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Питання Відповідь 

1. Чи змінилася форма власності 
підприємства? Як саме? 

Ні. 

2. Чи змінилося керівництво підприємства? 
Якщо змінилося, то наведіть, будь ласка, 
назву посади та П.І.Б. першого 
керівника, посади та П.І.Б. інших осіб, які 
входять до вищого керівництва. 

Керівництво університету (без змін): ректор – д.і.н., проф. Нестуля 

Олексій Олексійович; перший проректор – д.е.н., проф. Рогоза 

Микола Єгорович; проректор з наукової роботи - д.е.н., проф. 

Гаркуша Сергій Володимирович; проректор з науково-педагогічної 

роботи (міжнародні зв’язки, міжнародна діяльність, європейська та 

євроатлантична інтеграція) – д.е.н., проф. Чернявська Олена 

Валеріївна; проректор з адміністративно-господарської роботи – 

Соколенко Наталія Миколаївна; декан факультету товарознавства, 

торгівлі та маркетингу - к.е.н., проф. Тягунова Наталія Михайлівна; 

директор інституту економіки, управління та інформаційних 

технологій – д.е.н., проф. Педченко Наталія Сергіївна; директор 

інституту заочно-дистанційного навчання – к.е.н., доц. Іванов Юрій 

Васильович; 

Зміни в керівництві університету: на посаду проректора з науково-

педагогічної роботи (зв’язки з виробництвом і громадськістю, 

соціальний захист працівників, профорієнтаційна робота, 

гуманітарна освіта і виховання студентів) призначено д.е.н., доц. 

Манжуру Олександра Васильовича; на посаду декана факультету 

харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного 

бізнесу призначено д.т.н., проф. Скрипника В’ячеслава 

Олександровича. 

3. Які загальні зміни відбулися в 
організаційній структурі підприємства? 
Якщо зміни відбулися, надайте, будь 
ласка, нову оргструктуру підприємства. 

В організаційній структурі відбулися наступні зміни:  

1) з 1 вересня 2016 року в університеті створено кафедру економіки 

підприємства та економічної кібернетики шляхом реорганізації 

діючих кафедри економіки підприємства та кафедри економічної 

кібернетики; 

2) з 1 вересня 2016 року ліквідовано кафедру бізнес-

адміністрування та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності; 

3) з 1 вересня 2016 року в університеті створено департамент 

маркетингу; 

3) з 1 вересня 2016 року при кафедрі правознавства в навчальній 

аудиторії № 331 створено кабінет «Навчальна зала судових 

засідань»; 

4) з 1 вересня 2016 року створено науково-навчальний Інститут 

лідерства. 

Кадрові зміни: 

- з 1 вересня 2016 року на посаду завідувача кафедрою економіки 

підприємства та економічної кібернетики призначено к.ф.м.н., 

проф. Ємець Єлизавету Михайлівну; 

- з 1 вересня 2016 року на посаду директора департаменту 

маркетингу призначено к.е.н., доц. Івасенко Олену Анатоліївну; 

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

Інституту лідерства призначено к.і.н., доц. Нестулю С.І. 

- з 24 жовтня 2016 року на посаду директора міжнародного науково-
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освітнього центру призначено Перегуду Юлію Володимирівну. 

4. Чи змінився вповноважений з якості? 
(посада, П.І.Б.) 

Ні. Уповноважений з якості – перший проректор, д.е.н., проф. Рогоза 

Микола Єгорович. 

5. Яка чисельність працюючих на 
підприємстві, охоплених системою 
управління якістю (станом на дату 
заповнення цієї анкети)? 

730 осіб. 

6. Які суттєві зміни внесені в існуючі 
процеси системи управління якістю? 

Суттєвих змін у процесах не відбулося. Здійснюється якісне 

вдосконалення управління процесами та їх змісту. 

7. Які нові процеси введені в систему 
управління якістю? 

Нові процеси в систему управління якістю діяльності не вводилися. 

8. Яка нова продукція (нова послуга) 
почала випускатися підприємством? 

У 2016-2017 навчальному році здійснено перший випуск фахівців за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра напряму підготовки 

«Біотехнологія» і за ступенем магістра зі спеціальності «Місцеве 

самоврядування». 

9. За який період проводилося останнє 
аналізування з боку керівництва? Якими 
документами це підтверджується? 

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. 

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 
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«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 «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. 
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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», 

«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, консервування 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. 

10. Як змінилася політика та цілі в сфері 
якості? 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» (2014 р.) 

прийнятий новий Статут університету. Розроблена та затверджена 

Стратегія розвитку університету на 2017-2022 роки. Актуалізована 

Місія та політика університету в сфері якості. Відбуваються зміни у 

механізмі, методах досягнення кінцевих результатів, орієнтація на 

споживачів освітніх послуг (студентів та роботодавців).  

11. Які зміни внесені у внутрішню 
документацію системи управління 
якістю? Які нові внутрішні документи 
введені в дію? В зв’язку з чим? 

