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ВИСНОВКИ 

експертної комісії щодо акредитаційної експертизи  

освітньо-професійної програми «Економічна кібернетика» зі спеціальності  

051 Економіка за першим (бакалаврським) рівнем у  

Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі» 

 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та «Положення про 

акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних 

закладах та вищих професійних училищах», затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 978 (зі змінами та 

доповненнями), та згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 

13.06.2018 року № 1233-л «Про проведення акредитаційної експертизи» 

експертна комісія у складі: 

Меркулова Тамара Вікторівна – завідувач кафедри економічної 

кібернетики та прикладної економіки Харківського національного університету 

імені В.Н. Каразіна, доктор економічних наук, професор, голова комісії; 

Ляшенко Олена Ігорівна – професор кафедри економічної кібернетики 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор 

економічних наук, професор, експерт; 

розглянула подану Вищим навчальним закладом Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» акредитаційну справу та провела у термін з 21 

по 23 червня 2018 року безпосередньо на місці експертне оцінювання 

відповідності освітньої діяльності цього закладу вищої освіти ліцензійним 

умовам та державним вимогам щодо акредитації освітньо-професійної 

програми «Економічна кібернетика» спеціальності 051 Економіка за першим 

(бакалаврським) рівнем, а саме: 

– достовірність інформації, поданої до МОН України закладом вищої 

освіти; 

– відповідність показників діяльності закладу установленим 

законодавством Ліцензійним вимогам щодо кадрового, матеріально-технічного, 

навчально-методичного, інформаційного забезпечення; 

– відповідність освітньої діяльності з підготовки здобувачів вищої 

освіти державним вимогам до акредитації; 

– наявність не усунених порушень у діяльності ВНЗ, що були виявлені 

під час попередніх перевірок. 

У підсумку експертного оцінювання комісія констатує: 

1. Загальна інформація про заклад вищої освіти 

Повна назва закладу вищої освіти: Вищий навчальний заклад 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (далі – 

Університет, ПУЕТ). Юридична адреса: 36014, Полтавська область, м. Полтава, 

вул. Коваля, буд. № 3. 

Університет очолює ректор – Нестуля Олексій Олексійович, доктор 

історичних наук, професор, Заслужений працівник народної освіти України, 
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Академік Української академії історичних наук, Лауреат Державної премії 

України в галузі науки і техніки. 

Університет розпочав свою діяльність у 1961 р. як навчально-

консультаційний пункт, 1968 р. – факультет, 1971 р. – філіал Львівського 

торговельно-економічного інституту. Полтавський кооперативний інститут 

було організовано Постановою Ради Міністрів СРСР від 4 червня 1974 року № 

463 та постановою Центральної спілки споживчих товариств СРСР 

(Центроспілки) від 14 червня 1974 року № 100. Полтавський університет 

споживчої кооперації України створений 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.  

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). 

Комісія перевірила і підтверджує наявність оригіналів реєстраційних 

документів: 

- Довідка про внесення Університету до Державного реєстру вищих 

навчальних закладів України; 

- Свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької 

діяльності – юридичної особи (Серія А00 №791749); 

- Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців; 

- Сертифікат Міністерства освіти і науки України серія РІ-IV № 1770506 

про акредитацію за статусом вищого навчального закладу  від 28 липня 2014 р.; 

- Сертифікат Міністерства освіти і науки України серія НІ № 1788352 про 

акредитацію з галузі знань (спеціальності) 05 Соціальні та поведінкові науки 

051 Економіка з рівнем бакалавр від 27 червня 2017 р.; 

- Сертифікат Міністерства освіти і науки України серія НІ-ІІ № 1771254 

про акредитацію напряму (спеціальності) 0305 Економіка та підприємництво  

6.030502 Економічна кібернетика від 5 серпня 2014 р.; 

- Статут Університету, прийнятий в новій редакції Конференцією 

трудового колективу 29 червня 2016 року, протокол № 1, затверджений 

постановою Правління Укоопспілки від 01 вересня 2016 р. № 86. Орган 

управління – Центральна спілка споживчих товариств України (Укоопспілка), 

ідентифікаційний код – 01597997. 

Експертна комісія констатує, що перелік і зміст установчих документів 

відповідає чинним вимогам.  

У структурі університету: Інститут економіки, управління та 

інформаційних технологій, факультет харчових технологій, готельно-

ресторанного і туристичного бізнесу, факультет товарознавства, торгівлі та 
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маркетингу денної та заочної форм навчання; деканат по роботі з іноземними 

студентами, Інститут заочно-дистанційного навчання, Міжгалузевий інститут 

підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів, Миколаївський коледж 

бізнесу і права Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі», Філія «Білгород-Дністровський економіко-

правовий коледж» Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі», Філія «Черкаський кооперативний 

економіко-правовий коледж» Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі». 

В Університеті працює аспірантура та докторантура, забезпечується 

підготовка кандидатів наук з семи спеціальностей, докторів наук з трьох 

спеціальностей. В університеті дві спеціалізовані вчені ради по захисту 

докторських та кандидатських дисертацій: Д 44.877.01 зі спеціальностей 

08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством», 08.00.04 – 

«Економіка та управління підприємствами (економіка торгівлі та послуг)»;  

Д 44.877.02 зі спеціальностей 08.00.01 – «Економічна теорія та історія 

економічної думки», 08.00.11 – «Математичні методи, моделі та інформаційні 

технології в економіці». 

В Університеті здійснюється підготовка бакалаврів за 17 напрямами 

підготовки (відповідно до переліку 2006 року) та 15 спеціальностями 

(відповідно до переліку 2015 року), спеціалістів і магістрів за 15 

спеціальностями (відповідно до переліку 2015 року). В університеті станом на 

01.10. 2017 р. навчається 6347 студентів. Університет має ліцензію та здійснює 

підготовку іноземних громадян за акредитованими напрямами та 

спеціальностями, підготовку іноземців та осіб без громадянства до вступу у 

вищі навчальні заклади.  

Університет отримав Міжнародний Сертифікат 440030QМ08 

Міжнародної мережі сертифікації (IQNet) і Німецького органу сертифікації 

системи управління якості (DQS GmbH) про відповідність діяльності 

міжнародному стандарту ISO 9001:2008 (2009 р., 2012 р., 2015 р., 2018 р.).  

Наукова і науково-педагогічна діяльність ПУЕТ зосереджена на 27 

кафедрах. Університетом видаються періодичні видання: фаховий науковий 

журнал «Науковий вісник» (серії «Економічні науки» індексується у 

наукометричній базі INDEX COPERNICUS, «Технічні науки», «Гуманітарні 

науки»), «Збірник наукових робіт магістрів».  

З 1995 року на базі університету функціонує Полтавський навчальний 

комплекс Укоопспілки «Освіта», який об’єднує понад 60 коледжів і технікумів 

України і забезпечує підготовку бакалаврів за інтегрованими навчальними 

планами на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. 

Комісією перевірені в наявності ліцензія Міністерства освіти і науки 

України – Відомості на право здійснення освітньої діяльності закладу освіти у 

сфері вищої освіти та оригінал сертифікату про акредитацію університету 

(сертифікат серія РІ-ІV № 1770506 від 28.07.2014 р.). У 2014 році Університет 

пройшов чергову акредитацію в цілому за IV рівнем (рішення АК від 

08.07.2014 р., протокол №110, термін дії сертифікату до 01.07.2019 року).  
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Підготовка бакалаврів за освітньо-професійною програмою «Економічна 

кібернетика» спеціальності 051 Економіка  здійснюється за денною та заочною 

формами навчання. Підготовка фахівців зі спеціальності 051 Економіка  

акредитована за ступенем бакалавра (сертифікат про акредитацію серія НІ № 

1788352 від 27.06.2017 р.); термін дії сертифікату до 01.07.2025 р. 

В 2007 році серед 200 кращих університетів України Полтавський 

університет споживчої кооперації України зайняв 24 місце, а в класифікаційній 

групі «Економіка, керування і торгівля» – друге місце серед 46 університетів, 

став переможцем Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товару, роботи, 

послуги) – «100 кращих товарів України», у 2006-2007 роках в номінації 

«Інформаційні послуги».  

В консолідованому рейтингу 2010 року закладів вищої освіти України 

Університет ввійшов в десятку кращих закладів вищої освіти недержавної 

форми власності. За результатами рейтингу Міністерства освіти і науки, молоді 

та спорту України у 2012 році – Університет зайняв 5 місце серед університетів 

України, які готують фахівців з економіки, фінансів, управління, 

підприємництва. 

ПУЕТ отримав диплом ТОВ «Microsoft Україна» за багаторічне 

впровадження та використання технологій «Microsoft» (лютий 2015 року). 

Університет є членом престижних міжнародних освітніх та наукових 

організацій: Співдружність університетів Magna Chartа, Асоційованим членом 

ради ректорів ВНЗ кооперації країн СНД, Європейської Академії рітейлу, 

Міжнародної громадської організації «Рада керівників кооперативних 

навчальних закладів». 

