ПАСПОРТ
Вищого навчального закладу Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Повна назва закладу:

Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»

Скорочені назви:

ПУЕТ

Місто, область:

м. Полтава, Полтавська область

Ректор:

Нестуля Олексій Олексійович

Поштова адреса:

36000, Полтавська область, Полтава, вул. Коваля, 3

Підпорядкованість:

Центральна спілка споживчих товариств України (Укоопспілка)

Рівень акредитації

ІV рівень

Ліцензія

Загальний
ліцензований обсяг
Загальний
ліцензований обсяг на
весь строк навчання

Безстрокова ліцензія МОН України (Відомості щодо права провадження
освітньої діяльності у сфері вищої освіти Вищим навчальним закладом
Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» від
22.02.2021; інформація про право провадження освітньої діяльності
розміщена на сайті МОН України за посиланням
https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/poslugi/licenzuvannya/vidomosti-pro-pravozdijsnennya-osvitnoyi-diyalnosti/vidomosti-pro-pravo-zdijsnennya-osvitnoyidiyalnosti-u-sveri-vischoi-osviti/poltavska-oblast-l
http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya
http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya

Форма власності:

Приватна

Мова освітнього
процесу

українська, англійська

Свою діяльність університет розпочав у 1961 р. в якості навчальноконсультаційного пункту, з 1968 р. – факультету, а з 1971 р. – філіалу
Львівського торговельно-економічного інституту.
У 1974 р. постановою Ради Міністрів СРСР від 4 квітня 1974 року № 463
та постановою Центральної спілки споживчих товариств СРСР
(Центросоюз) від 14 червня 1974 року № 100 було створено Полтавський
кооперативний інститут, який готував фахівців вищої кваліфікації для всіх
союзних республік.
З 1991 р. університет підпорядкований Центральній спілці споживчих
товариств України (Укоопспілці). За роки освітньої діяльності підготовлено
Історія заснування: понад 60 тисяч фахівців.
Відповідно до Постанови Правління Укоопспілки від 21 травня 2001 року
№ 129 за погодженням з Кабінетом Міністрів України (лист від 12 лютого
2001 року № 20518/50) на базі Полтавського кооперативного інституту був
створений Полтавський університет споживчої кооперації України.
З 22 квітня 2010 року Полтавський університет споживчої кооперації
України перейменовано у Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі» (Постанова Правління
Центральної спілки споживчих товариств України (Укоопспілки) від 1
лютого 2010 року № 27 «Про зміну назви Полтавського університету
споживчої кооперації України» та наказ Міністерства освіти та науки

України від 29 березня 2010 року № 253 «Про затвердження статуту
Полтавського університету економіки і торгівлі»).
станом на 01.10.2020 року
початковий рівень (короткий цикл) - 51 осіб
перший (бакалаврський) рівень - 1846 осіб
Кількість студентів:
другий (магістерський) рівень - 365 осіб
третій (освітньо-науковий) рівень - 61 особа
Телефони (з кодом
Ректорат: (0532) 56-13-48; Факс.: (0532) 50-91-70
міста):
+38 (0532) 50-25-62
+38 (0532) 61-61-71
+38 (066) 225-12-37
+38 (067) 154-26-43
Приймальна комісія:
Факс: +38 (0532) 50-02-22
E-mail: primcom@puet.edu.ua
primcom.puet@gmail.com
rector.puet@gmail.com
E-mail:
rector@puet.edu.ua
http://puet.edu.ua/
Сайт:
Форми навчання:

денна, заочна (дистанційна)