Актуалізовані такі документи:  
Місія Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» та політика у сфері якості; 

Положення про факультет; Положення про кафедру; Методичні 

рекомендації щодо складання плану науково-дослідної роботи та 

звіту про науково-дослідну роботу кафедри; Методичні 

рекомендації щодо складання плану роботи та звіту про роботу 

кафедри; Положення про навчально-методичний посібник для 

самостійного вивчення навчальної дисципліни; Посадова 

інструкція. Методика розробки, оформлення, впровадження та 

використання; Положення про експертну комісію; Положення про 

студентський гуртожиток; Положення про куратора (тьютора) 

академічної групи; Положення про старосту академічної групи.  

Розроблені нові документи:  

Статут Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі»; Стратегія розвитку Вищого 

навчального закладу «Полтавський університет економіки і 

торгівлі» на 2017-2022 роки; Концепція розвитку фізичної культури 

студентів на 2017-2022 роки; Положення про студентське 
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самоврядування; Положення про договірну роботу у Вищому 

навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі»; Положення про порядок ведення претензійно-

позовної роботи у Вищому навчальному закладі Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі»; Положення про 

порядок здійснення закупівель у Вищому навчальному закладі 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»; 

Положення про порядок здійснення закупівель у Вищому 

навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі»; Положення про навчально-науковий 

інституту лідерства; Порядок надання пільг студентам Вищого 

навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі»; Порядок надання пільг студентам Вищого 

навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі»; Програма розвитку міжнародного 

співробітництва в освітній і наукових сферах Вищого навчального 

закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі» на 2017-2022 р.р.; Програма розвитку міжнародного 

співробітництва в освітній і наукових сферах Вищого навчального 

закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі» на 2017-2022 р.р. 

12. Які введені в дію нові зовнішні 
нормативні та законодавчі документи та 
зміни до діючих, вимоги яких необхідно 
враховувати в діяльності підприємства 
(при виробництві продукції, наданні 
послуг)? 

1. Лист МОН України про запровадження наказу МОН України від 

12.04.2016 № 419 «Про внесення змін до постанови Кабінету 

Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 «Про 

затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» 

2. Наказ МОН України від 05.07.2016 № 782 «Про затвердження 

форм документів з підготовки фахівців у вищих навчальних 

закладах» 

3. Постанова Верховної Ради України від 19 жовтня 2016 року 

№ 1695-VIII «Про забезпечення сталого розвитку сфери фізичної 

культури і спорту в Україні в умовах децентралізації влади» 

4. Лист МОН України від 22.02.2017 № 1/9-98 «Переоформлення 

ліцензії на освітню діяльність закладів освіти у сфері вищої та 

професійно-технічної освіти» 

5. Наказ МОН України від 12.01.2017 № 40 «Про затвердження 

Вимог до оформлення дисертації». 

13. Чи проводилося переоцінювання 
постачальників? 

Пролонговано дію укладених договорів про співпрацю з 

керівництвом загальноосвітніх навчальних закладів м. Полтави та 

Полтавської області, коледжів та технікумів Полтави та інших 

областей, Полтавським обласним інститутом післядипломної 

педагогічної освіти. Проведені тижні кафедр: хімії, експертизи та 

митної справи, бухгалтерського обліку і аудиту, маркетингу, 

правознавства, технологічного обладнання харчових виробництв і 

торгівлі, в рамках яких проводилися профорієнтаційні заходи з 

учнівською молоддю. Проведено Чемпіонат області «Крок до 

бізнесу», ІІ Міжнародний Фестиваль реклами, Турнір «Міжнародна 

торгівля» між командами із ЗНЗ І-ІІІ ступенів, Круглий стіл 

«Здорове харчування: національні традиції та сучасність», Форум 

лідерів учнівського самоврядування. 

14. Чи відстежувалась ступінь задоволеності 
замовників? Яким чином? 

У 2016-2017 продовжено моніторинг рівня задоволеності 

роботодавців щодо якості підготовки випускників університету 

шляхом анкетування під час проходження студентами університету 

програм виробничих практик, проведення семінарів-тренінгів з 

практичними працівниками тощо. 

15. Скільки внутрішніх аудитів було 
проведено за охоплений період? 

Проведено внутрішній аудит 11 процесів в 10 структурних 

підрозділах і на 30 кафедрах університету. 

16. Які дані моніторингу процесів або Під час проведення моніторингу та внутрішніх аудитів управління 
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продукції отримані? Про що вони 
свідчать? 

процесами було виявлено невідповідності та зауваження. Які 

стосувалися своєчасності підготовки методичного забезпечення 

освітнього процесу, ведення діловодства, актуалізації посадових 

інструкцій. Більшість виявлених невідповідностей та зауважень 

усунені під час проведення внутрішніх аудитів. Усунення інших 

невідповідностей та зауважень в залежності змісту та терміну 

усунення буде перевірено після проведення коригувальних дій. 