Експертна комісія констатує, що керівництвом університету приділяється 

належна увага організації виховного процесу. Важливу роль в організації 

виховної діяльності відіграє студентське самоврядування. В 2016-2017 н.р. 

Конференцією студентів ПУЕТ затверджене нове Положення про студентське 

самоврядування. 

Експертна комісія перевірила наявність і достовірність документів, 

що забезпечують правові основи діяльності закладу вищої освіти та умови 

провадження освітньої діяльності і констатує, що вони відповідають 

умовам акредитації та свідчать про можливість підготовки фахівців за 

спеціальністю 051 Економіка освітньо-професійньої програми 

«Економічна кібернетика».  

2. Формування контингенту студентів 

Політика Університету щодо формування контингенту та проведення 

профорієнтаційної роботи визначена рішеннями правління Укоопспілки, 

Планом заходів з реалізації Стратегії розвитку Вищого навчального закладу 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» на 2017-

2020 роки, Планом заходів Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» з формування контингенту 

студентів у 2017-2018 навчальному році, Програмою управління якістю 

освітньої діяльності університету до 2020 року з урахуванням перспектив 

регіонального ринку праці. 
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Формування контингенту студентів в Університеті проводиться 

відповідно до законодавчих нормативних актів, наказів Міністерства освіти і 

науки України, постанов правління Укоопспілки, рішень Вченої ради і 

ректорату Університету; та ліцензованих обсягів зі спеціальностей; на умовах 

договорів з юридичними та фізичними особами. 

Для організації роботи з прийому студентів кожен рік формується 

приймальна комісія, яка працює згідно з Положенням про приймальну комісію 

та Правилами прийому до університету. Ці документи розроблені відповідно до 

Закону України «Про вищу освіту», інших законодавчих і нормативних 

документів. Ділова документація приймальної комісії – книги реєстрації 

особових справ абітурієнтів, протоколи, накази – ведуться чітко з дотриманням 

чинних вимог. 

Станом на 01.06.2018 р. контингент студентів спеціальності 250 осіб, у 

тому числі – ступеня бакалавра становить 56 осіб.  

Кількісні показники формування контингенту студентів спеціальності 051 

Економіка  наведено у наступній таблиці. 

 

Динаміка контингенту студентів Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» спеціальності 051 Економіка 

освітньо-професійна програма «Економічна кібернетика» ступеня бакалавр 
Станом на 1 жовтня (осіб) 
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освітньо-
кваліфікацій- 

ного рівня 
«молодший 

спеціаліст» 

В
сь

о
го

 

у т.ч. 
зараховані  

на базі 

освітньо-
кваліфікацій- 

ного рівня 
«молодший 

спеціаліст» 

Контингент 

студентів  

денної 

форми 

навчання 

49  49 3 51 11 66 17 151 14 

у т.ч. за 

державним 

(галузевим) 

замовленням 

0  0  0  0  0  

Контингент 

студентів  

заочної 

форми 

навчання 

0  0  1 1 9 6 99 9 

у т.ч. за 

державним 

(галузевим) 

замовленням 

0  0  0  0  0  

Загальний 

контингент 
49 0 49 3 52 12 75 23 250 23 

В т.ч. за 

державним 

(галузевим) 

замовленням 

0  0  0  0  0  
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Комісія констатує позитивну динаміку суттєвого зростання контингенту 

студентів денної та заочної форми навчання. 

Науково-педагогічними працівниками випускової кафедри економіки 

підприємства та економічної кібернетики проводиться профорієнтаційна, 

агітаційна та рекламна робота з метою поширення інформації про спеціальність 

Економіка освітньо-професійну програму «Економічна кібернетика» на 

Полтавщині та інших регіонах України. Форми та методи профорієнтаційної 

роботи різнопланові: проведення зустрічей з представниками підприємств та 

організацій різних економіко-правових форм; залучення до проведення 

науково-практичних конференцій, майстер-класів, семінарів та тренінгів, 

читання авторських лекцій провідними науково-педагогічними працівниками 

кафедри, забезпечення партнерських зв’язків щодо проведення практики 

студентів з потенційними роботодавцями, випускниками; організація 

рецензування виконаних студентами дипломних робіт, науково-методичних 

праць науково-педагогічними працівниками; запрошення керівників та 

провідних фахівців, представників професійних об’єднань для участі у Днях 

кар’єри, засіданнях наукових гуртків та конкурсів. Іміджевій діяльності також 

сприяє проведення викладачами кафедри курсів перепідготовки офіцерів запасу 

за програмою «НАТО – Збройні сили України» відповідно грантової програми 

НАТО «Партнерство заради миру», тісна співпраця кафедри економіки 

підприємства та економічної кібернетики з  Департаментом охорони здоров’я 

Полтавської ОДА та  медичними закладами області щодо підвищення 

кваліфікації та перепідготовки спеціалістів за програмою «Інформаційні 

технології медсестринства», співпраця з громадською спілкою «Міжнародний 

центр досліджень соціально-економічних проблем модернізації та розвитку 

кооперації»; участь викладачів кафедри у міжнародних проектах - 

Erasmus+  AESOP (561640-EPP-1-2015-1-AZ-EPPKA2-CBHE-JP) «Здійснення 

захисту інтересів студентів шляхом введення посади омбудсмена» та  

Міжнародна кредитна мобільність: ERASMUS + KA1. 

Це забезпечує університету його конкурентоздатність та формування 

необхідного контингенту студентів. Розроблена рекламна стратегія просування 

освітнього продукту з підготовки студентів щодо здобуття ступеня бакалавра за 

спеціальністю «Економіка» освітньою програму «Економічна кібернетика» у 

мережі Інтернет, на офіційному сайті університету, у засобах масової 

інформації, на всеукраїнських виставкових та іміджевих заходах.  

Експертна комісія підтверджує, що формування контингенту 

студентів в Університеті проводиться відповідно до законодавчих 

нормативних актів, в межах ліцензованого обсягу підготовки бакалаврів зі 

спеціальності 051 Економіка. 

3. Зміст підготовки фахівців  

Комісія констатує, що підготовка бакалаврів за освітньо-професійною 

програмою «Економічна кібернетика» спеціальності 051 Економіка 

здійснюється відповідно до освітньо-професійної програми, навчального плану 

та пояснювальної записки до навчального плану, засобів діагностики. 

http://puet.edu.ua/sites/default/files/snymok1231.jpg
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Освітньо-професійна програма «Економічна кібернетика» зі 

спеціальності 051 Економіка для підготовки здобувачів вищої освіти за першим 

(бакалаврським) рівнем розроблена робочою групою Вищого навчального 

закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», 

затверджена Вченою радою Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі». Перелік навчальних 

дисциплін, які містить Освітньо-професійна програма, відповідає загальним та 

спеціальним компетентностям бакалаврів з економічної кібернетики. Анотації 

дисциплін дають достатнє уявлення про їх зміст та можливість сформувати у 

студентів передбачені компетентності та продемонструвати програмні 

результати навчання. 

Засоби діагностики якості вищої освіти визначають зміст та форми 

підсумкової атестації, призначені для оцінювання ступеня компетентності осіб, 

які здобувають ступінь бакалавра спеціальності 051 Економіка освітня 

програма «Економічна кібернетика». 

Навчальний план підготовки бакалаврів спеціальності 051 Економіка  

освітня програма «Економічна кібернетика» розроблений Вищим навчальним 

закладом Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» за 

типовою формою, затвердженою Міністерством освіти і науки України. 

Навчальний план бакалавра містить комплекс обов’язкових та вибіркових 

дисциплін за циклами: соціально-гуманітарної підготовки; природничо-

наукової та загально-економічної підготовки; професійної та практичної 

підготовки. 

Загальна кількість годин, відведених на підготовку бакалаврів, складає 

7200 годин (240 кредитів). Термін навчання – 4 роки. Загальна кількість годин, 

відведених на підготовку бакалаврів зі скороченим терміном навчання на базі 

освітньо-кваліфікцаійного рівня молодшого спеціаліста, складає 4320 годин 

(120 кредитів). Термін навчання – 2 роки. Пояснювальна записка до 

навчального плану містить загальні та спеціальні компетентності бакалавра з 

економічної кібернетики, які формуються дисциплінами навчального плану.  

Робочі навчальні плани на кожен навчальний рік розробляються 

відповідно до навчального плану бакалавра спеціальності 051 Економіка  

освітня програма «Економічна кібернетика», затверджуються Вченою радою 

університету та наказом ректора по університету. 

Експертна комісія відзначає, що організація і зміст підготовки 

бакалаврів за освітньо-професійною програмою «Економічна кібернетика» 

спеціальності 051 Економіка відповідає ліцензійним вимогам і забезпечує 

гарантію якості освітнього процесу. 

4. Організаційне та навчально-методичне забезпечення освітнього 

процесу 

 

Організаційне та навчально-методичне забезпечення освітнього процесу 

підготовки бакалаврів за освітньо-професійною програмою «Економічна 

кібернетика» спеціальності 051 Економіка здійснюється згідно до діючого в 
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ПУЕТ Положення про організацію освітнього процесу, затвердженого як 

складова системи якості відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001:2015. 

