно-

ресторанного та 

туристичного 

бізнесу 

870 495 56,90% 182 19 201 24,81% 48 246 294 98,99% 

Разом по 

університету 
3975 1319 33% 369 51 420 20% 209 690 899 95% 

 

Аналіз поданих заяв вступників та зарахованих в порівнянні з набором 

2016 року по факультетам в розрізі денної та заочної форм навчання 
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Денна форма навчання 
         

Інститут/факультет 

Подані заяви ЗОШ Технікуми та коледжі 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

% до 

2016  2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

% до 2016  

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

% до 2016  

Інститут економіки, 

управління та 

інформаційних 
технологій 

195

6 
974 49,80% 1781 856 48,06% 128 118 92,19% 

Товарознавства, 
торгівлі та маркетингу 

669 346 51,72% 586 289 49,32% 74 57 77,03% 

Харчових технологій, 

готельно-ресторанного 
та туристичного 

бізнесу 

105
3 

772 73,31% 980 726 74,08% 61 46 75,41% 

Разом по 

університету 

367

8 

209

2 
56,88% 3347 

187

1 
56% 263 221 84% 

Денна форма навчання 
   

Інститут/факультет 

Зараховано Зараховано випускників ЗОШ 
Зараховано випускників технікуми та 

коледжі 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

% до 

2016  2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

% до 2016  

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

% до 2016  

Інститут економіки, 
управління та 

інформаційних 
технологій 

295 251 85,08% 205 147 71,71% 90 104 115,56% 

Товарознавства, 

торгівлі та маркетингу 
116 97 83,62% 55 40 72,73% 61 57 93,44% 

Харчових технологій, 

готельно-ресторанного 
та туристичного 

бізнесу 

215 230 
106,98

% 
165 182 110,30% 50 48 96,00% 

Разом по 

університету 
626 578 92% 425 369 86,82% 201 209 103,98% 

Заочна  форма навчання 
   

Інститут/факультет 

Подані заяви ЗОШ Технікуми та коледжі 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

% до 

2016  2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

% до 2016  

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

% до 2016  

Інститут економіки, 
управління та 

інформаційних 

технологій 

581 385 66,27% 40 87 217,50% 541 298 55,08% 

Товарознавства, 

торгівлі та маркетингу 
339 213 62,83% 15 32 213,33% 324 181 55,86% 

Харчових технологій, 

готельно-ресторанного 
та туристичного 

бізнесу 

239 335 
140,17

% 
28 84 300,00% 211 251 118,96% 

Разом по 

університету 

115

9 
933 80,50% 83 203 244,58% 1076 730 67,84% 

Заочна  форма навчання 
   

Інститут/факультет 

Зараховано Зараховано випускників ЗОШ 
Зараховано випускників технікуми та 

коледжі 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

% до 

2016  2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

% до 2016  

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

% до 2016  

Інститут економіки, 
управління та 

інформаційних 

технологій 

476 297 62,39% 31 23 74,19% 445 274 61,57% 

Товарознавства, 

торгівлі та маркетингу 
323 179 55,42% 13 9 69,23% 310 170 54,84% 

Харчових технологій, 

готельно-ресторанного 
та туристичного 

бізнесу 

221 265 
119,91

% 
18 19 105,56% 203 246 121,18% 

Разом по 

університету 

102

0 
741 72,65% 62 51 82,26% 958 690 72,03% 
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Аналіз виконання ліцензованого обсягу магістратури денної  та заочної 

форм навчання, в розрізі спеціальностей:   

 

Спеціальність Ліцензований обсяг Зараховано денна Зараховано заочна Разом 
Виконання 

ліцензії 

(029) Інформаційна, 

бібліотечна та 

архівна справа 

40 19 9 28 0,70 

(081) Право 70 0 0 0 0,00 

051) Економіка  190 47 59 106 0,56 

(292) Міжнародні 

економічні 

відносини 

75 18 26 44 0,59 

(075) Маркетинг 50 7 4 11 0,22 

(072) Фінанси, 

банківська справа 

та страхування 

120 34 83 117 0,98 

(071) Облік і 

оподаткування 
100 24 75 99 0,99 

(073) Менеджмент 175 13 75 88 0,50 

(122) Комп’ютерні 

науки  
20 15 5 20 1,00 

(076) 

Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

300 48 110 158 0,53 

(181) Харчові 

технології 
150 21 69 90 0,60 

(241) Готельно-

ресторанна справа 
75 36 24 60 0,80 

(242) Туризм 70 32 10 42 0,60 

(011) Педагогічні, 

освітні науки 
50 0 10 10 0,20 

(281) Публічне 

управління та 

адміністрування 

60 2 5 7 0,12 

Разом 1545 316 564 880 0,57 

 

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ 

Для забезпечення практико-орієнтованого навчання, набуття практичних 

професійних навичок,  протягом навчального року вся робота центру зв’язків з 

виробництвом разом з кафедрами та деканатами була спрямована на пошук 

нових підходів до її реалізації та налагодження партнерських взаємовигідних 

стосунків з потенційними роботодавцями, а саме: впроваджені та постійно 

оновлюються наскрізні програми практик, які передбачають безперервність 

одержання студентами практичних навичок, тісний зв’язок усіх видів практик з 

лабораторними і практичними заняттями, уніфікацію технічного, програмного 

та методичного забезпечення практичної підготовки. 

В 2016-2017 навчальному році направлено на навчальну практику  431 

студент, з них 33 студенти деканату по роботі з іноземними студентами. На 

виробничу практику – стажування направлено 2899 студентів (2015-2016 н.р.- 

2452 студенти) , з них: іноземні студенти - 202 (6,0 %) та 145 ( 5,0 %) студентів 

заочно-дистанційного навчання. 
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Із-за економічної нестабільності підприємств різних форм власності, 

відсутності інформації про можливості підприємства, особливо приватних, як 

баз виробничої практики, від’їзд за кордон, сімейні обставини  2016-2017 н. р.  

219 студентів, з них 52 іноземні студенти, різних курсів та напрямів підготовки, 

спеціальностей змінили терміни виробничої та навчальної практик, бази 

практик, що внесло додаткові складності в організацію практичної підготовки 

студентів і всього освітнього процесу. 

Для своєчасного та якісного забезпечення такої кількості студентів 

базами практики, своєчасного укладання договорів на проведення виробничої 

практики, передувала кропітка робота як із студентами, кафедрами з 

визначення баз практики так із пошуку нових баз практик за місцем 

проживання студентів. Проведено моніторинг студентів за місцем проживання 

та підприємств, які можуть бути базами практики та підприємств що 

пропонують тимчасову роботу у вільний від навчання час та пропозиції щодо 

стажування в період навчання з подальшим  працевлаштуванням.    

З початку навчального року з кожною групою студентів,  з кожним 

студентом зокрема проведено неодноразові консультації, заняття, зустрічі  на 

яких була надана інформація про терміни, види та особливості виробничих 

практик  відповідно до напряму підготовки, спеціальності, ознайомлено з 

переліком підприємств на яких можна проходити практику, вимоги до 

підприємств як до баз практики відповідно до програм практики,  перелік 

підприємств, які пропонують тимчасову роботу у вільний від навчання час та 

пропозиції щодо стажування в період навчання з подальшим  

працевлаштуванням. 

В 2016-2017 навчальному році укладено 1017 договорів та продовжено 

дію 408 договорів на проведення виробничої практики, 12 чотирьохрічних 

договори: Управління державної реєстрації речових та майнових прав на 

нерухоме майно, Управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців виконавчого комітету Полтавської міської ради, ТОВ «Фірма 

«Діамант ЛТД», туристичне агентство «Поїхали з нами» м. Полтави, Головне 

управління юстиції м. Херсона, Головне управління юстиції м  Черкаси, 

Регіональні центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги м. 