Виникнення невідповідностей та зауважень визначається низкою 

об’єктивних (загальна економічна ситуація у країні) та суб’єктивних 

факторів (недостатня мотивація працівників, недостатній рівень 

відповідальності).  

17. Чи була виявлена невідповідна 
продукція/послуги (скарги, зауваження 
тощо)? На яких етапах життєвого циклу 
продукції? 

Оперативне управління. Мале місце недотримання термінів 

підготовки планів роботи кафедр, що було пов’язано з 

коригуванням робочих навчальних планів та реорганізацією кафедр. 

Навчальна діяльність та навчально-організаційний процес. Мале 

місце певний процент невідповідної продукції, тобто, студентів, які 

мають низький рівень успішності. Це виявлено за результатами 

здачі екзаменаційних сесій.  

Навчально-методичне забезпечення. Мали місце порушення 

термінів погодження навчально-методичних комплексів з окремих 

навчальних дисциплін.  

18. Які коригувальні та запобіжні дії були 
виконані? Що спричинило необхідність в 
таких заходах? 

Результати перевірок якості управління процесами надавалися 

першому проректору, директору науково-навчального центру, 

деканам факультетів, директорам інститутів, завідувачам кафедр, 

керівникам структурних підрозділів. Усі зауваження, які були 

виявлені при проведені внутрішніх аудитів, при поточній перевірці, 

обговорювалися на відповідних рівнях управління (кафедрі, у 

структурному підрозділі, на робочих нарадах деканів (директору 

інституту) з завідувачами кафедр, на вчених радах факультетів 

(інституту), на Вченій та Науково-методичній радах), а також при 

співбесідах з персоналом. Після обговорення встановлювалися 

терміни усунення зауважень та здійснювалася повторна перевірка. 

19. Які дії виконані на підприємстві у сфері 
постійного поліпшення системи 
управління якістю? Які основні 
поліпшення та вдосконалення внесені в 
основні процеси? 

19.1. Формування контингенту студентів: проведено анкетування 

першокурсників, щодо джерел та засобів отримання інформації про 

університет, факторів їх вибору для визначення основних 

інформаційних каналів комунікацій із цільовим ринком та 

визначення найбільш оптимальних носіїв рекламних звернень; 

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; 

оновлено договір про співпрацю з Полтавським інститутом 

післядипломної освіти ім. М.В. Остроградського та проведені 

презентації освітньої діяльності університету для директорів ЗНЗ м 

Полтави та області; проведена презентація освітньої діяльності 

університету на міській науково-практичній конференції 

«Профорієнтація: вчора, сьогодні, завтра» та регіональній 

конференції Міні Ed Camp Трудолюб «Виховання щасливих дітей». 

19.2. Навчальна діяльність і навчально-організаційний процес: У 

червні 2016 року організовано та проведено акредитацію підготовки 

фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра напрямів 

підготовки «Правознавство», «Туризм»; у 2016-2017 навчальному 

році проведена первинна акредитація підготовки фахівців з напряму 

підготовки «Біотехнологія» («Біотехнологія та інженерія») 

освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра та спеціальності 

«Місцеве самоврядування» («Публічне управління») освітньо-

кваліфікаційного рівня магістра та чергова (повторна) акредитація 

зі спеціальностей «Товарознавство і комерційна діяльність», 

«Товарознавство та експертиза в митній справі» («Підприємництво, 
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торгівля та біржова діяльність»), «Технології в ресторанному 

господарстві» («Харчові технології»), «Педагогіка вищої школи 

(«Наука про освіту»)» освітньо-кваліфікаційного рівня магістра; 

суттєво перероблені та затверджені навчальні плани та робочі 

навчальні плани за всіма спеціальностями (освітніми програмами) 

студентів набору 2017 року. 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 січня 

2017 року становив 7174 осіб. За денною формою в університеті 

навчається 2516 студентів. Організовано та проведено ліцензування 

з метою збільшення ліцензованих обсягів підготовки фахівців за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра з напрямів підготовки 

«Правознавство» (з ліцензованим обсягом 90 осіб за денною та 90 

осіб заочною формами навчання), «Туризм» (з ліцензованим 

обсягом 75 осіб за денною та 50 осіб заочною формами навчання); 

ліцензування підготовки фахівців за освітнім рівнем магістра зі 

спеціальності 081 «Право» (з ліцензованим обсягом 70 осіб за 

денною та заочною формами навчання); зі спеціальності 242 

«Туризм» (з ліцензованим обсягом 70 осіб за денною та заочною 

формами навчання). Вперше проведено ліцензування за третім 

освітньо-науковим рівнем – підготовка докторів філософії (PhD) з 8 

спеціальностей: 051 «Економіка», 015 «Професійна освіта», 072 

«Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 

075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівлі та біржова 

діяльність», 113 «Прикладна математика» спеціалізація «Теоретичні 

основи інформатики та кібернетики», 181 «Харчові технології». З 

метою збільшення контингенту студентів та надання випускникам-

бакалаврам 2017, 2018, 2019 років можливості отримати повну 

вищу освіту університет отримав позитивне рішення МОН України 

щодо збільшення ліцензованого обсягу підготовки студентів 

освітнього рівня магістра зі спеціальностей: Облік і оподаткування, 

Фінанси, банківська справа та страхування, Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність, Харчові технології. У 2017 році 