Освітній процес з підготовки бакалаврів за освітньо-професійною 

програмою «Економічна кібернетика» спеціальності 051 Економіка в 

Університеті здійснюється відповідно до навчального плану. Графік освітнього 

процесу і розклад занять на 2017-2018 навчальний рік складено згідно існуючих 

вимог щодо тижневого навантаження студентів і підтверджує 100% виконання 

навчального плану відповідно до переліку навчальних дисциплін, видів 

навчальних занять та форм контролю. 

Експертна комісія перевірила фактичну наявність навчальних програм з 

навчальних дисциплін навчального плану бакалавра спеціальності 051 

Економіка  освітньо-професійної програми «Економічна кібернетика». 

Навчальні програми відповідають встановленим вимогам щодо їх структури та 

змісту, затверджені Вченою радою університету. За всіма навчальними 

дисциплінами розроблені та затверджені робочі навчальні програми на 2017-

2018 навчальний рік. 

Експертна комісія перевірила фактичну наявність навчально-методичних 

комплексів, підготовлених науково-педагогічним персоналом університету, з 

усіх обов’язкових й вибіркових навчальних дисциплін. Усі види форм занять, 

що передбачені навчальним планом забезпечені навчально-методичними 

розробками відповідного змісту і форми, є складовими навчально-методичних 

комплексів з дисциплін. Комісія ознайомилася зі змістом навчально-

методичних комплексів з навчальних дисциплін і відзначає, що студенти денної 

та заочної форм навчання на 100% забезпечені навчально-методичними 

розробками. Для забезпечення якісного освітнього процесу студентів науково-

педагогічним персоналом також розроблено та включено до електронного 

ресурсу навчально-методичні посібники та дистанційні курси для забезпечення 

самостійного опанування дисциплін.  

З кожної навчальної дисципліни навчального плану підготовки 

бакалаврів за освітньо-професійною програмою «Економічна кібернетика» 

спеціальності 051 Економіка  розроблені пакети комплексних контрольних 

робіт (ККР) для перевірки рівня знань. 

Навчальним планом підготовки бакалавра спеціальності 051 Економіка  

освітньо-професійна програма «Економічна кібернетика» зі скороченим 

терміном навчання на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста передбачено виконання курсових робіт з навчальних дисциплін: 

«Інформатика» (1 семестр) «Інформаційні системи в економіці» (3 семестр), 

«Інформаційний бізнес» (4 семестр). 

Розроблено методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт, які 

розкривають основні вимоги до окремих розділів, оформлення, подання, 

включають критерії оцінювання та захисту, список рекомендованої для 

опрацювання літератури та перелік додатків. 

Відповідно до стандартів вищої освіти обов’язковим елементом освітньо-

професійної підготовки студентів є практична підготовка. Зміст практики 

визначається вимогами, викладеними у освітньо-професійній програмі 
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підготовки бакалаврів спеціальності 051 Економіка  освітня програма 

«Економічна кібернетика». Для забезпечення практичної підготовки бакалаврів 

випускова кафедра співпрацює з підприємствами – партнерами різних форм 

власності, з якими укладено договори про проходження виробничої практики 

студентів спеціальності 051 Економіка  освітня програма «Економічна 

кібернетика». 

Для навчально-методичного забезпечення практичної підготовки 

бакалаврів за освітньо-професійною програмою «Економічна кібернетика» 

спеціальності 051 Економіка  випусковою кафедрою розроблено програми 

практики, які розкривають мету і завдання, загальні питання організації, 

керівництва, контролю та захисту звіту з практики, характеризують її міст за 

окремими напрямами, індивідуальні завдання, вимоги до змісту та оформлення, 

підтвердження змісту інформаційними джерелами, критерії оцінювання, список 

рекомендованої для опрацювання літератури. 

Студенти забезпечені програмами і базами для практики на 100 %. 

Засоби діагностики якості вищої освіти бакалавра галузі знань 05 

«Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 Економіка  освітня 

програма «Економічна кібернетика»» Вищого навчального закладу 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» визначають 

вимоги до підсумкової атестації студентів та проведення Комплексного 

екзамену за фахом. 

Підсумкова атестація здійснюється на підставі оцінки компетенцій 

випускників, передбачених Освітньо-професійною програмою бакалавра 

спеціальності 051 Економіка освітня програма «Економічна кібернетика» з 

використанням загальнодержавних методів комплексної діагностики: 

складання комплексного екзамену з економічної теорії та комплексного 

екзамену за фахом. 

Методичне забезпечення виконання курсових робіт, звітів з практики, 

підсумкової атестації відповідає встановленим вимогам щодо їх структури та 

змісту. 

В Університеті впроваджено програму дослідження соціально-

професійної зрілості студентів, яка дозволяє визначати індивідуальні рейтинги 

досягнень студентів в навчальній, науковій та інших видах діяльності.  

Експертна комісія відзначає, що організаційне та навчально-

методичне забезпечення підготовки бакалаврів за освітньо-професійною 

програмою «Економічна кібернетика» спеціальності 051 Економіка за 

всіма складовими відповідає вимогам Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності закладів освіти у сфері вищої освіти та Державним 

вимогам до акредитації спеціальності і забезпечує державну гарантію 

якості освітнього процесу. 

5. Кадрове забезпечення освітнього процесу 

За підготовку здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною 

програмою «Економічна кібернетика» зі спеціальності 051 Економіка за 

першим (бакалаврським) рівнем відповідає випускова кафедра економіки 
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підприємства та економічної кібернетики. Відповідно до Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти, затверджених 

Постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року №1187 та 

кадрових вимог до забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері 

вищої освіти визначено склад проектної групи (наказ по університету від 20 

квітня 2016 р. № 117-Н) : 

1) керівник проектної групи, гарант освітньої програми, завідувач 

кафедри економіки підприємства та економічної кібернетики Рогоза М.Є. д.е.н., 

професор, заслужений діяч науки і техніки України. 

2) к.ф.-м.н., професор Ємець Є.М., професор кафедри економіки 

підприємства та економічної кібернетики; 

3) к.е.н., доцент Вергал К.Ю., доцент кафедри економіки підприємства та 

економічної кібернетики; 

4) к.е.н., доцент Кузьменко О.К., доцент кафедри економіки підприємства 

та економічної кібернетики. 

Комплектування кадрового складу кафедри відбувається відповідно до 

вимог вищої школи на конкурсній основі. Станом на 2017/2018 навчальний рік 

штатна чисельність науково-педагогічного персоналу кафедри економіки 

підприємства та економічної кібернетики становить 14 осіб, з них: докторів 

наук, професорів – 5 осіб, що складає 35,7 %; кандидатів наук, доцентів − 5 

осіб, що складає 35,7 %; старших викладачів без наукового ступеня – 4 особи, 

що складає 28,6 %; за основним місцем роботи працюють 71,4 %. 

Експертна комісія, використовуючи первинні документи відділу кадрів 

Університету, перевірила достовірність наведеної в акредитаційній справі 

інформації про якісний склад науково-педагогічних працівників кафедр 

університету, які забезпечують освітній процес за освітньо-професійною 

програмою «Економічна кібернетика» спеціальності 051 Економіка за першим 

(бакалаврським) рівнем. Аналіз інформації показує, що підготовку 

забезпечують 24 особи, із них:  

професорів, докторів наук – 6 осіб (25,0 %);  

доцентів, кандидатів наук – 15 особи (62,5 %);  

старших викладачів без наукового ступеня – 3 особи (9,0 %);  

за основним місцем роботи – 95,8 %.  

Експертна комісія перевірила розрахунок показників, визначених для 

забезпечення викладання лекційних годин за першим (бакалаврським) рівнем за 

освітньо-професійною програмою «Економічна кібернетика» спеціальності 

051 Економіка, та констатує, що проведення лекцій з навчальних дисциплін 

забезпечують науково-педагогічні працівники з науковими ступенями та 

вченими званнями, які працюють за основним місцем роботи – 83,29 % (в тому 

числі доктори наук, професори – 28,30 %).  

Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують 

формування професійних компетентностей (цикл професійної та практичної 

підготовки), здійснюють науково-педагогічні працівники, які є визнаними 

професіоналами з досвідом практичної роботи за фахом та мають стаж трудової 

діяльності понад 10 років – 70 год. (14,34 %). 
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Комісія підтверджує, всі науково-педагогічні працівники мають 

відповідну базову освіту, науковий ступінь та вчене звання, необхідний стаж 

роботи та наукові публікації за фахом, проходили підвищення кваліфікації 

протягом останніх п’яти років відповідно до затвердженого плану, що 

підтверджується відповідними документами науково-навчального центру та 

відділу кадрів університету. 

Рівень наукової та професійної активності кожного науково-

педагогічного працівника підтверджується виконанням не менше ніж трьох 

умов, що зазначені у пункті 5 приміток додатка 12 до Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності закладів освіти. 