Херсон та Черкаси,  Херсонський місцевий центр з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, Головне управління Національної поліції в 

Черкаській області, Центр з надання адміністративних послуг Херсонської 

області, Управління служби охорони в Черкаській області та 3 угоди про 

співпрацю з Полтавською митницею, національною мережею магазинів 

«Товари від А до Я» товариством з обмеженою відповідальністю «Релакс – 

2012». 

Для своєчасного укладання договорів на проведення виробничої практики 

студентів з підприємствами, установами м. Полтави, Полтавської області та 

інших областей   надіслано біля 128 листів різного змісту з інформацією про 

студентів , які проживають в даній місцевості, терміни та види практик, 

прохання прийняти на практику. 
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При всіх складностях в організації практичного навчання в сучасних 

умовах всім студентам з першого по шостий курс в 2016-2017 навчальному 

році, як і в  минулі роки, були своєчасно надані місця проходження навчальної 

та виробничої практик, укладені договори на проходження практики, проведено 

інструктажі, кожному студенту видані відповідні документи (направлення на 

практику, щоденник, програма практики-стажування) та організовано 

проведення медичного огляду 205  студентам факультету харчових технологій, 

готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, які проходять практику в 

підприємствах громадського харчування, оздоровчих таборах відпочинку.    

З загальної кількості студентів, які проходили виробничу практику в 

2016-2017 н.р.  направлено, (в розрізі спеціальностей, напрямів підготовки – 

додаток 1): 

 

 

 

Направлено 

2016-

2017 

н.р. 

2015-

2016 

н.р. 

2014-

2015 

н.р. 

2013-

2014 

н.р. 

2012-

2013 

н.р. 

 обласні і районні 
спілки споживчих 
товариств 

2,7 % 8,0 % 13,3% 12.6%, 15,8% 

 ВНЗ Укоопспілки 
«ПУЕТ» 

9,6 % 6,5 %    

 публічні та приватні 
акціонерні товариства   

13.8% 15,7% 17.4% 18,2% 20,5% 

 товариства з 
обмеженою 
відповідальністю 

15,1% 14,2% 16,8% 17,4% 22,4% 

 державні підприємства 
та установи 

18,9% 19,6% 15.1% 14,7% 13,1%; 

 банківські установи 4,5% 5,1% 7,9% 8,1%);  

 малі та приватні 
підприємства   

4,2% 9,1 % 25.9% 24,8% 21,5% 

 фізичні особи-
підприємці 21,1% 

25,8% 
 

 
 
 

 

 За кордоном 
 

10,1 % 5,5 %    

 

290 студентам перебування за кордоном на стажуванні  зараховується як 

виробнича практика. 

Для 276 студентів І -V курсів  різних напрямів підготовки, спеціальностей 

базою практики стали структурні підрозділи університету (2015-2016 н.р.- 

140 осіб). 

Альтернативною моделлю проходження виробничої практики в онлайн-

режимі  в філії ПАТ «КБ «Приватбанк» скористалося біля 43 студентів різних 
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курсів і напрямів підготовки та спеціальностей з отриманням Сертифікату з 

факсимиле Голови правління банку та електронною печаткою, який є 

офіційним документом підтвердження про проходження практики студентом і 

зарахування практики.  Крім цього даний сертифікат надає можливість 

подальшого першочергового працевлаштування в відділеннях банку після 

закінчення університету. 

У зв’язку з відсутністю в сільській місцевості підприємств, які б 

відповідали вимогам програмам практик 55,4%  студентів проходили  практику 

в м. Полтаві, 19,3% в Полтавській області.  

За результатами проходження виробничої практики-стажування за 2015-

2016 року на початку 2016-2017 навчального року разом з випусковими 

кафедрами проведено конференції із студентами I-IV курсів напряму 

підготовки «Готельно-ресторанна справа» та програми професійного 

спрямування  «Технологія харчування».   

Проведено аналіз повідомлень про прибуття студентів на практику. Із 

проана- лізованих 2123 повідомлень керівниками практики на виробництві 

були призначені висококваліфіковані фахівці, керівники та їх заступники 

підприємств, організацій, підрозділів.  Всі 100%  із них мають вищу освіту, 

96,3% стаж роботи 5 і більше років. На період виробничої практики-стажування  

31,1% студентів були зараховані на посади покоївки, касира, продавця-

консультанта, обліковця, менеджера, пекаря , кухонного працівника, кухаря, 

бармена. 

Разом з деканом факультету харчових технологій, готельно-ресторанного 

та туристичного бізнесу, майстром виробничого навчання кафедри технології 

харчових виробництв та ресторанного господарства в період проходження 

студентами виробничої практики відвідали дитячий оздоровчий табір 

«Сонячний» с. Михайлівка Диканьського району, дитячий спортивно-

оздоровчий центр «Горизонт» с. Запсілля Кременчуцького району, готельно-

ресторанний комплекс «Верхоли» с. Соснівка Полтавського району. Зустрілися 

із студентами та керівниками  даних підприємств, вислухали їх зауваження та 

побажання, ознайомилися з умовами праці, проживання, та харчування.   

Для забезпечення базами практики студентів заочно-дистанційної форми 

навчання та денної спеціальності «Право» укладено договори на проведення 

виробничої практики  з судовими, правоохоронними органами та державними 

установами міст Черкаси та Херсона: Головне управління юстиції, Регіональні 

центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги і,  Херсонський 

місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, Головне 

управління Національної поліції в Черкаській області, Центр з надання 

адміністративних послуг, Управління служби охорони в Черкаській області. 

База даних баз практик м. Полтави за 2016-2017 н.р. доповнилась 

наступними установами та підприємствами: Прокуратура Полтавської області,  

Управління державної реєстрації речових та майнових прав на нерухоме майно 

та Управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців виконавчого комітету Полтавської міської ради, ТОВ «Ай Ті 

Гранд», міжнародні компанії ТОВ «Mindy Supports» та «Simply cоntact», 
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компанія «Інтелектуальний сервіс», ТОВ «Фірма «Діамант ЛТД», контакт-

центр  Регіональної газової компанії, туристичне агентство «Поїхали з нами», 

готельно-ресторанний комплекс Верхоли» с. Соснівка Полтавського р-ну 

Основними базами практики, на яких проходить практику від 10 до 60 

студентів, залишаються: ПАТ «Полтавакондитер, ПАТ «Полтавський 

автоагрегатний завод», ПАТ «Полтавамаш», ПАТ «Полтавський завод 

медичного скла», ПАТ «Фірма «Полтавпиво», ПАТ «Полтавський гірничо-

збагачувальний комбінат», ТДВ «Полтавська фірма «Ворскла», НВТОВ 

«Промелектроніка», ТОВ «Епіцентр», Головне управління міндоходів у 

Полтавській області, Полтавська митниця,  Апеляційний суд Полтавської 

області, Головне управління юстиції у Полтавській області,  відділ державної 

виконавчої служби Полтавського виконавчого управління юстиції Полтавської 

області, Територіальне управління державної судової адміністрації України у 

Полтавській області, Головне управління  Міністерства внутрішніх справ 

України в Полтавській області,  Полтавська обласна державна адміністрація., 

філія «ПГРУ» ПАТ « КБ Приватбанк», ПАТ «Полтавабанк»,  ПрАТ «СК «АХА 

Стахування», ПАТ «НАСК «»Оранта», ПП «ТЦ «Київ», КП «ДСОЦ 

«Горизонт», готелі «Явір», «Алмаз». Всього баз практики біля 781 підприємств, 

установ і організацій. 