початковий рівень (короткий цикл)
перший (бакалаврський) рівень
другий (магістерський) рівень
третій (освітньо-науковий) рівень
науковий рівень
молодший бакалавр – 1 рік 10 місяців
бакалавр - 3 роки 10 місяців
Тривалість навчання:
магістр - 1 рік 5 місяці
доктор філософії - 4 роки
011 Освітні, педагогічні науки
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
035 Філологія (спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури
(переклад включно), перша – англійська)
051 Економіка
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
Спеціальності
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
081 Право
122 Комп’ютерні науки
162 Біотехнології та біоінженерія
181 Харчові технології
241 Готельно-ресторанна справа
242 Туризм
281 Публічне управління та адміністрування
292 Міжнародні економічні відносини.
Педагогіка вищої школи
Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська
Документознавство та інформаційна діяльність
Освітні програми
Економіка
Економічна кібернетика
Бізнес-економіка

Підготовка фахівців
здійснюється на таких
рівнях вищої освіти

Економіка підприємства
Управління персоналом та економіка праці
Міжнародна економіка
Облік і аудит
Облік і оподаткування
Фінанси і кредит
Фінанси, банківська справа та страхування
Менеджмент
Менеджмент і адміністрування
Менеджмент інформаційних ресурсів
Менеджмент людських ресурсів
Бізнес-адміністрування
Маркетинг
Товарознавство і торговельне підприємництво
Товарознавство і комерційна діяльність
Публічні закупівлі
Товарознавство та експертиза в митній справі
Підприємництво, торгівля та логістика
Експертиза та митна справа
Митна справа в міжнародній торгівлі
Право
Комп’ютерні науки
Біотехнологія
Харчові технології
Харчові технології та інженерія
Ресторанні технології
Технології зберігання, консервування та переробки м’яса
Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів
Технології в ресторанному господарстві
Готельно-ресторанна справа
Курортна справа
Туризм
Місцеве самоврядування
Публічне управління та адміністрування
Публічне адміністрування
Міжнародні економічні відносини
Міжнародний бізнес
Підготовка науково-педагогічних кадрів в аспірантурі здійснюється за
спеціальностями:
015 Професійна
освіта
(за
спеціалізаціями);
051 Економіка; 072 Фінанси, банківська справа та страхування; 073
Менеджмент; 075 Маркетинг; 076 Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність; 113 Прикладна математика спеціалізація «Теоретичні основи
інформатики та кібернетики», 181 Харчові технології; 08.00.01 Економічна
Аспірантура/
теорія та історія економічної думки; 08.00.03 Економіка та управління
Докторантура
національним
господарством;
08.00.04 Економіка
та
управління
підприємствами (за видами економічної діяльності); 01.05.01 Теоретичні
основи інформатики та кібернетики; 13.00.04 Теорія і методика професійної
освіти; 08.00.07 Демографія, економіка праці, соціальна економіка і
політика; 08.00.11 Математичні методи, моделі та інформаційні технології в
економіці.
Д 44.877.01 по захисту докторських дисертацій зі спеціальностей 08.00.03
«Економіка та управління національним господарством», 08.00.04
Спеціалізовані Вчені
«Економіка та управління підприємствами (економіка торгівлі та послуг)»;
ради
К 44.877.03 по захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями
08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика».

Довузівська
підготовка:

-

підготовка вступників до зовнішнього незалежного оцінювання
знань з усіх шкільних дисциплін;
підготовка іноземців та осіб без громадянства до вступу у заклади
вищої освіти

Військова підготовка
здобувачів вищої
освіти за програмою
підготовки офіцерів
запасу:

Здійснюється на базі Вищого навчального закладу Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі» на підставі договору про
співпрацю з Харківським національним університетом Повітряних Сил ім.
Івана Кожедуба

Кадрове забезпечення:

– кількість викладачів: 206 осіб
з них:
– докторів наук – 37 осіб
– професорів – 27 осіб
– кандидатів наук – 132 осіб
– доцентів – 97 осіб

Гуртожиток:

Матеріальна база:

– кількість гуртожитків – 4;
- кількість студентів, що проживають в гуртожитках – 1158 осіб
навчальний корпус, гуртожитки № 1,2,3,4, спорткомплекс, комп'ютерні
класи, бібліотека, стадіон, кафе-буфети, їдальня, медичний пункт.