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників відбувається 

за затвердженим планом по Університету. Основними формами підготовки, 

перепідготовки і підвищення кваліфікації є: навчання в аспірантурі та 

докторантурі; навчання в закладах освіти, що здійснюють підвищення 

кваліфікації; стажування в провідних університетах та на виробництві; участь у 

конференціях та практичних семінарах; навчання у Школі педагогічної 

майстерності, Центрі тренінгових технологій, Міжгалузевому інституті 

підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів університету. Науково-

педагогічні працівники, методисти та інші фахівці, які забезпечують навчання 

за дистанційною формою навчання своєчасно проходять підвищення 

кваліфікації на платформі дистанційного навчання Moodle, згідно з 

Положенням про дистанційне навчання, затвердженим наказом Міністерства 

освіти і науки України від 25 квітня 2013 року №446, зареєстрованим в 

Міністерстві юстиції України 30 квітня 2013 року за №703/23235.  

Комісією перевірено наукову діяльність випускової кафедри економіки 

підприємства та економічної кібернетики. Напрями наукових досліджень на 

кафедрі економіки підприємства та економічної кібернетики формуються, 

виходячи із сучасних проблем суб’єктів господарської діяльності та 

зорієнтовані на забезпечення ефективності їх функціонування в умовах 

жорсткої конкуренції. Тематика наукових досліджень охоплює актуальні 

питання що проблем та перспективи модернізації і розвитку кооперації в 

системі життєзабезпечення регіонів України, стратегічні аспекти управління 

соціально-економічним розвитком підприємств та його інноваційною 

діяльністю, інформаційно-аналітичної підтримки управління логістикою 

торговельних підприємств. 

На кафедрі економіки підприємства та економічної кібернетики у 2016 

році завершена робота над науково-дослідними темами: «Процеси та їх моделі 

в управлінні вищим навчальним закладом» (номер державної реєстрації 

0110U002213) та «Статистичний аналіз та інформаційне забезпечення систем 

моніторингу соціально-економічних процесів» (номер державної реєстрації 

0112U001076). 

У 2017 році продовжується виконання п’ять науково-дослідних тем: 

 «Моделі і механізми соціально-економічного розвитку підприємств 

при стратегічному управлінні» (номер державної реєстрації 0113U002587, 2013-
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2018) – науковий керівник зав. кафедри, д.е.н., професор, академік АЕНУ 

Рогоза М.Є.; 

 «Інформаційно-аналітична підтримка управління логістикою 

підприємств торгівлі» (номер державної реєстрації 0122U002622, 2012-2019) – 

науковий керівник зав. кафедри, д.е.н., професор, академік АЕНУ Рогоза М.Є.; 

 «Удосконалення систем, механізмів та стратегій управління 

розвитком підприємств в умовах глобалізації» (номер державної реєстрації 

0115U004413, 2015-2020) – науковий керівник зав. кафедри, д.е.н., професор, 

академік АЕНУ Рогоза М.Є.; 

 Інноваційна модель розвитку підприємств регіону в умовах 

економічних трансформацій» (№ держ. реєстрації 0110U007159, 2011-2020) – 

науковий керівник д.е.н., професор, Іванова В.В.; 

 «Логістичне управління виробничо-збутовою діяльністю 

підприємства» (№ держ. реєстрації 0111U005357, 2011-2020) – науковий 

керівник д.е.н., професор, Перебийніс В.І.  

В межах реалізації міжнародної грантової програми Erasmus+ Aesop 

«Здійснення захисту інтересів студентів шляхом введення посади омбудсмена»  

доц. Вергал К.Ю. у період з 15.10.2015 проводить дослідження щодо наявності 

порушень прав студентів вивчено передовий досвід створення, впровадження, 

функціонування та розвитку інститутів омбудсмена в європейських 

університетах; розроблено установчі документи щодо створення інституту 

омбудсмена та впроваджено посаду омбудсмена в діяльність університету; 

розроблено навчальні та просвітницькі матеріали щодо адвокації студентів та 

викладачів; створено партнерську мережу та веб-портал по роботі інституту 

омбудсмену. 

З 24.05.2018 по 31.05.2018 у рамках проекту академічної кредитної 

мобільності Erasmus+staff mobility for teaching 12/STA-INC/2017-2109 доцент 

Вергал К.Ю. прошла стажування у Повіслянському коледжі (м. Квідзин, 

Республіка Польша). 

Протягом 2012-2017 рр. кафедра економіки підприємства та економічної 

кібернетики була організатором і співорганізатором значної кількості наукових 

заходів, в тому числі із зарубіжними партнерами. Так у 2011 році кафедра 

започаткувала проведення щорічної Всеукраїнські науково-практичної 

Інтернет-конференції («Економіка сьогодні: проблеми моделювання та 

управління» (13-15 жовтня 2011 р., 14-16 листопада 2012 р., 20-22 листопада 

2013 р., 15-17 грудня 2014 р., 18-20 листопада 2015 р., 15-16 листопада 2016 р. 

та 16–17 листопада 2017 р).  

У 2014-2015 рр. кафедрою проведено цикл з 14-ти науково-

методологічних семінарів ««Наука та вища освіта: проблеми взаємодії та 

виклики сучасної модернізації», у 2016 році цикл з 5-ти науково-методологічних 

семінарів ««Взаємодія науки, освіти і бізнесу: стратегія ПУЕТ», Круглий стіл на 

тему: «Наукові підходи формування професійних компетентостей майбутнього 

фахівця» (20 травня 2016 року) та Круглий стіл на тему: «Університети в 

регіональній інноваційній системі» (30 травня 2016 року).  
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На кафедрі економіки підприємства та економічної кібернетики 

сформовано наукову школу (керівник – професор Рогоза М. Є.). Під 

керівництвом завідувача кафедри, професора Рогози М. Є. захищено дві 

докторських дисертації (Роскладка А. А., Педченко Н. С.), сім кандидатських 

дисертації (Скляр А. О., Вергал К. Ю., Сененко І., А., Кузьменко О. К., 

Яременко О. В., Онищенко Е.К., Тронь С.П.).  

За 2015-2018 роки викладачами, співробітними та аспірантами кафедри 

кафедри економіки підприємства та економічної кібернетики захищено: 2 

докторських дисертації (Безпарточний М.Г., Кононец Н.В.) та 6 кандидатських 

дисертацій ( Яковенко Т.І., Шабельник Т.В. Берлін В.М., Шовкова, Мизнікова 

М.О. та Скриль О.К.). 

На даний час по кафедрі економіки підприємства та економічної 

кібернетики навчаються: 

- 3 здобувача наукового ступеня доктора економічних наук (Вергал К.Ю., 

Кузьменко О.К., Столярчук В.М.); 

- 16 аспірантів, що навчаються за спеціальностями 08.00.04 «Економіка та 

управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 08.00.11 

«Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці» та  

програмою підготовки PhD зі спеціальності 051 Економіка.  

Науково-педагогічними працівниками кафедри протягом 2012-2017 рр. за 

результатами офіційно закріплених за кафедрою та індивідуальних наукових 

досліджень видано 6 навчальних посібників з грифом МОН України, 24 

монографії (в т.ч. колективні), 99 статей (в т.ч. 56 публікації у виданнях, які 

включені до міжнародних наукометричних баз), 184 тез доповідей. Крім того 

кафедрою економіки підприємства та економічної кібернетики підготовлено і 

видано 19 навчально-методичних посібників для самостійного вивчення 

дисциплін з яких 11 як електронне видання, 13 практикумів з навчальних 

дисциплін та 11 методичних рекомендацій з організації та проведення 

виробничої практики для ступенів бакалавр і магістр, а також програма 

науково-педагогічної навчальної практики магістрів; програма та методичні 

рекомендації до підсумкової атестації ступеня бакалавр, методичні 

рекомендації до написання дипломної роботи магістрів, 7 методичних 

рекомендацій для виконання курсових робіт. 16 навчальних програм для 

нововведених навчальних дисциплін.  

Результати наукових досліджень науково-педагогічних працівників 

знаходять своє відображення у змісті навчальних дисциплін, тематиці курсових 

робіт.  

Одним із важливих напрямів наукової роботи кафедри є керівництво 

науково-дослідною роботою студентів, яка є дієвим засобом підвищення якості 

підготовки фахівців.  

При кафедрі економіки підприємства та економічної кібернетики діє 

науковий студентський гурток «Кібернетик – економіст – аналітик». Керівник – 

зав. кафедри, д.е.н., професор Рогоза М.Є. Тематика роботи гуртка: «Проблеми 

моделювання, аналізу та інформаційного забезпечення в управлінні соціально-

економічними системами». 
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Протягом 2013-2018 років студенти брали активну участь у 

загальноуніверситетських конкурсах дипломних робіт (проектів) студентів-

випускників ПУЕТ. Отримані нагороди: 

Диплом І ступеня: 

– Балюк В.О., Мигаль А.А. (науковий керівник - доцент, к.ф.-м.н. 