Разом із кафедрами проведено 134 інструктажі з організації проходження 

виробничої практики, охорони праці та безпеки життєдіяльності. Кожному 

студенту видані відповідні документи (виписано направлення на практику, 

щоденник, програма практики-стажування).  

Підготовлено 212 наказів (в 2105-2016 н.р. 171 наказ) про проходження 

виробничої, навчальної практик із зазначенням кожному студенту бази 

практики та уточненням змін щодо окремих студентів.  

Надаючи допомогу студентам,  випускникам університету  в визначені 

баз практики та орієнтації на ринку праці України, в сприянні в 

працевлаштуванні в цьому році Центром проведено  зустрічі з представниками 

підприємств м. Полтави: відділення комерційного банку «А-Банк», 

фармацевтична компанія «БаДМ», ТОВ «Нова Пошта», ТОВ «Епіцентр»,  ТОВ 

«Ай Ті Гранд», міжнародні компанії ТОВ «Mindy Supports», «Simply cоntact». 

Під час зустрічі  представники підприємств розповіли студентам про свої 

компанії, їх діяльність та перспективи розвитку. Запропонували роботу на 

посадах операторів, графічних асистентів, менеджерів з продажу, 

товарознавців, консультантів з повною та частковою зайнятістю, оплатою праці 

та можливість проходження виробничої практики-стажування. Ознайомили 

студентів з графіками роботи та умовами праці. Відповіли на запитання 

студентів. 

Більш тіснішою стала співпраця  з Полтавським міським центром 

зайнятості. 

На зустрічі із студентами представники центру зайнятості  ознайомили 

студентів з оперативною інформацією про ринок праці, із законодавчими та 

нормативними документами про зайнятість та соціальне страхування на 

випадок безробіття. Надали базу даних підприємств-роботодавців з 
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актуальними вакансіями м. Полтави,  ознайомили з новими напрямками роботи 

Центру  з питань працевлаштування та пошуку роботи.  

Крім того із студентами-випускниками проводилася  роз’яснювальна 

робота з питань самовизначення на ринку праці, уміння дати самооцінку 

професійно-кваліфікаційного рівня і запропонувати себе на ринку праці, з 

сучасних технологій пошуку роботи (оформлення карток працевлаштування, 

анкет резюме, інформація про права та обов’язки молодого фахівця). 

Процеси, що відбуваються в суспільстві і які вносять суттєві корективи в 

зміст освітньої діяльності університету, ставлять на чергу вдосконалення та 

перебудову традиційних підходів до організації практичної підготовки 

студентів. 

В останні роки значно посилено індивідуальний підхід у визначенні баз 

практики і завдань практичної підготовки, що реалізується шляхом 

проходження практик на посадах. Індивідуалізація практичної підготовки 

студентів, які навчаються за договорами з фізичними особами, здійснюється 

шляхом направлення їх на практики в підприємства і організації, які мають 

намір майбутнього працевлаштування цих осіб і запрошують їх для 

проходження практичної підготовки.  
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Забезпеченість студентів І-VІ курсів базами практики в 2016-2017 навчальному році  

в розрізі спеціальностей, напрямів підготовки 

 

Спеціальність Всього 
Полтав- 

ська обл. 

м. 

Полтава 

Підприєм-

ства 

споживчої 

кооперації 

Універ- 

ситет 

ПАТ,  

ПрАТ 
ТОВ 

Державні 

підприєм- 

ства 

Банківські 

установи 

Приватні 

підпри- 

ємства 

Приватні 

підпри- 

ємці 

За кор- 

доном 

Право 146 6 139 - 28 - 1 115 - - 2 - 

Міжнародні економічні 

відносини 
121 7 86 - 3 47 27 - 10 6 5 23 

Облік та аудит 142 25 54 17 2 35 42 29 3 8 5 1 

Фінанси та кредит 285 23 122 13 1 92 49 34 71 13 8 4 

Банківська справа 19 4 13 - - - - - 19 - - - 

Філологія 84 18 44 - 17 - 14 17 - 9 11 16 

Документознавство та 

інформаційна діяльність 
73 21 42 7 11 7 12 22 4 2 7 1 

Економіка підприємства 57 14 35 5 - 31 10 4 - 5 2 - 

Економічна кібернетика 62 13 46 1 27 13 9 5 1 4 2 - 

Комп’ютерні науки та 

інформаційні технології 
55 7 46 - 21 1 13 5 - 2 12 1 

Управління персоналом 

та економіка праці 
138 27 57 4 26 23 29 22 1 9 10 14 

Менеджмент організацій 103 23 49 1 5 26 23 4 2 5 19 18 

Менеджмент зовнішньо-

економічної діяльності 
8 1 6 - - 2 2 - - 1 2 1 

Маркетинг 62 15 35 1 13 9 10 3 1 5 14 6 

Товарознавство та 

комерційна діяльність 
146 37 73 6 - 3 42 1 - 7 73 14 

Товарознавство та 

експертиза в митній 

справі 

189 22 139 3 42 25 55 21 - 14 22 7 

Біотехнології 33 6 27 - - 1 3 28 - 1 - - 
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Спеціальність Всього 
Полтав- 

ська обл. 

м. 

Полтава 

Підприєм-

ства 

споживчої 

кооперації 

Універ- 

ситет 

ПАТ,  

ПрАТ 
ТОВ 

Державні 

підприєм- 

ства 

Банківські 

установи 

Приватні 

підпри- 

ємства 

Приватні 

підпри- 

ємці 

За кор- 

доном 

Готельно-ресторанна 

справа 
383 145 112 3 3 6 38 29 - 11 212 81 

Курортна справа 13 4 6 - - 2 5 - - 1 5 - 

Туризм 233 34 107 - 5 - 13 26 - 5 111 73 

Харчові технології та 

інженерія 
174 74 66 5 19 1 14 35 - 6 69 25 

Технологія зберігання, 

консервування та 

переробки плодів і овочів / 

м’яса  

7 1 5 - 3 - - - - - 4 - 

Місцеве самоврядування 11 1 10 - - - - 11 - - - - 

Бізнес адміністрування  8 - 8 - 1 3 - - 1 2 1 - 

Всього денної форми 

навчання 
2552 528 1327 66 227 327 411 411 113 116 596 285 

Питома вага, % 89 20,7 52,0 2,6 8,9 12,8 16,1 16,1 4,4 4,5 23,4 11,2 

             

Іноземні студенти 202 - 197 - 37 69 48 15 14 2 12 5 

Питома вага, % 6 - - - - - - - - - - - 

             

Заочно-дистанційна 

форма навчання 
145 2 81 8 12 - 1 123 - - 1 - 

Питома вага, % 5 - - - - - - - - - - - 

             

РАЗОМ 2899 560 1605 74 276 396 460 549 127 118 609 290 

Питома вага, %  19,3 55,4 2,7 9,6 13,8 15,1 18,9 4,5 4,2 21,1 10,1 
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ВИХОВНА РОБОТА 

Основою системи виховання в Україні є національна ідея, яка відіграє 

роль об'єднавчого, консолідуючого фактора в суспільному розвиткові, 

спрямованого на вироблення життєвої позиції людини, становлення її як 

особистості, як громадянина своєї держави. 