вперше проведено випуск фахівців денної форми навчання ступеня 

магістра за новими навчальними планами з терміном навчання 1 рік 

6 місяців. Всього випущено 259 студентів, з них 105 отримали 

дипломи з відзнакою, з них по факультетах Інституту економіки, 

управління та інформаційних технологій - 164 та 61 відповідно, 

факультету товарознавства, торгівлі та маркетингу - 53 (28), 

факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та 

туристичного бізнесу – 42 (16). Вперше відбувся випуск студентів 

спеціальності «Місцеве самоврядування». Одними з першими в 

Україні в університеті започатковано навчання осіб, які знаходяться 

в місцях позбавлення волі, за дистанційною формою навчання, що 

дозволить їм пройти процес ресоціалізації. Проведено XLІI 

Міжнародну науково-методичну конференцію «Дистанційна освіта: 

забезпечення доступності та неперервної освіти впродовж життя» 

(«E-Learning and University Education-2017»). 

19.3. Наукова діяльність: Укладено договори та угоди про 

співробітництво, у т. ч. і у сфері науково-технічної діяльності з: 
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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 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; 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 комп’ютерів 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. Крім апробованих раніше форм проведення наукових 

заходів (таких як конференції, круглі столи, семінари), з’явилися 

нові, зокрема: наукові читання, дистанційні лекції з-за кордону, 

наукові пікніки, наукові форуми, публічні дискусії. 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. 

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. У березні 2017 р. успішно 

здійснено перший набір іноземців в аспірантуру (8 осіб). 

19.4. Виховання студентської молоді: розроблено та затверджено 

конференцією студентів Положення про студентське 

самоврядування. Проведено вибори органів студентського 

самоврядування на рівні факультетів/інституту, університету за 

новим положенням; розроблена та схвалена Вченою радою 

університету Концепція розвитку фізичної культури студентів на 

2017-2022 роки; актуалізовано: Положення про студентський 

гуртожиток, Положення про куратора (тьютора) академічної групи, 

Положення про старосту академічної групи; запроваджено цикл 

зустрічей з патріотичного виховання за участю відомих 

особистостей, які досягли успіху в Україні (проект телеканалу 1+1 

#ТІЩОВРАЖАЮТЬ, зустрічі з лідером гурту Антитіла Тарасом 

Тополею та презентація молодіжного проекту U-Report від 

ЮНІСЕФ, письменником Євгеном Положієм та ін.); діє 

співробітництво студентської ради ПУЕТ з «Полтавський батальйон 

небайдужих» (Допомога бійцям АТО); продовжується шефство над 

Гадяцьким дитячим будинком Полтавської обласної ради; 

продовжується «Вечеря з деканом у гуртожитку». 
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19.5. Навчально-методичне забезпечення: науково-методичним 

центром управління якістю діяльності в 2016-2017 н.р. проведено 

внутрішній аудит якості наповнення та змісту навчально-

методичних комплексів навчальних дисциплін окремих кафедр 

університету відповідно до Плану-графіку проведення 

внутрішнього аудиту процесів діяльності університету. Науково-

методичним центром управління якістю діяльності сумісно з 

науково-навчальним центром, науково-організаційним відділом і 

редакційно-видавничим відділом здійснювався моніторинг 

виконання кафедрами плану видання навчально-методичної, 

наукової літератури та підручників і навчальних посібників.   

Науково-навчальним центром здійснюється постійний моніторинг 

розробки та оновлення навчальних програм з вибіркових 

навчальних дисциплін, робочих навчальних програм навчальних 

дисциплін. Головним науково-навчальним центром дистанційного 

навчання сумісно з науково-методичним центром управління якістю 

діяльності здійснювався постійний моніторинг якості наповнення,  

своєчасності розробки дистанційних курсів та актуалізації діючих 

курсів для студентів денної,  заочно-дистанційної форм навчання.  
19.6. Управління персоналом: Станом на 1 січня 2017 року на 

кафедрах працює 363 науково-педагогічних працівників, у тому 

числі на постійній основі – 331 осіб, що складає 91,2%. Частка 

науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та 

вченими званнями складає 76,3%. Зросла кількість кафедр, частка 

науково-педагогічних працівників, яких мають науковий ступінь та 

вчене звання, найвища – 100,0% до 5. Це кафедри туристичного та 

готельного бізнесу, товарознавства непродовольчих товарів, 

технологічного обладнання харчових виробництв і торгівлі. 

Захищено 2 докторські дисертації та 12 кандидатських дисертацій; 

отримали вчене звання професора 2 особи, вчене звання доцента – 

12 осіб, підвищили кваліфікацію 224 науково-педагогічних 

працівника, у тому числі 23 шляхом стажування за кордоном. 