Роскладка О.В.);  

– Коба Т. М. (науковий керівник - доцент, к.ф.-м.н. Роскладка А.А.);  

– Кононец Н. В. (науковий керівник – зав. кафедри, професор, д.е.н. 

Рогоза М.Є.); 

– Жданова А. В. (науковий керівник - доцент, к.е.н. Кузьменко О.К.); 

Диплом ІІ ступеня: 

– Срібний А.О. (науковий керівник – зав. кафедри, професор, д.е.н. 

Рогоза М.Є.); 

– Гнидюк І. В. (науковий керівник –професор, д.т.н., д.е.н. Рамазанов 

С.К.); 

– Зуб І.М. (науковий керівник –професор, к.ф.-м.н., Ємець Є.М.); 

– Ілляшенко Р. О. (науковий керівник - доцент, к.ф.-м.н. Роскладка 

А.А.); 

Диплом ІІІ ступеня: 

– Чуб А.В. (науковий керівник - доцент, к.е.н. Кузьменко О.К.); 

– Демус О.В. (науковий керівник - доцент, к.т.н. Івченко Є.І.); 

Студенти щорічно беруть участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської 

олімпіади з напряму підготовки/спеціальності «Економічна кібернетика». У 

2013 році Костюченко Д.В. зайняв 3-є місце, команда студентів напряму 

підготовки (спеціальності) «Економічна кібернетика» нагороджена дипломом 

ІІІ ступеня за 3-є загальнокомандне місце. 

У 2015 році студенти Гнидюк І.В. (ЕК-51м) та Водоп’ян С.В. (ЕК-41) на 

Олімпіаді з економічної кібернетики у Львівському інституті банківської 

справи Університету банківської справи Національного банку України зайняли 

ІІІ-є командне місце. У 2016 році студент Криштопа О.В. (ЕК-41) отримав 

Грамоту переможця у номінації «Знання методів економічної кібернетики», а 

Яблоновська О.В. (ЕК-41) Грамоту переможця у номінації «Оригінальне 

застосування методів лінійної оптимізації».  

У 2018 році студент Терела Є.В. (ЕК-41) отримав Грамоту переможця у 

номінації «Високий рівень теоретичної підготовки», а Вівтоніченко В. (ЕК-21і) 

Грамоту переможця у номінації «Прогнозування соціально-економічних 

процесів». 

У 2016 році студенти групи ЕК-21 Базавлук М.М. та Терела Є.В. 

отримали Сертифікат за 1 місце в Інтернет-Олімпіаді з англійської мови, 

математики та фізики; студент групи ЕК-42і Гордієнко Я.В. став переможцем 

10 конкурсу BlizzCon, присвяченому 25 річчю Blizzard Entertainment® - 

світового лідера в сфері виробництва комп'ютерних ігор і був нагороджений 

пам’ятною нагородою за 1 місце за відеоролик: «The Upgraded Vikings» 

(Анахайм, Каліфорния, США, 2016 р.). 

У 2017 році студенти Молошноий В. В. (ЕК-11) та Козодуб В. С. (ЕК-12і) 
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стали переможцями IХ Міжнародного чемпіонату «Молодь і підприємництво-

2017» у складі молодіжної команди бізнес-центру ПУЕТ, який проходив в 

Білоруському торгово-економічному університеті споживчої кооперації (м. 

Гомель, Республіки Білорусь). 

Результати своїх наукових досліджень студенти публікують у щорічному 

Збірнику наукових статей магістрів Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» спеціальності «Економічна 

кібернетика». 

Важливою складовою наукової роботи студентів є публікація тез 

доповідей у збірнику щорічної Міжнародної наукової студентської конференції 

за підсумками науково-дослідних робіт студентів за попередній рік «Актуальні 

питання розвитку економіки, харчовий технологій та товарознавства» секція 

«Прикладні проблеми сучасної економіки» (м. Полтава, ПУЕТ). За останні 

п’ять років у конференції взяли участь більш ніж 130 студентів 

Апробація науково-дослідної роботи бакалаврів спеціальності 

«Економіка» освітньої програми «Економічна кібернетика» відбувається під 

час обговорення результатів досліджень на засіданнях наукових студентських 

гуртків, секцій науково-практичної конференції студентів ПУЕТ, та зокрема на 

щорічній Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції «Економіка 

сьогодні: проблеми моделювання та управління», яка проводиться на базі 

кафедри економіки підприємства та економічної кібернетики ПУЕТ з 2011 

року.  

Створений інституційний репозитарій ePUETIR сприяє поширенню 

наукових досліджень науково-педагогічних працівників університету у 

відкритому доступі. На 2017-2018 навчальний рік кафедрою економіки 

підприємства та економічної кібернетики викладено до інституційного 

репозитацію 631 одиницю електронних матеріалів, з них: 306 матеріалів 

конференцій, 52 монографії, 14 наукових робіт студентів, 250 статей. 

Комісія констатує, що наукові дослідження кафедри економіки 

підприємства та економічної кібернетики, відповідають профілю її діяльності 

та зорієнтовані на підвищення ефективності діяльності підприємств різних 

галузей економіки за рахунок використання сучасних економіко-математичних 

моделей та ІТ-технологій. 

Експертна комісія підтверджує, що показники кадрового 

забезпечення за першим (бакалаврським) рівнем освітньо-професійної 

програми «Економічна кібернетика» спеціальності 051 Економіка 

відповідають вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 

закладів освіти у сфері вищої освіти та Державним вимогам до акредитації 

спеціальності. 

6. Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі» має розвинену сучасну матеріально-технічну базу, що 

забезпечує високу якість навчально-виховного процесу, наукової роботи та 

соціально-побутових умов, студентів і аспірантів освітньо-професійної 
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програми «Економічна кібернетика».  

Університет розміщений в навчально-адміністративних корпусах із 

загальною площею приміщень 51976,1 м
2
, у тому числі навчальних приміщень 

26791,3 м
2
. Функціонує навчальний комплекс Міжгалузевого інституту 

підвищення кваліфікації і перепідготовки спеціалістів загальною площею 

657,1 м
2
.  

Загальна площа навчально-лабораторних будівель на одного студента 

денної форми навчання складає 18,45 м
2
, у розрахунку забезпеченості 

приміщеннями для проведення навчальних занять (кв. метрів на одну особу для 

фактичного контингенту студентів з урахуванням навчання за змінами) – 8,0 м
2
. 

Розвиток матеріально-технічної бази університету здійснюється згідно 

Плану розвитку Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» до 2020 року, Програми управління якістю 

освітньої діяльності Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 

Університет економіки і торгівлі» на 2013-2020 роки, якими передбачено: 

забезпечення освітнього процесу для денної, заочної форм навчання та 

впровадження дистанційних технологій навчання. 

Лекційні аудиторії, навчальні кабінети, спеціалізовані лабораторії 

сучасно оформлені і обладнані необхідними засобами для організації освітньої 

діяльності: навчальними стендами, ПК, належними меблями, наочними 

приладами. Викладання дисциплін здійснюється з активним використанням 

інноваційних інформаційних технологій. 27 лекційних аудиторій обладнано 

стаціонарними мультимедійними комплексами, що дозволяє проводити 

навчальні заняття з використанням телекомунікаційних засобів та інноваційних 

технологій, власних інформаційних ресурсів та глобальної мережі. 

Функціонують 15 мобільних мультимедійних комплексів з доступом до Internet, 

локальної мережі та бібліотеки університету. 

В університеті створено єдиний інформаційний простір на основі власної 

локальної обчислювальної мережі, яка поєднує 1673 комп’ютери, 29 серверів. 

Функціонує окремий сегмент локальної мережі з власними ресурсами, до якого 

підключені адміністративні підрозділи та служби.  

Крім класичної бібліотеки, загальною площею 1735,0 м
2
, ефективно 

працює електронна бібліотека, електронні читальні зали, медіатека. У 

спеціалізованих комп’ютерних аудиторіях студенти, аспіранти і докторанти 

мають широкий доступ до бібліотечних ресурсів та мережі Internet. Загальна 

кількість місць в читальних залах – 792, додатково в режимі електронної 

читальної зали працюють всі комп’ютерні лабораторії. 

Кафедри університету мають достатні за площею приміщення для 

професорсько-викладацького складу та навчально-допоміжного персоналу. 

Площа робочого місця на одного співробітника – більше 3,71 м
2
. Матеріально-

технічна база кафедр комплектується за рахунок коштів університету, 

обслуговується відповідними службами, підтримується у робочому стані 

співробітниками та технічним персоналом університету. Санітарно-технічний 

стан приміщень задовільний. Випадків порушень техніки безпеки, виробничої 

санітарії і протипожежної безпеки не спостерігалось.  
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Комісія констатує, що створення сучасного інформаційного проекту, 

використання інноваційних, дистанційних технологій, технічних засобів 

навчання забезпечує якість організації освітнього процесу, мобільність та 

системність управління освітнім процесом. 

Завдяки заходам по капітальним та поточним ремонтам аудиторно-

лабораторний фонд знаходиться у задовільному санітарно-технічному стані що 

в повній мірі дозволяє проводити освітній процес для усього контингенту 

студентів університету. (Паспорт санітарно-технічного стану приміщень та 

інших об’єктів Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі», які використовуються під час проведення 

освітньої діяльності, від 23.08.2016 р., термін дії – три роки). 