Університет здійснює виховний вплив на студентство через формування 

у молоді загальнолюдських цінностей, проникнення у скарбницю національної, 

духовної загальноукраїнської та світової культури, осмислення найвищих 

досягнень своєї нації з тим, щоб виховати у студентській молоді глибокі 

патріотичні почуття, стійкі громадські поривання, прагнення до підвищення 

якості навчання та трудової діяльності. 

Мета виховної роботи в Полтавському університеті економіки і торгівлі 

це система на основі національних та загальнолюдських цінностей; формування 

морально-духовної життєво-компетентної особистості, яка успішно 

самореалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал. 

Виховна робота у Полтавському університеті економіки і торгівлі в 2016-

2017 н.р. здійснювалась у відповідності до Конституції України, Національної 

стратегії розвитку освіти в Україні, Закону України «Про вищу освіту» і 

нормативних документів Міністерства освіти і науки України, Концепції 

виховання студентської молоді ПУЕТ, Плану виховної роботи зі студентами 

ПУЕТ на 2016-2017 н.р. 

Основними завданнями виховного процесу в університеті є: 

 розвиток у студентства цілеспрямованості, чіткої громадянської 

позиції, високого рівня володіння політичною та правовою культурою; 

 зміцнення моральних якостей студентів у процесі діяльності та 

спілкування; 

 формування глибоко усвідомленого почуття професійного обов’язку; 

 формування естетико-духовних цінностей студентської молоді через 

глибоке усвідомлення ними національних основ культури, зокрема народної 

пісні, творчості українських композиторів-класиків; 

 виховання правової культури: повага до Конституції, законодавства 

України, державної символіки, знання та дотримання законів; 

 виховання розуміння високої цінності українського громадянства, 

внутрішньої потреби бути громадянином України; 

 культивування кращих рис української ментальності: працелюбності, 

індивідуальної свободи, глибокого зв’язку з природою, толерантності, поваги 

до жінки, любові до рідної землі; 

 формування у суспільній свідомості переваг здорового способу 

життя, культу соціально активної, фізично-здорової та духовно багатої 

особистості; 

 культивування родинних цінностей, усвідомленого батьківства; 

 плекання поваги до своєї alma-mater, дотримання і розвиток 

демократичних та академічних традицій університету. 

Реалізація основних завдань виховного процесу здійснюється в наступних 
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напрямах: 

 Національно-патріотичне виховання. 

 Інтелектуально-духовне виховання. 

 Громадянсько-правове виховання. 

 Моральне виховання 

 Екологічне виховання. 

 Естетичне виховання. 

 Трудове виховання. 

 Фізичне виховання та утвердження здорового способу життя. 

Зазначені напрями виховання тісно взаємопов’язані, доповнюють один 

одного, мають самостійне теоретико-методологічне значення. Разом з тим вони 

утворюють цілісну систему виховання. 

Інститут кураторства студентської академічної групи – одна з основних 

форм участі професорсько-викладацького складу університету у навчально-

виховній роботі зі студентами, в наданні ним кваліфікованої допомоги 

упродовж усього періоду навчання в університеті, адаптації студентів до нових 

умов навчання і життя. Куратори академічних груп здійснюють свою 

діяльність, спрямовану на підсилення навчальної та побутової дисципліни 

студентів, формування добросовісного відношення до навчання та професійної 

мотивації. Важлива роль кураторів у поєднанні виховної ролі кафедр з 

соціально-психологічною службою, молодіжними суспільними організаціями, 

колегіальними органами студентського самоврядування. В 2016-2017 н.р. у 

відповідності до Стратегії розвитку Вищого навчального закладу Полтавський 

університет економіки і торгівлі на 2017-2022 роки актуалізовано Положення 

про куратора (тьютора) академічної групи. 

Тематика проведених кураторських годин була присвячена національно-

патріотичному, морально-естетичному, етичному, правовому, екологічному, 

професійному вихованню, профілактиці захворювань та пропаганді здорового 

способу життя.  

Впродовж 2016-2017 н.р. проведено цикл зустрічей з відомими 

письменниками, журналістами, краєзнавцями. Серед яких:  

- український письменник Євген  Положій автор книги «Іловайськ», що на 

22-му Форумі видавців була визнана найкращим виданням про війну. В стінах 

університету автор презентував новий  роман «5 секунд, 5 днів»;  

- пані Леся Лісовська, донька славнозвісного автора історично-

документального роману «Холодний Яр». Пані Леся презентувала студентам 

ПУЕТ свою книгу «Козак із зірок»;  

- український дисидент Семен Глузман. На зустрічі презентував друге 

видання книги «Рисунки по памяти, или воспоминания отсидента»; 

-  краєзнавець, автор історико-документальних книг, режисер 

документальних фільмів Леонід Щибря та учений, публіцист, громадський діяч, 

меценат Микола Шакін поділилися відкриттями  у царині дослідження 

життєвого і творчого шляху автора всесвітньовідомого романсу «Дивлюсь я на 

небо…» Михайла Петренка. У межах творчої зустрічі відбулася презентація 
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фільму – екранізації недавно віднайденої на малій батьківщині Михайла 

Петренка, у Слов’янську, п’єси «Найда, або Панська любов»;  

- лідер відомого українського гурту «Антитіла» Тарас Тополя презентував 

студентам університету проект: «Наше майбутнє – в Україні!», що реалізується 

за підтримки ЮНІСЕФ; 

- знаним письменником Степаном Процюком, який на початку 90-х 

увійшов у літературу як один із поетів гурту «Нова деґенерація», а нині є 

автором понад двох десятків книг есеїв, повістей та романів, які є 

непересічними явищами сучасної літератури та інші.  

Полтавський університет економіки і торгівлі став  учасником соціального 

проекту телеканалу 1+1 «Ті, що вражають. Тур Україною до 20-річчя “ТСН”». 

До ПУЕТ завітала команда  у складі: телевидучої - Лідії Таран, військового 

кореспондента - Руслана Ярмолюка, генеральний продюсер Ukrainian Fashion 

Week - Володимира Нечипорука та фронтмена гурту O.Torvald, учасника 

Євробачення-2017 - Євгена Галича. 

Важливу роль в організації виховної діяльності вишу відіграє студентське 

самоврядування – форма організації діяльності студентів, що сприяє 

максимальному виявленню і реалізації їхніх творчих здібностей, формуванню 

моральних і професійних якостей, відповідальності за результати своєї 

життєдіяльності. 

В 2016-2017 н.р. Конференцією студентів ПУЕТ затверджене нове 

Положення про студентське самоврядування. У відповідності до положення 

шляхом прямого таємного голосування обрані представницькі органи: 

студентська рада ПУЕТ та студентські ради факультетів (інституту).  

Основними напрямами роботи студентської ради ПУЕТ є підтримка 

актуальних проектів і студентських ініціатив, розвиток неформальної освіти в 

університеті, робота у напрямку працевлаштування, підвищення міжнародного 

іміджу університету. 

Цього року завдяки студентському самоврядуванню студенти та гості 

ПУЕТ мали змогу відвідати більш ніж 300 заходів: акустичні та літературні 

вечори, ярмарки, благодійні концерти, конференції, тренінги, кіно-вечори, 

дебати, інтелектуально-психологічна гра «Мафія», спортивні змагання, квести. 