Станом на 1 січня 2017 року в університеті працює 55 докторів наук 

і професорів та 222 кандидати наук і доценти. Продовжено навчання 

науково-педагогічних працівників з використання дистанційних 

технологій навчання при викладанні навчальних дисциплін для 

студентів денної та заочної форм навчання; забезпечувалося 

підвищення кваліфікації з електронних засобів і дистанційних 

технологій навчання науково-педагогічних і управлінських 

працівників кафедр, головного і локальних центрів дистанційного 

навчання. 

19.7. Інформаційні ресурси: 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); обладнано 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 маркетингу (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 
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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); обладнано 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 дощок та програмного забезпечення 

до них, 2-х стельових екранів в ЛЦДН (м. Новомосковськ, червень 

2016 р.); створено нову комп’ютерну аудиторію, виконано монтаж 

та налаштування комп’ютерного обладнання (10 робочих місць) в 

ЛЦДН (м. Суми, листопад 2016 р.) 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, квітень 2017 р.) 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. 4. Співробітниками ННІЦ 

проведено навчання та підвищення кваліфікації: за проектом 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. проходять підвищення 

кваліфікації за таким же курсом ще 23 офіцери запасу); 

за 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 липня 2017 р. проходять підвищення кваліфікації за 

таким же курсом ще 29 науково-педагогічних працівників та 

співробітників університету); протягом 2016-2017 навчального року 

на базі ННІЦ пройшли підвищення кваліфікації з новітніх 

інформаційно-комунікаційних технологій 42 військовослужбовця та 

працівника ЗСУ Військового коледжу сержантського складу 

Військового інституту телекомунікацій та інформатизації НТУУ 

«Київський політехнічний інститут».  

Впроваджений проект на підтримку читання та підвищення статусу 

книги «Читаюча людина – успішна людина»; продовжувалося 

виконання інноваційного проекту «Бібліотека в Інтернеті»; 

розроблений і впроваджується в роботу бібліотеки проект 

«Комплексний розвиток бібліотеки як центру інформаційної 

грамотності»; продовжувалася активна праця і удосконалення  
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проектів: «Віртуальна довідкова служба ПУЕТ», «Об’єднана 

довідкова служба»; на сайт бібліотеки додано послугу – замовлення 

на доукомплектування бібліотечного фонду, зроблене 

користувачами через електронну пошту або електронний каталог 

або іншим способом (всі користувачі бібліотеки мають можливість 

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

недостатній кількості); на допомогу науковій та навчальній роботі 

складено та розміщено на сайті бібліотеки презентацію: «Правила 

опису джерел та складання списків літератури»; підготовлений та 

прочитаний навчальний курс «Інноваційна діяльність бібліотек 

вищих навчальних закладів із забезпечення інформаційних потреб 

користувачів» на курсах підвищення кваліфікації бібліотечних 

працівників в Міжгалузевому інституті підвищення кваліфікації 

ПУЕТ; розроблений наступний курс «Сучасні підходи до зберігання 

бібліотечних фондів»; створена власна сторінка «Бібліотека ПУЕТ - 

краще з друзями разом» в соціальній мережі Фейсбук, з допомогою 

якої бібліотека просуває власні інформаційні продукти і послуги, 

відбувається інтерактивне спілкування і залучення користувачів в 

бібліотеку.  
19.8. Управління інфраструктурою: за звітній період в гуртожитку 

№ 1 для забезпечення оптимального теплового режиму мешканцям 

установлено новий теплообмінник та проведено поточний ремонт 

душових (гідроізоляційні роботи) та ремонти жилих кімнат; в 

гуртожитку № 2 для запобігання травматизму проведено експертно-

діагностичні дослідження ліфта і поточний ремонт постійно 

підтримується робота стаціонарних електроплит і виконано 

ремонти із заміною конфорок; в гуртожитку №4 проведено 

капітальні ремонти жилих кімнат, місць загального користування, 

кухонь, санвузлів, душових, а також гідроізоляційні роботи силами 

підрядників спеціалістами відділу експлуатації будівель і споруд; 

проведено ремонт зовнішніх мереж водопостачання навчального 

корпусу, капітальний ремонт дворових каналізаційних мереж Л-1,  

прочистку дворової каналізаційної мережі, промито систему 

опалення та проведені гідравлічні випробування. Виконаний 

комплекс робіт з улаштуванню диференційного обліку 

електроенергії в гуртожитках №1, 2, 3, 4 і встановлено 5 двозонних 

лічильників для обліку витрат в нічний час, що дає змогу 

зекономити в середньому по 5000 гривень за місяць. Проведена 

модернізація (в гуртожитку №1 – один ліфт працює цілодобово) та 

технічне обслуговування ліфтів для безпеки мешканців. 