Територія, будівлі та приміщення університету перевірено та 

відповідають діючим вимогам законодавства у сфері пожежної і техногенної 

безпеки, цивільного захисту, контролю за діяльністю та відповідають умовам 

безпечної експлуатації (акт перевірки Головного Управління Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області від 19.04.2017 р. 

№ 50). 

Експертна комісія підтверджує, що матеріально-технічне оснащення 

навчальних кабінетів і спеціалізованих комп’ютерних лабораторій є сучасним, 

відповідає вимогам і у повному обсязі забезпечує виконання навчальних 

програм з навчальних дисциплін. 

Університет має відповідну соціальну інфраструктуру. Студенти 

Університету проживають у 4 гуртожитках, які знаходяться на території 

університетського містечка. Загальна площа гуртожитків 20759,3 м
2
, 

університет на 100,0 % забезпечує потреби іногородніх студентів, станом на 

01.01.2018 р. в гуртожитках проживає 1097 осіб. 

Функціонує спортивний комплекс з трьома облаштованими спортивними 

спорудами площею 3088,4 м
2
, 8 спортивних залів, футбольне поле зі штучним 

покриттям, спортивні майданчики. Університет має медичний пункт і 

стоматологічний кабінет (загальна площа 64 м
2
); Центр мистецтв і дозвілля. 

Підприємства харчування нараховують 354 місця, обладнано 3 буфети. 

Показник забезпеченості студентів місцями в їдальнях і буфетах з урахуванням 

змінності навчання складає – 4,73.  

Експертна комісія констатує, що якісний стан матеріально-технічної 

бази Університету відповідає нормативам й вимогам Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності закладів освіти у сфері вищої освіти, 

вимогам Державних будівельних норм ДБН – В.2.2-3-97 «Будинки та 

споруди навчальних закладів» і забезпечує безпечні умови праці та високу 

якість освітнього процесу освітньо-професійної програми «Економічна 

кібернетика» спеціальності 051 Економіка. 

7. Інформаційне забезпечення  

В освітньому процесі підготовки бакалаврів за освітньо-професійною 

програмою «Економічна кібернетика» спеціальності 051 Економіка активно 

використовуються інноваційні інформаційні технології навчання, засновані на 
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безперервній комп’ютерній підготовці студентів, яка передбачається 

навчальним планом і складається із різних видів робіт. Рівень забезпеченості 

фахових дисциплін ліцензованими пакетами прикладних програм відповідає 

сучасним вимогам щодо використання інформаційних технологій у освітньому 

процесі та практичній підготовці фахівців та нормам авторського права.  

Комісія відзначає системність організації єдиного інформаційного 

простору, високу комп’ютерну насиченість освітньої діяльності Вищого 

навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі», широке впровадження комп’ютерних технологій у навчальну, 

наукову, управлінську, бібліотечну, видавничу і обліково-фінансову діяльність. 

В Університеті впроваджена автоматизована система управління, яка 

постійно модернізується на основі сучасних інформаційних технологій:  

– мережева концепція дозволяє кожному студентові і викладачеві 

працювати в локальній інформаційно-пошуковій мережі з вільним доступом до 

Internet; створена відповідна мережа робочих місць в усіх студентських 

гуртожитках Університету;  

– парк персональних комп’ютерів налічує 1673 одиниці, ліцензоване 

програмне забезпечення, впроваджені сучасні версії програмного забезпечення 

освітнього процесу; обсяги отримання інформації через Internet до 290 Мбіт/с; 

– запроваджено систему електронного документообігу, всі структурні 

підрозділи Університету підключені до електронної пошти;  

– впроваджено та забезпечується модернізація автоматизованої системи 

планування, організації, управління та контролю освітнього процесу;  

– 27 лекційних аудиторій обладнано стаціонарними мультімедійними 

комплексами, що дозволило проводити навчальні заняття з використанням 

телекомунікаційних засобів та інноваційних технологій, власних 

інформаційних ресурсів та глобальної мережі; функціонують 15 мобільних 

мультимедійних комплексів з доступом до Internet, локальної мережі та 

бібліотеки Університету; 

– функціонує цифрова фотостудія, 10 відеостудій, впроваджено 

проведення відеолекцій у режимі «on-line» по локальній мережі та через 

Інтернет; телекомунікаційні підсистеми університету за допомогою серверу 

відео конференцій Open Meetings створюють можливості одночасного сеансу 

до 100 учасників; створено спеціалізовану відеостудію для запису та монтажу 

навчального відеоматеріалу; 

– функціонує сектор розробки навчальних веб-ресурсів і відеостудій,  

впроваджено платформу дистанційного навчання Moodle;  

– впроваджено бездротовий Wi-Fi з 20 точками доступу до Internet на 

території Університету, що забезпечує одночасну роботу до 200 студентів; 

– надано доступ студентам з домашніх ПК до мережі Інтранет 

Університету з можливістю доступу до всіх електронних навчально-

методичних ресурсів за допомогою VPN підключення через мережу Internet; 

– введено в дію спеціалізовану аудиторію на 48 робочих місць «Центр 

незалежного комп’ютерного тестування».  

Одним з пріоритетних напрямів діяльності університету з досягнення 
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високої якості навчання стала розробка і впровадження у освітній процес 

навчально-наукових Web-ресурсів і використання у ньому дистанційних 

технологій відповідно до «Програми проведення експерименту з дистанційного 

навчання на базі локальних центрів Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі», на виконання Наказу 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15.09.2011 № 1064 

«Про впровадження педагогічного експерименту з дистанційного навчання на 

базі Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі». Для здійснення постійної інформаційної підтримки 

навчального процесу студентів впроваджено платформу дистанційного 

навчання Moodle. 

Комісія констатує, що впровадження дистанційних технологій на заочній 

формі навчання, підвищення кваліфікації науково-педагогічних і управлінських 

працівників з метою впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у 

освітній процес, удосконалення діючих навчальних технологій, наповнення їх 

анімаційними, відео- та аудіоматеріалами, рольовими іграми, ситуаційними 

завданнями, розширення можливостей електронного деканату для підвищення 

ефективності контролю забезпечує достатньо високий рівень якості організації 

освітнього процесу та формування контингенту студентів. Дистанційні 

технології навчання забезпечуються безперебійним доступом до навчальних 

ресурсів на сайті та електронній бібліотеці Університету, а також в навчально-

науковій мережі «URAN» до бібліотек мережі GEANT, наукометричних баз. 

Бібліотека Університету має загальну площу 1735,0 м
2
. Ефективно працює 

електронна бібліотека, електронні читальні зали, медіатека. Загальна кількість 

місць в читальних залах – 792, додатково в режимі електронної читальної зали 

працюють всі комп’ютерні лабораторії. 

Комісія підтверджує, що інформаційні ресурси бібліотеки Університету 

представлені такими складовими: фонд друкованих видань (навчальна, наукова, 

зарубіжна література, періодичні видання); автоматизована бібліотечно-

інформаційна система; електронна бібліотека; електронний каталог на всі види 

паперових і електронних видань; WEB-сайт бібліотеки, сайт дистанційного 

навчання. Станом на 01.01.2018 року фонд бібліотеки налічує понад 420,3 тис. 

примірників, у тому числі навчальної літератури – 222,0 тис. прим., наукової 

літератури – 176,0 тис. прим., 13,8 тис. періодичних видань, 2,7 тис. 

електронних видань на електронних носіях.  

Електронний каталог бібліотечних ресурсів досяг 220,0 тис. записів і дані 

про 330,0 тис. документів. Фонд електронної бібліотеки складає понад 33,9 тис. 

електронних повнотекстових документів, бібліографічні бази даних; 

повнотекстові БД окремих періодичних видань; БД з українського 

законодавства, тощо. З 2012 року на базі бібліотеки створений електронний 

архів – інституційний репозитарій (IP) ПУЕТ ePUETIR з метою поширення 

наукових публікацій науково-педагогічних працівників університету у 

відкритому доступі.  

Експертна комісія підтверджує, що наявна кількість підручників, 

навчальних посібників, довідкової та іншої навчальної і наукової літератури, 
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повністю забезпечує освітній процес з навчальних дисциплін підготовки 

бакалаврів спеціальності 051 Економіка освітньої програми «Економічна 

кібернетика». За освітньо-професійною програмою «Економічна кібернетика» 

спеціальності 051 Економіка в бібліотеці та читальних залах ПУЕТ  

представлено 46 вітчизняних та закордонних фахових періодичних видань, та 

фахова наукова та науково-методична література у достатній кількості, що 

знаходиться в бібліотеці та читальних залах Вищого навчального закладу 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».  

Студенти через мережу Internet мають вільний доступ до електронних 

ресурсів повнотекстових наукових фахових видань, у тому числі зарубіжних. 