Члени студентської ради ПУЕТ приймають участь у багатьох заходах не 

тільки на рівні міста та України, а й на міжнародному, у більшості з яких 

здобувають перемогу, щодо останніх: Всеукраїнських форум «Студентство – 

авангард державотворення»; Всеукраїнський форум студентської соборності та 

Громадянський лекторій на тему «Гуманістичні цінності як шлях до 

цивілізованого суспільства»; міжнародний проект «Втеча, вигнання, 

ідентичність. Україна і Німеччина: нові виклики та шанси», м.Кассель, 

Німеччина. Студенти університету стали переможцями в турнірі з 

інтелектуальної гри «Брейн-Ринг 2016», військово – патріотичній грі «Заграва», 

обласному військово-патріотичному вишколі допризовної молоді «Захисник 

України» та обласному військово-патріотичному заході «Жіночий батальйон-

V». На конкурсі есеїв на патріотичну тематику «Україна – це ми» серед 

полтавських вишів студентка групи ГРС-11 Софія Бут посіла 2 місце. 
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Для студентів різних курсів та спеціальностей Науково-навчальним 

Інститутом лідерства проведений тренінг «Досягнення консенсусу» та 

тренінгова програма «Мій лідерський потенціал». В рамках розвитку знань про 

роботу студентського самоврядування проведено цикл тренінгів для 

студентської ради: про законодавчу базу та законодавчі ініціативи з питань 

розвитку студентського самоврядування; про організацію та планування 

діяльності роботи студентських рад факультетів та університету; по 

фандрайзингу (залученню коштів для діяльності органів студентського 

самоврядування). Участь у студентському самоврядуванні дає змогу виявити 

потенційних лідерів, виробити в них навички управлінської та організаторської 

роботи, сформувати майбутню еліту нації.  

Серед головних завдань студентської ради університету - сприяння 

інтеграції студентства у всеукраїнські, регіональні, міські молодіжні та 

студентські організації, створення та розвиток атмосфери партнерства та умов 

для кращого розкриття особистого потенціалу кожного студента.  

В межах діяльності студентської ради ПУЕТ створено  волонтерський 

загін «ПУЕТІВЦІ». Завдяки активній роботі членів благодійного напряму 

ПУЕТ збільшилась кількість благодійних заходів. Наймасштабнішими 

проектами цього річ були:  благодійні ярмарки, концерт «Save the dream» на 

підтримку вихованців Гадяцького дитячого будинку, відвідини  центру 

розвитку дитини БО «Світло Надії» з розважальною програмою від театру 

«Рандеву» та безліччю подарунків, «Music Fest» із метою збору коштів для 

дівчинки, хворою на мієлоїдний лейкоз Каті Попової, відвідини притулку для 

тварин, підтримка Товариства Червоного Христа у проекті по наданню 

фінансової допомоги самотнім людям похилого віку, та багато інших.  

Виховна робота зі студентами в позанавчальний час проводиться шляхом 

залучення студентів до роботи в органах студентського самоврядування та 

громадських організаціях, участі в мистецькій творчості, спорті, організації та 

проведенні святкових і урочистих заходів. Важливу роботу у цьому напрямку  

забезпечують студентська рада ПУЕТ, Центр мистецтв та дозвілля, спортивний 

комплекс «Олімп», інтелектуальний клуб «Лідер», Школа сучасного 

менеджменту, консалтинговий центр «Імпульс», навчальний юридичний центр 

«Правова Студія», Студентська туристична агенція, Центр Німецької мови і 

культури, Ресурсний центр;  професійні клуби: «Бухгалтер», «Експерт», 

«Статистик», «Професіонал», «Дослідник»,  «Технологічне бюро», «Глобус», 

«Маркетолог», «Молодіжний бізнес-центр», «Феміда»; наукові студентські 

гуртки: «Інформаційна діяльність в економічних системах», «Сучасні проблеми 

організації внутрішньої торгівлі України», «Товар
+
», «English Coffee Shop», 

«English as the Language of the International Communication», Центр академічної 

допомоги студентам,  «Мозковий штурм», «Екологічні аспекти виробництва та 

споживання продуктів харчування та товарів народного вжитку», 

«Інформатика», «Евклідова комбінаторна оптимізація», «Ін Юре», «Світ 

товарознавства», дискусійний клуб «Економічна думка». 

З метою забезпечення належних умов розвитку творчих здібностей та 

організації дозвілля студентської молоді, активізації виховної роботи серед 
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студентів університету, духовного розвитку, формування здорового способу 

життя та задоволення культурних потреб і організації відпочинку 

професорсько-викладацького складу, співробітників та студентства в 

університеті діє Центр мистецтв і дозвілля, на базі якого працюють такі гуртки 

та художні колективи: 

• студентський народний хор «Явір»; 

• народний фольклорний ансамбль професорсько-викладацького складу 

«Яворина»; 

• народний зразковий аматорський театр «Рандеву»; 

• колектив естрадно-спортивного танцю «Екстрим»; 

• вокальна студія; 

• студія художнього читання; 

• школа КВН. 

При Центрі мистецтв і дозвілля діє професійна студію звукозапису, яка 

допомагає в підготовці якісних виступів молодих і креативних студентів, 

вокальних та декламаторських номерів для вечорів, конкурсів, фестивалів, як в 

університеті так і за його межами.  

Учасники ансамблю «Яворина» в жовтні, напередодні великого 

релігійного свята  Покрови Пресвятої Богородиці, відзначили великою 

концертною програмою свій ювілей – 10 років від дня створення колективу, 

радуючи слухачів прекрасним співом, який дає віру в торжество добра та 

любові.  

Колектив отримав грамоту за високу творчу майстерність, 

професіоналізм, патріотичне виховання та активну культурологічну підтримку 

військовослужбовців Збройних Сил України за благодійну концертну 

діяльність на базі військової частини – польова пошта В0213. 

В червні 2017 року за особистим запрошенням голови громадської 

організації Громадянський рух «За процвітання Черкащини», випускниці 

університету Наталії Нетовкіної учасники ансамблю взяли участь у 

Всеукраїнському пісенному конкурсі духовної сучасної та автентичної пісні 

VIRA FEST, де колектив отримав диплом учасника Всеукраїнського пісенного 

фестивалю духовної сучасної та автентичної пісні VIRA FEST та нагороджений 

спеціальним призом (грошова премія) за власним уподобанням журі за 

майстерність виконання, артистизм учасників та творчий підхід. 

Народний аматорський театр «Рандеву» брав участь у заходах, 

спрямованих на виконання ініціатив президента «Діти майбутнє України»: 

привітання з Новим роком дітей-сиріт та дітей із сімей, позбавлених 

батьківських прав, в обласному притулку «Любисток», привітання з Новим 

роком дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що 

виховуються в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу 

«Подаруй свято дітям». Для дітей співробітників та студентів університету 

театр підготував Новорічну казку. У Другому Всеукраїнському конкурсі 

студентської творчості «Змагаймось за нове життя» народний аматорський 

театр «Рандеву» зайняв призове місце у номінації «Інсценізація».  
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Протягом року з ініціативи та підтримки Школи КВН були проведені ігри 

на кубок Школи КВН серед студентів першого курсу. Команда КВН 

«Собрание» стала фіналістами Полтавської ліги КВН, зайнявши третє місце, 

брала участь у фестивалі КВН м. Кропивницький та Світловодській лізі КВН 

«Свекла». А збірна команда КВН університету стала чемпіоном Полтавської 

ліги КВН, була учасником «Ліги сміху» у м. Одеса та м. Тернопіль. 

Для виявлення талановитої молоді університету, їх мистецьких вмінь і 

навичок Центр мистецтв і дозвілля разом зі студентськими радами факультетів 

провів дебюти першокурсників. А за їх результатами щорічне феєричне шоу 

«ПУЕТ має талант», в якому представники студентської молоді університету 

продемонстрували свої вокальні, хореографічні, театральні вміння. 