19.9. Соціальне забезпечення викладачів і студентів: своєчасно 

здійснюється виплата заробітної плати працівникам університету, 

виплата стипендій студентам, матеріальна допомога, надаються 

пільги по оплаті за навчання дітей співробітникам університету; 

студенти діти-сироти звільняються від оплати за гуртожиток; у 

гуртожитках проводяться конкурси на кращу кімнату; переможці 

нагороджуються подарунками; мешканцям гуртожитків надаються 

комунально-побутові послуги; в усіх гуртожитках проведено 

мережу Інтернет; на базі гуртожитків діють медичний пункт, 

стоматологічний кабінет, перукарня, пральні машини, ксерокси;  

співробітникам університету надаються пільги на оплату 

оздоровчих путівок.  

19.10. Засоби контролю знань, вмінь і навичок студентів: з кожної 

навчальної дисципліни проводилися поточні модульні роботи, 

поточні контрольні роботи; згідно графіку проводилися ректорські 

контрольні роботи; з окремих навчальних дисциплін проводилися 

оцінювання залишкових знань студентів з тих напрямів підготовки 

та спеціальностей, які підлягали акредитації у 2016-2017 

навчальному році. Науково-методичний центр управління якістю 
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діяльності при проведенні внутрішнього аудиту процесу 

«Навчально-методичне забезпечення» здійснював постійний 

моніторинг наявності та якості засобів контролю знань, вмінь і 

навичок студентів, які застосовують науково-педагогічні 

працівники кафедр. Науково-навчальним центром спільно з 

навчально-науковим інформаційним центром проводиться 

централізоване незалежне тестування у системі OpenTEST для 

студентів денної та заочної форм навчання з метою підвищення 

якості контролю, зменшення частки суб’єктивізму в оцінюванні 

рівня підготовки студентів, скороченням часу для проведення 

поточного і підсумкового контролю знань. 

19.11. Матеріально-технічні ресурси: навчальний корпус та 

гуртожитки оновлено меблями; для мешканців гуртожитків 

закуплено м’якій інвентар, стільці; з метою запобігання 

травматизму відновлено асфальтобетонне покриття біля гуртожитку 

№ 2, придбано сіль, пісок, для прибирання снігу була орендована 

техніки, проводився благоустрій території, висаджені кущі, дерева, 

квіти. Проведена експертиза умов охорони праці при експлуатації 

устаткування підвищеної небезпеки дахової котельні і отриманий 

дозвіл на роботу обладнання, проведено удосконалення 

технологічного процесу та установлений мембранний бак, модем, 

пускач, автомати у розподільчому щиті з метою аварійного 

вимкнення у разі небезпеки, встановлений знак Пожгідран, 

придбано вогнегасники, проведена діагностика, технічне 

обслуговування вогнегасників, постійно проводиться ремонт 

системи пожежної сигналізації, при необхідності встановлюється 

нова. Для забезпечення санітарних норм придбано миючі засоби, 

проводилась один раз в місяць (місця загального користування) 

дератизація і дезінсекція, 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. 

19.12. Моніторинг якості освітніх послуг: продовжено проведення 

моніторингу навчальної діяльності науково-педагогічних 

працівників (контроль організації проведення відкритих занять); 

проведений моніторинг якості виконання дипломних робіт 

(проектів); моніторинг забезпечення робочими навчальними 

програмами навчальних дисциплін; моніторинг готовності та якості 

навчально-методичних комплексів дисциплін, моніторинг наявності 

та якості засобів оцінки знань студентів денної та заочної форм 

навчання; щомісячно здійснювався моніторинг виконання 

загальноуніверситетського плану видання навчально-методичної 

літератури, проведений моніторинг навчальної діяльності студентів 

за анкетою «Студентська думка». 

19.13. Маркетинг ринків праці і освітніх послуг: укладено угоди про 

співпрацю з Національною мережею магазинів «Товари від А до Я», 

ТОВ «Релакс», Полтавською митницею ДФС; залучено нові 

підприємства для проходження практики-стажування:  ТОВ «ТД 

«Аніка», Українська універсальна біржа, ПП «Де Люкс Система», 

ПП «БФ «Вікторія», ПрАТ «АСК «ІНГО Україна», літературно-

меморіальний музей В.Г.Короленка, Полтавський обласний центр 

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів 

державної влади, Регіональний центр з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Полтавській області, Перший 

Полтавський місцевий центр з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги, Другий Полтавський місцевий центр з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги, Управління поліції 

охорони в Полтавській області, Мережа магазинів «Аврора», ПП 
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«Орендний Дитячий оздоровчо-виховний заклад «Орлятко», База 

відпочинку «Мис Доброї Надії»; залучено нові підприємства для 

проходження практики-стажування з оплатою праці та соціальним 

пакетом: Дитячий оздоровчий табір «Сонячний» ФОП Сергієнка 

В.І., База відпочинку «Мис Доброї Надії», Ресторан «Августін» 

ФОП Ушакова А.С., Полтавське відділення ПАТ «СК «Країна»; 