Експертна комісія констатує, що інформаційне забезпечення 

відповідає вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 

закладів освіти у сфері вищої освіти та Державним вимогам до акредитації 

спеціальності і забезпечує якісну підготовку фахівців за освітньо-

професійною програмою «Економічна кібернетика» спеціальності 051 

Економіка. 

8. Якість підготовки фахівців 

Експертною комісією перевірені результати екзаменаційних сесій 

бакалаврів спеціальності 051 Економіка освітня програма «Економічна 

кібернетика» (скороченого терміну навчання на базі освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодшого спеціаліста) за І та ІІ семестри 2016-2017 та 2017-2018 

навчального року. Якісна успішність відповідає нормативним вимогам і 

складає у І семестрі 2016-2017 н.р. 71,4 %, у ІІ семестрі – 56,9 %, середній бал 

становить у І семестрі 3,94, у ІІ семестрі – 3,75. У І семестрі 2017-2018 н.р. 69,8 

%, у ІІ семестрі – 63,5 %, середній бал становить у І семестрі 3,87, у ІІ семестрі 

– 3,83. Комісія перевірила показники успішності, що наведені в акредитаційній 

справі і виявила об’єктивність оцінки знань студентів та достатній рівень 

підготовки. 

У процесі акредитаційної експертизи комісія провела перевірку рівня 

підготовки бакалаврів освітньо-професійної програми «Економічна 

кібернетика» спеціальності 051 Економіка з навчальних дисциплін за циклами, 

з повним охопленням студентів згідно графіку затвердженого ректором 

університету та головою експертної комісії (Додаток А). 

Для перевірки рівня знань студентів експертна комісія використовувала 

пакети ККР, розроблені науково-педагогічними працівниками університету. 

Результати контрольних замірів залишкових знань студентів відображені у 

групових відомостях виконання ККР. 

Комісія підтверджує результати перевірки замірів залишкових знань 

студентів освітньо-професійної програми «Економічна кібернетика» 

спеціальності 051 Економіка з навчальних дисциплін, які подані у зведеній 

відомості (Додаток Б) і констатує, що абсолютна успішність становить 100,0 %, 

якісна успішність виконаних ККР циклу соціально-гуманітарної підготовки – 

55,6% природничо-наукової та загально-економічної підготовки – 55,6%; 

професійної та практичної підготовки – 55,6%, що відповідає встановленим 
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вимогам до акредитації. Розбіжність у середньому балі з результатом 

самоаналізу в межах нормативу. 

Експертною комісією проведено аналіз курсових робіт бакалаврів 

освітньо-професійної програми «Економічна кібернетика» спеціальності 051 

Економіка , які виконувалися студентами денної форми навчання з навчальних 

дисциплін «Інформатика» та «Інформаційні системи в економіці» та 

«Інформаційний бізнес». Перевірка експертною комісією якості виконання 

курсових робіт підтвердили відповідність вимогам щодо їх виконання, 

практичну значущість, достатній рівень рецензування та об’єктивність 

оцінювання (додаток В). 

Курсові роботи виконані студентами за актуальною тематикою, з 

достатнім рівнем теоретичного розкриття та практичною спрямованістю, з 

дотриманням вимог вищої школи щодо змісту та оформлення курсових робіт. 

При виконанні курсових робіт студенти продемонстрували вміння 

кваліфіковано користуватися вітчизняними та зарубіжними науковими 

джерелами за темою дослідження, сучасними інформаційними та 

комп’ютерними технологіями, здійснювати аналіз показників з використанням 

економіко-математичних методів та критично оцінювати їх результати, 

обґрунтовувати власні висновки та пропозиції. 

Комісія констатує, що якість курсових робіт відповідає встановленим 

вимогам стосовно змісту та рівня підготовки магістрів. Розбіжність оцінок 

експертів та самоконтролю знаходяться у межах нормативу. 

Комісія перевірила якість звітів з виробничої практики бакалаврів 

освітньо-професійної програми «Економічна кібернетика» спеціальності 051 

Економіка щодо повноти відображення у звітах основних програмних питань 

практики, насиченості звіту інформаційним матеріалом, зроблених висновків і 

пропозицій (Додаток Д).  

Направлення студентів на навчальну та виробничу практики оформлені 

наказами по Університету, де визначені терміни проведення практики, 

підприємства та установи, на базі яких проводиться практика. Аналіз 

перевірених експертами звітів із практик дозволив зробити комісії висновок 

щодо їх відповідності програмам практик та об’єктивності оцінок. Розбіжність 

в оцінках у межах нормативу. 

Експертна комісія перевірила результати підсумкової атестації з 

економічної теорії та констатує задовільний рівень підготовки студентів: 

абсолютна успішність становить 100,0 %, якісна успішність – 77,8 %, середній 

бал – 3,87.  

Експертна комісія провела комплексну перевірку рівня фахової 

підготовки студентів освітньо-професійної програми «Економічна кібернетика» 

спеціальності 051 Економіка  під час проведення комплексних контрольних 

кваліфікаційних завдань. Результати виконання комплексних контрольних 

кваліфікаційних завдань відображені в груповій відомості та додатку Е. 

Комісія підтверджує, що результати фактичної відповідності рівня 

професійної та практичної підготовки студентів відповідають вимогам 

освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності 
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051 Економіка освітня програма «Економічна кібернетика» і констатує, що 

абсолютна успішність становить 100,0 %, якісна успішність за результатами 

виконання Комплексних контрольних кваліфікаційних завдань – 66,7 %, 

середній бал – 3,89, що відповідає встановленим вимогам до акредитації. 

Експертна комісія підтверджує відповідність рівня теоретичної, 

професійної та практичної підготовки студентів вимогам підготовки 

бакалаврів освітньо-професійної програми «Економічна кібернетика» 

спеціальності 051 Економіка. Якісні показники успішності студентів під 

час заліково-екзаменаційних сесій та результати проходження ними 

підсумкової атестації свідчать про достатній рівень підготовки майбутніх 

фахівців. 

9. Міжнародне співробітництво  

Університет має широку географію контактів у сфері освіти та науки, 

інших форм співробітництва з університетами зарубіжних країн. Протягом 

2013-2017 рр. забезпечено співробітництво за 92 партнерськими угодами 

33 країн світу, збережено позитивну тенденцію, зокрема укладено 37 нових 

угод про співпрацю. Укладено угоду про консорціум по створенню Мережевого 

університету «Кооперація» між ВНЗ-парнерами з країн СНД. Вищий 

навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі» є членом таких престижних міжнародних освітніх та наукових 

організацій: Співдружність університетів Magna Chartа, Асоційованим членом 

ради ректорів ВНЗ споживчої кооперації країн СНД, Європейської Академії 

рітейлу, Міжнародної громадської організації «Рада керівників кооперативних 

навчальних закладів».  

З 2008 року Університет бере участь в освітній програмі TEMPUS 

(PROGRAMME TEMPUS 144920 – TEMPUS – 2008 – FR. JPCR) – 

Транс’європейська програма мобільності для навчання в університетах, яка 

підтримує модернізацію вищої освіти та створює простір для співпраці у 

країнах, які оточують ЄС.  

Підписано договори про співробітництво за програмою «Подвійний 

диплом», що дозволяє студентам одночасно отримати два дипломи: 

українського державного зразка Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» та європейського зразка 

одного із запропонованих ВНЗ за спільними магістерськими програмами. 

26 студентів навчалися паралельно у двох вищих навчальних закладах з метою 

одночасного отримання двох дипломів. 

У відповідності до ліцензії Міністерства освіти і науки України 

університет з 2007 року здійснює підготовку іноземних студентів, з 2014 року 

підготовку іноземців та осіб без громадянства до вступу у вищі навчальні 

заклади. Станом на 01.01.2018 р. навчається 202 іноземних громадян з 28 країн.  

Університетом та кафедрою економіки підприємства та економічної 

кібернетики створено умови для участі студентів у програмах стажування та 

проходження навчально-виробничої практики закордоном. Зокрема, за 2013-

2017 роки 12 студентів освітньо-професійної програми «Економічна 



Голова експертної комісії       Т.В. Меркулова  
 

23 

кібернетика» пройшли закордонні стажування у Туреччині, Болгарії, Польщі. 

Кафедра економіки підприємства та економічної кібернетики протягом 

2015-2017 років році у рамках реалізації діючого проекту з організації курсів 

перепідготовки офіцерів запасу за програмою «НАТО – Збройні сили України» 

відповідно грантової програми НАТО «Партнерство заради миру» спільно з 

Навчально-науковим інформаційним центром (ННІЦ) університету за 

підтримки ректорату проводила заняття з підвищення кваліфікації колишніх 

військовослужбовців Збройних Сил України. 

З 2015 р. на кафедрі економіки підприємства та економічної кібернетики 

створений і діє Міжнародний науково-дослідний центр соціально-економічних 

проблем модернізації та розвитку кооперації.  

У звітному періоді одержала подальшого розвитку наукова співпраця 

обласного відділення АЕНУ з вітчизняними та зарубіжними науковими 

установами і університетами.  