У лютому 2017 року вперше в Полтавському університеті економіки і 

торгівлі до дня всіх закоханих відбувся феєричний шоу-конкурс серед 

першокурсників «Містер плюс міс ПУЕТ- 2017». 

Подарунком до Міжнародного жіночого дня став традиційний щорічний 

вокальний  шоу-конкурсу «Дві зірки».  

Найкращі таланти - представники студентської молоді університету стали 

учасниками обласного міжвузівського мистецького фестивалю  «Студентська 

весна». За результатами якого дипломантами стали майже всі учасники 

конкурсу (8 дипломів першого ступеню та 11 дипломів другого ступеню ), а 

колектив естрадно-спортивного танцю «Екстрім» був визнаний найкращим 

танцювальним колективом протягом останніх шести років.  
Невід’ємною частиною виховної роботи є спортивно – масова та оздоровча 

робота, яку здійснює кафедра фізичного виховання в університеті. У 2016-2017 

н.р. робота була направлена на зміцнення здоров’я студентів, формування в них 

принципів здорового способу життя, організацію форм змістовного дозвілля 

студентів, популяризацію видів спорту та підготовки кращих спортсменів до 

участі в змаганнях міського та обласного рівнів.  

Заняття фізичною культурою і спортом в університеті проводяться не 

тільки для зміцнення здоров'я, всебічного розвитку і спортивного 

вдосконалення, а й з метою оволодіння навичками професійно-прикладної 

фізичної підготовки для майбутньої виробничої діяльності, а також формування 

потреби в регулярних заняттях фізичними вправами і спортом. 

З метою впровадження професійно-прикладної фізичної підготовки 

затверджена Концепція розвитку фізичної культури студентів на 2017-2022 

роки. Для її реалізації університет має сучасна матеріально-технічну базу: 

 5 фітнес студій; 

 2 тренажерних зали; 

 спортивний зал для занять боксом; 

 зал для греко-римської боротьби; 

 спортивна зала для ігрових видів спорту; 

 столи для настільного тенісу; 

 більярд; 

 відкритий майданчик з вуличними тренажерами; 
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 футбольне поле зі штучним покриттям;  

 майданчик для занять стріт-болом. 

В університеті діють секції з видів спорту: 

 футбол; 

 волейбол (чоловіки, жінки); 

 баскетбол  (чоловіки, жінки); 

 легка атлетика; 

 настільний теніс; 

 бокс; 

 греко-римська боротьба; 

 спортивні танці. 

Збірні команди з вищевказаних видів спорту представляють ПУЕТ на 

міських, обласних, всеукраїнських  та міжнародних змаганнях. 

Протягом 2016-2017 н.р. студенти університету стали учасниками 

наступних спортивних заходів: 

1. Змагання «Швидше, вище, сильніше» серед збірних команд І курсу 

факультетів : 

Міні – футбол: І місце – факультет Економіки та менеджменту, 

                         ІІ місце – факультет Фінансів і обліку, 

                         ІІІ місце – факультет Харчових технологій, готельно-

ресторанного та туристичного бізнесу, 

                         ІV місце – факультет Товарознавства, торгівлі та 

маркетингу. 

Волейбол: І місце – факультет Харчових технологій, готельно-

ресторанного та туристичного бізнесу,  

                   ІІ місце – факультет Фінансів і обліку,  

                   ІІІ місце – факультет Економіки та менеджменту, 

                   ІV місце – факультет Товарознавства, торгівлі та маркетингу. 

Баскетбол:  І місце – факультет Харчових технологій, готельно-

ресторанного та туристичного бізнесу,  

                      ІІ місце - факультет Фінансів і обліку 

                      ІІІ місце - факультет Економіки та менеджменту, 

                      ІV місце - факультет Товарознавства, торгівлі та маркетингу. 

Настільний теніс: І місце – Заліський Артем,   

                              ІІ місце – Сидоренко Єгор, 

                              ІІІ – місце – Барабаш Дмитро. 

Всього в цих змаганнях брало участь 112 осіб/уч. 

2. Відкритий профорієнтаційний турнір з волейболу на кубок Ректора 

ПУЕТ проф.  Нестулі О.О. з нагоди Дня Студента. 

Чоловіки: І місце – ПУЕТ; 

                 ІІ місце – ПКК, 

                 ІІІ місце – гімназія № 33. 

Жінки: І місце – СДЮШОР № 2, 

            ІІ місце – СК «Олімп», 
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            ІІІ місце – ПУЕТ;  

            ІV місце – ПКК. 

Всього в турнірі брало участь 69 осіб/уч. 

3. Обласна спартакіада «Спорт для всіх – у кожному гуртожитку» серед 

студентських команд (за місцем проживання). 

Студенти ПУЕТ брали участь в наступних видах спорту: 

Міні – футбол – V  місце; 

Волейбол (ж) – ІІІ місце; 

Настільний теніс (ж) – ІІІ місце, 

Настільний теніс (Ч) – V місце. 

Всього в цих змаганнях брало участь 22 осіб/уч. 

4. ХІІІ Універсіада Полтавщини серед ВНЗ ІІІ – ІV р.а. В першому 

півріччі відбулись наступні змагання: 

Пляжний футбол – ВНЗУ «ПУЕТ» – ІІІ місце – 12 осіб/уч. 

Міні – футбол – ВНЗУ «ПУЕТ» – V місце – 15 осіб/уч.  

Боротьба вільна – ВНЗУ «ПУЕТ» – І місце – 9 осіб/уч. 

Боротьба греко – римська – ВНЗУ «ПУЕТ» – І місце – 9 осіб/уч. 

Шахи – ВНЗУ «ПУЕТ» – ІІ місце – 5 осіб/уч. 

Баскетбол (ж) – ВНЗУ «ПУЕТ» – І місце – 12 осіб/уч. 

Теніс настільний (чол.) – V місце – 3 осіб/уч. 

Теніс настільний (ж.) – IV місце – 2 осіб/уч. 

Дзюдо – ІІІ місце – 8 осіб/уч. 

Волейбол (чол.) – V місце – 9 осіб/уч. 

Волейбол (ж.) – ІІІ місце – 8 осіб/уч. 

Баскетбол 3х3 (ж.) – ІІ місце – 4 осіб/уч. 

Баскетбол 3х3 (чол.) – ІІІ місце – 4 осіб/уч. 

Футзал – ІІІ місце – 13 осіб/уч. 

Баскетбол (чол.)  - V місце – 10 осіб/уч. 

Волейбол пляжний (чол.) -  V місце – 2 осіб/уч. 

Волейбол пляжний  (ж.) – IV місце – 2 осіб/уч. 

Футбол – місце – 22 осіб/уч. 

Всього в цих змаганнях брало участь – 148 осіб/уч. 

5. Змагання «Студенти ПУЕТ – за здоровий спосіб життя» серед 

мешканців гуртожитків: 

Футзал – І місце – гуртожиток № 3; 

                ІІ місце – гуртожиток № 4; 

                ІІІ місце – гуртожиток № 2. 

Стрітбол  – І місце – гуртожиток № 4; 

                    ІІ місце – гуртожиток № 2; 

                    ІІІ місце – гуртожиток № 3. 

Настільний теніс   – І місце – Заліський Артем; 

                     ІІ місце – Скрипка Сергій; 

                     ІІІ місце – Сидоренко Єгор. 