підготовлено та проведено моніторинг оцінки рівня підготовки 

випускників університету та якість проведення виробничих 

практик; проведені індивідуальні презентації діяльності фірм-

роботодавців за професійним спрямуванням: Дитячий оздоровчий 

табір «Сонячний», Полтавське обласне управління АТ «Державний 

ощадний банк України «Ощадбанк», Міжнародна корпорація ТОВ 

«Minay Supports», Регіональна газова компанія, ТОВ «Епіцентр», 

ТОВ «Ай Ті Гранд», Міжнародна компанія ТОВ «Mindy Supports»; 

розроблено ідею ребрендингу, його місію та атрибути бренду ПУЕТ 

з врахуванням маркетингової діяльності ПУЕТ на міжнародних 

ринках освітніх послуг та посилення іміджу університету на 

внутрішньому ринку вищої освіти; здійснюється просування 

університету в соціальних мережах Fb, Vk та ОК у відповідності до 

прийнятої стратегії розвитку університету; впроваджено ліделізацію 

рекламних контактів для формування бази даних клієнтів на 

азіатському та африканському ринках; 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; 

впроваджено систематичну SEO-аналітики, поступово здійснюється 

налагодження контекстної реклами для формування оптимальних 

для сприйняття рекламних повідомлень; проведено аналіз зовнішніх 

посилань на сайт університету та проводиться робота щодо 

виправлення інформаційних викривлень, шляхом письмових та 

усних звернень до адміністраторів сайтів; впроваджено в практику 

діяльності університету прямі трансляції публічних заходів у Fb та 

Vk з метою формування та закріплення іміджу університету як 

сучасного відкритого, високотехнологічного університету. 

19.14. Управління студентами, знання, вміння та навички яких не 

відповідають вимогам: продовжено проведення щотижневого 

моніторингу відвідування студентами навчальних занять, 

щотижневого аналізу ліквідації академічної заборгованості 

студентів на засіданнях кафедр, вчених рад факультетів (інституту), 

в науково-навчальному центрі, у першого проректора, ректорату; 

батькам студентів, які мали академічні заборгованості та пропуски 

навчальних занять, направляються відповідні листи. 

19.15. Післядипломна освіта: у жовтні 2016 року здійснено перший 

набір студентів за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки та 

інформаційні  технології»; розширено практику проведення виїзних 

курсів підвищення кваліфікації: у березні 2017 року на замовлення 

Чернівецького кооперативного економіко-правового коледжу були 

розроблені і проведені курси за акредитованою спеціальністю 011 

«Науки про освіту» за навчальною програмою «Педагогіка вищої 

школи. Компетентнісно-орієнтоване навчання». Мета курсу - 

навчити слухачів використанню сучасних технологій навчання, 

ефективному педагогічному спілкуванню на гуманістичних 

началах, висококваліфікованому діагностуванню особистісного і 

професійного розвитку студентів та його корекції; на замовлення 

Міжнародної організації з міграції Міжгалузевий інститут 

підвищення кваліфікації разом з викладачами кафедри маркетингу 

розроблено програму підвищення кваліфікації за темою «Бренд-

менеджмент у системі маркетингу». Навчання організовано за  
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індивідуальним графіком; впроваджено авторський курс 

підвищення кваліфікації за програмою «Психологічне 

консультування в гештальт-підході». Завдання курсу полягає у 

формуванні професійних умінь психолога-консультанта та їх 

закріплення на практиці; розроблена та затверджена навчальна 

програма за темою «Менеджер (управитель) багатоквартирного 

будинку (групи будинків)», відвідувачі курсів отримані знання 

зможуть застосовувати в організації безпосередньої діяльності 

управителя для реформування житлово-комунальної сфери. 

19.16. Міжнародне співробітництво: розпочато реалізацію проекту 

ЄС Еразмус+ AESOP «Здійснення захисту інтересів студентів 

шляхом введення посади омбудсмена» (561640-EPP-1-2015-1-AZ-

EPPKA2-CBHE-JP) і проектів за програмою Erasmus+: KA1. 

Навчальна кредитна мобільність для реалізації взаємного обміну 

студентами, викладачами та адміністративним персоналом з 

Будапештським Університетом Метрополітан (Угорщина), 

Утенівською колегією/Університетом прикладних наук (Литва), 

Верхньосілезьким економічним університетом (Республіка 

Польща); було організовано та проведено семінари (workshops) 