Завідувач кафедри економіки підприємства та економічної кібернетики 

д.е.н., професор Рогоза М.Є. є керівником Полтавського обласного відділення 

Академії економічних наук України (АЕНУ) і підтримує тісну взаємодію і 

наукові контакти з такими організаціями як: «Foundation Institute for 

International Cooperation Development» (м. Познань, Польща), яку очолює 

зарубіжний академік АЕНУ, доктор філософії у галузі економіки Олексій 

Квілінський; Державна вища професійна школа ім. Станіслава Сташиця 

(м. Піла, Польща). Розпочаті плідні творчі взаємини з Вищою школою 

комунікацій та управління (м. Познань, Польща). 

Викладачі та студенти кафедри економіки підприємства та економічної 

кібернетики активно презентують результати наукових досліджень на 

міжнародних наукових та науково-практичних конференціях та у виданнях, що 

рецензуються у міжнародних наукометричних базах – за 2015-2018 рр. 

підготовлено 68 доповідей на міжнародних конференціях Болгарії, 

Азербайджану, Таджикістану, Молдови, Литви, Латвії, Польші, Австрії, 

Угорщини, 56 публікацій у виданнях, що включені до міжнародних 

наукометричних баз.  

У 2017 році доцентом кафедри к.е.н. Вергал К.Ю. прийнято участь у 

реалізації проекту університетом за програмою Erasmus+AESOP «Здійснення 

захисту інтересів студентів шляхом введення посади омбудсмена» (561640-

EPP-1-2015-1-AZ-EPPKA2-CBHE-JP), зокрема було розроблено та впроваджено 

навчальних і просвітницьких матеріалів щодо адвокації студентів; організовано 

вибори омбудсмена та відкрито офіс омбудсмена в ПУЕТ; проведено тренінги з 

метою навчання обраного омбудсмена. 

Науково-педагогічні працівники кафедри економіки підприємства та 

економічної кібернетики приймають участь у програмах Міжнародної 

академічної мобільності: Erasmus+staff mobility for teaching 12/STA-INC/2017-

2109 спільно з університетами та коледжами Європи – Повіслянський коледж 

(м. Квідзин, Республіка Польша), Софійський університет Святого Климента 

Охридського та Латвійським університетом, Литовський бізнес університет 

прикладних наук. 



Голова експертної комісії       Т.В. Меркулова  
 

24 

Протягом 2015-2017 рр. 2 викладачі кафедри економіки підприємства та 

економічної кібернетики проходили закордонне стажування в університетах 

Італії та Польщі з отриманням відповідних сертифікатів (проф. Рогоза М.Є., 

доц. Вергал К.Ю.).  

Експертна комісія констатує активну діяльність кафедри по 

розвитку міжнародного співробітництва шляхом наукових публікацій в 

зарубіжних виданнях, участі в програмах студентської та академічної 

мобільності, презентації досліджень на міжнародних конференціях, 

стажування у закордонних закладах освіти. 

11. Перелік зауважень контролюючих органів та заходи щодо їх 

усунення 

Експертна комісія ознайомилась із рекомендаціями, що були зроблені у 

період чергової акредитаційної експертизи зі спеціальності «Економічна 

кібернетика» за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста і 

магістра (у період з 12 січня по 14 січня 2014 р.) .  

Комісія констатує результати перевірки заходів щодо виконання 

рекомендацій: 

- Продовжити роботу щодо забезпечення фахових нормативних та 

вибіркових навчальних дисциплін навчально-методичними розробками, 

підготовку підручників та навчальних посібників з Грифом Міністерства 

освіти і науки України. 

Заходи: Викладачами кафедри за термін роботи після проведення 

акредитації продовжено роботу та підготовлено і видано навчальних 

посібників: 

- Навчальний посібник з грифом МОН України (лист № 1/11-8057 від 

28.05.2012 р. Рогоза М.Є. Системи підтримки прийняття рішень: навч. посіб. / 

М.Є. Рогоза, О.О. Ємець, Є.М. Ємець. – Полтава: ПУЕТ, 2013. – 328 с.  

- Навчальний посібник з грифом МОН України (лист № 1/11-18061 від 

25.11.2013р. Ємець Є.М. Комп’ютерна графіка: навч. посіб. самостійного 

вивчення дисципліни студентами напряму підготовки 6.030502 «Економічна 

кібернетика» за КМСОНП ПУЕТ / Є.М. Ємець, О.О. Ємець. – Полтава: РВВ 

ПУЕТ, 2014. – 297 с. 

- Навчальний посібник з грифом МОН України (лист № 1/11-80652 від 

3.12.2013р. Ємець Є.М. Основи Інтернет: навч. посіб. / Є.М. Ємець, О.О. 

Ємець; за заг. ред. д.ф.-м. н., проф. О.О. Ємця. – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2014. – 

237 с. 

- Оптимальное управление экономическими системами в 2 ч.: [Учебное 

пособие] / Н.Е. Рогоза, Рамазанов С.К., Истомин Л.Ф. – Полтава: ПУЭТ, 2016. - 

380с. 

- Нелинейная оптимизация и вариационное исчисление (в примерах и 

задачах экономики) [Учебное пособие] / Н.Е. Рогоза, Рамазанов С.К., 

Истомин Л.Ф. – Полтава: ПУЭТ, 2016. - 124с. 

- Продовжити використання набутого досвіду колективу кафедри на 

підвищення індексу цитування робіт викладачів та аспірантів кафедри. 
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Заходи: Регулярна робота науково-педагогічних працівників та 

аспірантів кафедри по представленню наукових досліджень у наукових 

виданнях підтверджує та кількість публікацій за останні п’ять років , що 

складає: 99 статей, 24 монографії; взято участь у 184 конференціях. Індекс 

цитування робіт складає від 3 до 10. 

- Продовжити роботу з розробки дистанційних курсів для самостійного 

вивчення дисциплін. 

Заходи: За звітній період науково-педагогічними працівниками кафедри 

розроблено Дистанційні курси з усіх без винятку навчальних дисципліни в 

кількості – 41 позиція. 

Експертна комісія констатує, що рекомендації комісії попередньої 

перевірки враховано; науково-педагогічні працівники випускової кафедри  

економіки підприємства та економічної кібернетики забезпечують 

виконання зазначених рекомендацій.  

 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

На підставі проведеної акредитаційної експертизи освітньо-професійної 

програми «Економічна кібернетика» спеціальності 051 Економіка за першим 

(бакалаврським) рівнем Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» на відповідність Ліцензійним 

умовам провадження освітньої діяльності закладів освіти у сфері вищої освіти 

(Додаток Ж) та Державним вимогам до акредитації спеціальності (Додаток З), 

експертна комісія:  

1. Відзначає, що освітньо-професійна програма, засоби діагностики 

якості, навчальний план, пояснювальна записка до навчального плану та 

показники, що характеризують забезпечення їх виконання, в цілому 

відповідають встановленим вимогам і забезпечують державну гарантію якості 

освітнього процесу.  

2. Вважає, що кадрове, матеріально-технічне, організаційне та 

навчально-методичне, інформаційне забезпечення освітньо-професійної 

програми «Економічна кібернетика» спеціальності 051 Економіка  за першим 

(бакалаврським) рівнем, відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої 

діяльності закладів освіти у сфері вищої освіти та Державним вимогам до 

акредитації спеціальності. 

3. Рекомендує керівництву Університету та кафедри економіки 

підприємства та економічної кібернетики: 

– поширювати презентацію наукових досягнень кафедри шляхом 

публікацій у фахових періодичних виданнях, які індексуються міжнародними 

наукометричними базами, зокрема Scopus та Web of Science; 

– поглиблювати співробітництво з підприємствами та територіальними 

громадами України, та зокрема Полтавської області для проведення наукових 

та прикладних досліджень та створення додаткових баз практики; 

– розвивати зв’язки з вітчизняними та закордонними закладами вищої 
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освіти та науковими організаціями з метою реалізації програм студентської та 

академічної мобільності, стажування науково-педагогічних працівників. 

На підставі наданих на акредитацію матеріалів Вищого навчального 

закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» та 

перевірки результатів діяльності на місці, експертна комісія дійшла 

висновку, що підготовка фахівців за спеціальністю 051 Економіка 

освітньо-професійна програма «Економічна кібернетика», кадрове, 

методичне, матеріальне та ресурсне забезпечення в цілому відповідають 

встановленим вимогам до названого рівня навчальної підготовки, 

забезпечує державну гарантію якості освіти і може бути акредитована за 

першим (бакалаврським) рівнем.  

 

Голова експертної комісії: 

завідувач кафедри економічної кібернетики  

та прикладної економіки Харківського  

національного університету імені В.Н. Каразіна,  

доктор економічних наук, професор       Т.В. Меркулова  
 

Члени комісії 

професор кафедри економічної кібернетики 

Київського національного університету  

імені Тараса Шевченка, доктор економічних наук,  

професор           О.І. Ляшенко  
 

 

«З результатами ознайомлений» 

Ректор Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі», 

доктор історичних наук, професор     О. О. Нестуля 
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