Всього в цих змаганнях брало участь 41 осіб/уч. 
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Чоловіча збірна ПУЕТ з волейболу брала участь в першості ФСТ 

«Україна». Посіла VІ місце (24 осіб/уч.). Жіноча збірна ПУЕТ з волейболу 

брала участь в першості м. Полтава, де здобула ІІІ місце (12 осіб/уч.).  

Студенти університету Кліщук Р. – ГРС – 22, Абдулаєв М. – Ф – 41, 

Довбня О. – ДІД – 61, Гаджимагомедов М. – Ф – 21, Петренко О. – КС – 61, 

Черемних М. – ТЕМС – 12і, Миргородська І. - МЕ - 41 брали участь в обласних 

і Всеукраїнських змаганнях з вільної та греко-римської боротьби, дзюдо,  

хортингу, де посіли призові місця. 

Аспірант кафедри маркетингу Набока Сергій виборов І місце у міському 

турнірі з шахів.  

Разом у виховних та спортивно-масових  заходах у 2016 – 2017 н.р. брало 

участь 848 осіб/уч. 

Протягом січня-лютого 2017 року відповідно до розпорядження 

Полтавського обласного відділення (Філія) Комітети з фізичного виховання та 

спорту МОН України проходили змагання «Бадьорість та здоров’я» серед 

професорсько-викладацького складу ВНЗ ІІІ – IV р.а. Представники 

професорсько-викладацького складу ПУЕТ брали участь у наступних 

змаганнях: 

Теніс – ІІ місце – 2 осіб/уч. 

Настільний теніс – ІІІ місце – 2 осіб/уч. 

Шахи – І місце – 1 осіб/уч. 

Волейбол – IV  місце – 8 осіб/уч. 

Важливе місце у виховному процесі виконує бібліотека університету, яка 

здійснює виховний вплив на студентство через формування у молоді 

загальнолюдських цінностей, проникнення у скарбницю національної, духовної 

загальноукраїнської та світової культури, осмислення найвищих досягнень 

своєї нації з тим, щоб виховати у студентській молоді глибокі патріотичні 

почуття, стійкі громадські поривання, прагнення до підвищення якості 

навчання та трудової діяльності. 

Постійно проводяться диспути, огляди-бесіди, конференції, презентації 

до знаменних дат, бібліографічні огляди, книжкові виставки. В цьому 

навчальному році продовжено проект «Буккроссинг», започатковано ряд нових 

бібліотечних конкурсів. 

Робота зі студентами, які проживають у гуртожитках, є одним з важливих 

пріоритетів виховної роботи і перебуває під постійним контролем з боку 

ректорату університету та органів студентського самоврядування. Значну роль 

у виховній роботі в гуртожитках, відіграє студентське самоврядування, керівні 

органи якого обираються на загальних зборах: голови рад гуртожитків № 1, 2, 

3, 4, старости поверхів та блоків. Разом із керівництвом університету 

забезпечуються належні умови проживання, навчання та відпочинку студентів. 

У поточному навчальному році актуалізоване Положення про студентський 

гуртожиток. Кожного тижня проходять спільні засідання студентського 

самоврядування гуртожитків, на яких розглядається актуальні питання його 

мешканців. 

Спільними зусиллями адміністрації  університету  та студентської ради 
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гуртожитків ПУЕТ здійснюється робота в наступних напрямках:  

- поселення, перебування та виселення з гуртожитків студентів згідно з 

Правил внутрішнього розпорядку та Положення про студентський гуртожиток 

університету; 

- організація та сприяння роботі органів студентського самоврядування 

гуртожитків; 

- оформлення інтер’єрів жилих кімнат, проведення конкурсів на кращу 

кімнату, перевірка санітарного стану; 

- організація та контроль чергування науково-педагогічних працівників 

кафедр у вечірній час; 

- проведення профілактичної роботи щодо недопущення тютюнопаління, 

вживання алкогольних напоїв, наркотиків, розповсюдження інфекційних 

хвороб;  

- виконання правил протипожежної безпеки; 

- робота студентського формування щодо забезпечення правопорядку. 

Побудова виховного процесу у  Полтавському університеті економіки і 

торгівлі важливе і складне завдання, розв'язання якого вимагає, з одного боку, 

пошуку і приведення в дію нових форм та методик організації виховного 

процесу, а з іншого – активізації традиційних видів діяльності, збереження 

досягнень минулого. Такого поєднання вимагає принцип безперервності й 

наступності, сутність якого відносно виховання полягає в досягненні цілісності 

й наступності, перетворення виховання в процес, що триває впродовж усього 

життя. 

Виховання студентства – це процес творчий, зорієнтований на проблеми, 

пов'язані зі специфікою вищого  навчального закладу освіти, особливостями 

регіону. В ідеальній перспективі  Полтавський університет економіки і торгівлі 

має стати школою саморозвитку, самоуправління, самодисципліни, свідомої 

відповідальності, співробітництва й творчості викладача й студента. 

 

АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКА РОБОТА 

У 2016-2017 н.р. виконаний значний обсяг ремонтних робіт: 

- в гуртожитку №1 для забезпечення оптимального теплового режиму 

мешканцям установлений новий теплообмінник - 40429,68 грн. та проведений 

поточний ремонт душових (гідроізоляційні роботи) та ремонти жилих кімнат; 

- в гуртожитку №2 для запобігання травматизму проведені експертно-

діагностичні дослідження ліфта - 3909 грн. і поточний ремонт на 7561 грн., 

постійно підтримується робота стаціонарних електроплит і виконано ремонтів 

із заміною конфорок більше 30000 грн.; 

- в гуртожитку №4 проведені капітальні ремонти жилих кімнат, місць 

загального користування, кухонь, санвузлів, душових, а також гідроізоляційні 

роботи силами підрядників на суму 44884,35 грн. і спеціалістами відділу 

експлуатації будівель і споруд на суму 1130 тис.грн. (з матеріалами). 

Рік був із нелегких: у зв’язку з поривом водопровідно-каналізаційних 

мереж на ремонт витрачені кошти: 
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- зовнішніх мереж водопостачання навчальний корпус - 39159 грн.; 

гуртожиток №2 – 17696 грн.; 

- капітальний ремонт дворових каналізаційних мереж Л-1 – 4438 грн.; 

-  прочистка дворової каналізаційної мережі – 12142 грн. 

Перед початком опалювального сезону 2016/17 років: 

- промито систему опалення та проведені гідравлічні випробування - 

2996 грн. 

Працівники відділу експлуатації будівель і споруд виконали роботи: 

- прочищення дворової каналізаційної мережі: 

гуртожитки   –   431п/м 

навчальний корпус   –   199 п/м 

Разом:      630 п/м 

- прочищення внутрішніх каналізаційних мереж санвузлів, кухонь, 

душових – 1645 п/м = 1,645 км; 

- гуртожиток №1– 396 п/м; 

- гуртожиток №2– 366 п/м;          Разом в гурт.- 1510 п/м 

- гуртожиток №3– 304 п/м; 

- гуртожиток №4– 352 п/м; 

- навчальний. корпус – 92 п/м.  

- гараж - 0 

- житловий будинок (дворова) – 54 п/м 

- спорткомплекс – 43 п/м. 

Всього прочищено каналізаційних мереж – 2275 п/м, в порівнянні із 2015 

роком менше на 1,127 км. 

Роз’яснювальна робота серед працівників і мешканців гуртожитків 

проводиться постійно керівниками служб АГР і це дає поступово результат. 

Облік електроенергії в гуртожитках №1, 2, 3, 4 ведеться 5 двозонними 

лічильниками (витрати в нічний час оплачуються 50% зменшеному тарифу). 