щодо реалізації програми Еразмус+ для членів груп з 

інтернаціоналізації університету; було взято участь у ряді 

моніторингів та семінарів щодо отриманих результатів у рамках 

реалізації проекту TEMPUS UNIVIA (543893-TEMPUS-1-2013-1-

AZ-TEMPUS-SMGR) «Розвиток та вдосконалення 

університетського управління в галузі міжнародних зв’язків», 

проведених Міністерством освіти та науки України, Національним 

Еразмус+ офісом в Україні, за участі представників європейських 

ВНЗ-партнерів проекту та грант-холдера – Азербайджанського 

державного економічного університету. Організовано 33 

партнерства з європейськими університетами та подані заявки на 

отримання фінансування університетів-учасників від 

Європейського союзу з метою реалізації взаємного обміну 

студентами, викладачами та адміністративним персоналом у рамках 

програми Еразмус+ КА1. Навчальна кредитна мобільність  з такими 

країнами: Польща, Литва, Болгарія, Румунія, Латвія, Туреччина, 

Хорватія, Італія, Кіпр, Чеська Республіка, Угорщина, Естонія, 

Греція, Македонія. ПУЕТ включено до 7 консорціумів для подання 

заявок на фінансування Європейського союзу в рамках програми 

Еразмус+ КА2. Проекти співпраці. Подано 4 заявки на 

фінансування Європейського Союзу в рамках програми Еразмус+ 

Жан Моне. Укладено 7 нових угод з ВНЗ та установами з 5 країн 

світу, а саме: 2 установи Польщі (Інститут розвитку міжнародної 

співпраці, Державна вища професійна школа ім. проф. Едварда Ф. 

Щепаніка в Сувалках), Литви (Міжнародний університет 

Литви/LCC International University), Тунісу (Компанія «Hammamet 

Travel Service»), Болгарії (Компанія «Star Foks Team Company 

LTD»), Угорщини (Будапештський університет Метрополітен) та 

угода про консорціум по створенню Мережевого університету 

«Кооперація» між ВНЗ-партнерами з СНД. Продовжено дію 

договорів на підставі закінчення терміну дії з Академією 

Готельного бізнесу і громадського харчування (Польща),  

Карагандинським економічним університетом (Казахстан). 

Укладено договір з 1 новою рекрутинговою компанією «Yulia 

Grabova Granat Recruiting Ajans» з організації стажування студентів 

ПУЕТ у Туреччині. Розширено перелік баз стажувань у Туреччині,  

Болгарії, Тунісі, Китаї, в Об`єднаних Арабських Еміратах. Вперше 

організовано та проведено конкурс відео-звітів студентів 

університету «Крок до мрії» за результатами стажування за 

кордоном 2016 року з метою ознайомлення з умовами та 
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можливостями закордонних програм стажування ПУЕТ, залучення 

більшої кількості студентів до участі у них, а також поширення 

інформації про університет серед абітурієнтів та заохочення більшої 

їх кількості до навчання в ПУЕТ. Укладено 11 договорів про 

співробітництво з фірмами з набору іноземних студентів. 

Розроблено інформаційний буклет про академічні можливості в 

рамках програми ЄС Еразмус+ за результатами реалізації проекту 

Темпус UNIVIA «Розвиток і вдосконалення університетського 

управління в галузі міжнародних зв’язків» (543893-TEMPUS-1-

2013-1-AZ-TEMPUS-SMGR). Здійснено актуалізацію офіційних 

юридичних даних Університету на Порталі учасників Європейської 

комісії (PIC номер). 

19.17. Оперативне управління: на щотижневих засіданнях 

ректорату, щотижневих нарадах деканів факультетів (директора 

інституту) із завідувачами кафедр здійснюється поточне оперативне 

управління та обговорення результатів виконання запланованих 

рішень за окремими напрямами роботи університету (процесами); 

проведено аналіз планів роботи кафедр на 2016-2017 навчальний 

рік, планів роботи факультетів на 2016-2017 навчальний рік, планів 

роботи структурних підрозділів на 2017 рік. 

19.18. Стратегічне планування: здійснювалися заходи щодо 

підготовки до акредитації та ліцензування напрямів підготовки й 

спеціальностей. Розроблена та затверджена Вченою радою у грудні 

2016 року Стратегія розвитку університету на 2017-2022 роки. 

Працює робоча група з реалізації Стратегії розвитку університету 

на 2017-2022 роки. Першим проректором здійснюється контроль за 

виконанням заходів щодо реалізації даного документу. 

19.19. Аналіз системи управління з боку керівництва: здійснюється 

систематичний аналіз стану процесів СУЯ університету на нарадах 

першого проректора з керівниками процесів, на засіданнях 

ректорату, вченої та науково-методичної рад. Університет отримав 

високі нагороди: у жовтні 2016 р. – диплом лауреата конкурсу І 

ступеню та золоту медаль у номінації «Інновації з інтенсифікації 

міжнародного співробітництва у сфері освіти, науки, культури»; у 

березні 2017 р. – золоту медаль у номінації «Партнерство як 

стратегічний ресурс інноваційного розвитку навчальних закладів» 

та сертифікат якості наукових публікацій». 

19.20. Внутрішній аудит: проводяться внутрішні аудити процесів 

системи управління якістю діяльності університету згідно Плану-

графіку їх проведення, затвердженого ректором. Результати 

проведення внутрішнього аудиту процесів діяльності, виконання 

плану коригувальних дій розглядаються на засіданнях кафедр, 

нарадах внутрішніх аудиторів. 

20. Чи інтегрована система управління 
якістю з відповідними вимогами інших 
систем управління? 

В Університеті не діють інші системи управління якістю діяльності. 

Тому немає умов для інтеграції. 
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