Постійно проводиться заміна світильників на світлодіодні з метою економії 

електроенергії і для довгострокової роботи електроприладів. 

Крім цього, виконаний частково ремонт облицювальної плитки фасаду 

гуртожитків №2, 3, 4 – 36482 грн. 

Проведена модернізація ліфтів у гуртожитках №1,2,3,4 і ліфти працюють 

цілодобово, витрачено коштів понад 50000 грн. 

Для створення сприятливих умов спортсменам в спорткомплексі 

встановлений бойлер - 7656 грн. 

У 2016 році навчальний корпус оновлено меблями – 71117 грн., 

гуртожитки – 365513 грн., в т.ч.  

- гуртожиток №1 – 37628 грн. 

- гуртожиток №2 – 59045 грн. 

- гуртожиток №3 – 10830 грн. 

- гуртожиток №4 – 114060 грн. 

Для мешканців гуртожитку № 1 закуплено м’який інвентар (ковдри, 

подушки) на 28400 грн.; гуртожитку № 4 (матраци, подушки, ковдри, 

напівковдри) на 46359 грн., стільців на 69191 грн. (210 шт.) 
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Придбано меблів і інший м’який інвентар на 436630 грн., що менше чим в 

2015 році на 10%, але більше ніж у 2012 році в 2 рази. 

Постійно проводиться вивіз комунальних, будівельних, змішаних 

відходів. 

З метою запобігання травматизму відновлено асфальтобетонне покриття 

біля гуртожитку №2 – 25037 грн., придбано сіль – 425 грн.,  пісок – 454 грн., 

для прибирання снігу, оренда техніки – 730 грн., проводився благоустрій 

території, висаджені кущі, дерева, квіти – 563 грн. 

- встановлений знак Пожгідрант – 1042 грн. 

- придбано вогнегасників і пожежних рукавів більше чим 5000 

гривен; 

- проведена діагностика, технічне обслуговування вогнегасників– 

3806 грн. 

- постійно проводиться ремонт системи пожежної сигналізації, при 

необхідності встановлюється нова. 

У 2016 році проведена атестація робочих місць із шкідливими умовами 

праці і працівникам видали молоко на 10277 грн. На протязі року робітники 

забезпечувалися спецодягом і засобами індивідуального захисту. 

Для забезпечення санітарних норм придбано миючих засобів та 

реманенту на суму – 53394 грн., включаючи студентські гуртожитки. 

Проводилась один раз в місяць (місця загального користування) 

дератизація і дезінсекція, витрачено коштів за рік – 17239,20 грн. 

Проведена інвентаризація викидів по даховій котельні, отриманий дозвіл 

роботи дахової котельні безстроково. 

В повному обсязі виконані комплексні заходи щодо досягнення 

встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, 

підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого 

травматизму, професійного захворювання, аваріям і пожежам за 2016 рік. 

Завдання, які були заплановані на  2016-2017 н.р. виконані: 

- проводиться заміна ламп розжарювання на світлодіодні, термін 

служби яких в 50 разів більше, безпечні в експлуатації, і не треба утилізувати 

як люмінесцентні, а як тверді побутові відходи. 

Таким чином, використання світлодіодних ламп це не тільки економія 

власних матеріальних засобів, але і прямий внесок в захист навколишнього 

середовища. 

Термін служби може доходити до 50 тисяч годин, (денного освітлення 

1000 годин роботи); 

- встановлені двозонні електролічильники в 5 щитових гуртожитків, 

облік нічного використання електроенергії зменшений у 2 рази; 

- проведена атестація робочих місць із шкідливими умовами праці. 

Завдання на 2017-2018 навчальний рік 

- проведення технічної експертизи несучих конструкцій, покриття 

дахової котельні і виконання робіт по їх посиленню; 

- ремонтні роботи по водовідведенню води з покрівлі спорткомплексу і 

проведення ремонтних робіт після затікання  стін у спортзалі, а також покрівлі; 



 93 

- гідроізоляційні роботи перекриття в душових гуртожитку №2 і 

переоблицювання стін і підлоги плиткою; 

- ремонт рулонної покрівлі гуртожитку №2; 

- посилення металевої конструкції в КНС (зварювальні роботи сходів у 

приймальне відділення); 

- ремонт покрівлі в їдальні; 

- проведення експертизи і отримання Дозволу на викиди по даховій 

котельні; 

- скоротити витрати на телефонні та інші засоби зв’язку і можливо 

установити ліміт; 

- забезпечити ефективне використання матеріалів, енергоресурсів, 

безпечну та надійну експлуатацію будівель, споруд та інженерних мереж 

шляхом своєчасної профілактики, модернізації, проведення капітальних та 

поточних ремонтів; 

- запровадження нових енерго- та ресурсозберігаючих технологій; 

- проведення робіт з теплоізоляції мереж теплопостачання (відповідно 

до потреб); 

- використання ощадливих режимів використання теплової енергії з 

регулюванням режимів подачі; 

- розроблення і запровадження системи оповіщення учасників 

навчально-виховного процесу, інших співробітників і мешканців гуртожитків 

про надзвичайні ситуації. 

 

ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

У придбання основних засобів і нематеріальних активів за 2016-2017 

навчальний рік університетом вкладено 2208,7 тис. грн., у тому числі: 

- придбано:  

- програмне забезпечення на суму 257,0 тис. грн., 

- комп’ютерної та копіювально-розмножувальної техніки на 

733,4 тис.грн. 

- меблів та предметів облаштування на 536,0 тис. грн.; 

- спеціального обладнання, устаткування для науково-

дослідних та навчальних лабораторій на 309,3 тис. грн., 

- поповнені бібліотечні фонди на 373,0 тис. грн. 

У реконструкцію та ремонти приміщень університету вкладено 

1564,4 тис. грн. 

Витрати університету на підготовку науково-педагогічних кадрів у 2016-

2017 навчальному році склали 192,6 тис. грн., у тому числі: 

- виплачено стипендії аспірантам, докторантам – 94,7 тис. грн., 

- надруковано та видано монографій, опубліковано статей в 

«Науковому віснику ПУЕТ» та інших виданнях на 37,6 тис. грн., 

- витрати на відрядження, пов’язані з науковою діяльністю 

викладачів, участь у наукових конференціях та на друк матеріалів конференцій 

склали – 15,5 тис. грн., 
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- витрати коштів за навчання в аспірантурі і докторантурі в інших 

ВНЗ, а також витрати по складанню кандидатських іспитів і захисту дисертацій 

склали – 44,8 тис. грн. 

Заробітна плата з нарахуваннями за 2016-2017 навчальний рік склала 

46068,9 тис. грн. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників 

університету за 2016-2017 навчальний рік склала 4378 грн.  

На виплату стипендій студентам з коштів університету витрачено 

321,6 тис. грн. 

На виконання соціальних програм університету у 2016-2017 навчальному 

році використано 2557,0 тис. грн. коштів, з них: 

- на сплату різниці пенсійному фонду по науковій пенсії – 

583,1 тис. грн.; 

- на виплату матеріальної допомоги на оздоровлення працівників до 

щорічної відпустки – 1788,6 тис. грн.; 

- на культурно-масову роботу – 12,6 тис. грн.; 

- на оздоровлення дітей працівників університету– 29,4 тис. грн.; 

- на охорону праці, медичне обслуговування та санітарний огляд – 

128,8 тис. грн.; 

- на виплату матеріальної допомоги у зв’язку з виходом на пенсію та 

матеріальної допомоги ветеранам – 14,5 тис. грн. 

Витрати на студентське самоврядування склали 216,2 тис. грн. 
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