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Ідея створення системи управління якістю навчального закладу (СУЯ) 
належить ректору, на той час Полтавського кооперативного інституту, 
Дорохіну В. О. За його керівництва та підтримки першого проректора 
Косаріної В. П. проект СУЯ вишу був започаткований, розроблений та 
впроваджений.

Відповідальність за належний розвиток,  упровадження та сертифікацію 
СУЯ в університеті з 2003 по 2009 роки взяли на себе ректор універси-
тету Нестуля О. О., перший проректор Косаріна В. П.,  керівник науко-
во-методичного центру управління якістю діяльності  Огуй Н. І. та директор 
навчального центру Герман Н. В.

Із 2009 по 2017 роки відповідальними за функціонування та розви-
ток СУЯ університету були  ректор Нестуля О. О., перший проректор                          
Рогоза М. Є.,  начальник науково-методичного центру управління якістю 
діяльності Огуй Н. І. та директор науково-навчального центру Герман Н. В.

Дієвість і результативність СУЯ університету сьогодні забезпечують рек-
тор Нестуля О. О., перший проректор Педченко Н. С., начальник науко-
во-методичного центру управління якістю діяльності Огуй Н. І. та директор  
науково-навчального центру Герман Н. В.



НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР  
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ

Основні функції з розроблення, впровадження, забезпечення функціонування та сертифікації системи 
управління якістю ректором були покладені на науково-методичний центр управління якістю освітньої 
діяльності, який створено у вересні 2001 р. (із вересня 2010 р. – науково-методичний центр управління 
якістю діяльності)

МЕТА СТВОРЕННЯ 
Підвищення конкурентоспроможності випускників на основі сформованих загальних і професійних        
компетентностей,  удосконалення форм і методів управління якістю діяльності університету

Керівником науково-методичного центру управління якістю освітньої діяльності у вересні 2001 р. було 
призначено к. т. н., доц. Валентинову Н. І. Із вересня 2002 р. і дотепер начальником центру управління 
якістю діяльності є к. е. н., доц. Огуй Н. І. 



ОСНОВНІ НАПРЯМАМИ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ:

Визначення умов перспективного розвитку та поточних рішень у межах реалізації Стратегію розвитку університету 
відповідно до принципів загального менеджменту якості

Сприяння консолідації зусиль кафедр і структурних підрозділів на вирішення питань, пов’язаних із забезпеченням 
управління якістю діяльності університету

Покращення іміджу університету, пропагування інноваційної політики університету у сфері якості

Методичне та організаційне керівництво роботою з питань управління якістю діяльності; вивчення, узагальнення 
та поширення міжнародного та вітчизняного досвіду, досвіду роботи кафедр і структурних підрозділів університету з 
питань управління якістю діяльності

Організація проведення наукових досліджень із питань удосконалення методичного забезпечення управління які-
стю діяльності, форм і методів навчально-виховної діяльності університету щодо підготовки фахівців, розроблення й 
упровадження новітніх технологій навчання та методів контролю знань, умінь і навичок студентів

Методичне супроводження використання в освітньому процесі інноваційних інформаційних технологій і ресурсів

Упровадження інноваційних форм та методів організації освітнього процесу

Організація проведення внутрішніх аудитів  процесів діяльності університету

Організація проведення моніторингу освітньої діяльності студентів та науково-педагогічних працівників



ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ 
ДІЯЛЬНОСТІ (СУЯ)

Ключовим аспектом модернізації вищої освіти є створення такого 
механізму управління якістю освітньої діяльності, який відповідав 
би вимогам європейської інтеграції. Головна мета цього механізму 
– підвищення якості вищої освіти.

З позицій міжнародних стандартів ISO серії 9000 якість освіти 
визначається як сукупність властивостей і характеристик продукції 
або послуги, яка дає можливість задовольняти ту чи іншу потребу.

Університет одним із перших закладів вищої освіти розпочав в 
Україні розроблення та запровадження системи управління якістю 
діяльності.

З 1997 року університет є членом громадської організації «Україн-
ська асоціація з якості», що є членом Європейської організа-
ції якості (European Organization for Quality) та Європейського                        
Фонду управління якістю (EFQM), базовою організацією Міжнарод-
ної гільдії професіоналів якості.

Із 2009 року університет є членом Великої Хартії Університетів.

Із 2017 року університет є членом Громадської спілки «Українська 
асоціація досконалості та якості».

З метою розроблення в університеті системи управління які-
стю діяльності була створена спеціалізована творча група 
науково-педагогічних працівників, які пройшли відповідне 
навчання, отримавши свідоцтва внутрішніх аудиторів і сер-
тифікати менеджерів систем якості Української асоціації якості 
та Європейської організації якості, у такому складі:

Бутенко Наталія Василівна

Жуков Євген Вікторович

Лугівська Ольга Петрівна

Назаренко Валентина Олексіївна

Огуй Наталія Іванівна

Омельченко Наталія Володимирівна

Тюрікова Інна Станіславівна

Фастовець Антоніна Автономівна

Шаповал Ніна Іванівна

Шимановська-Діанич Людмила Михайлівна

Шкурупій Ольга Всеволодівна

Карпенко Ніна Миколаївна



Для виконання заходів, спрямованих на впровадження, підтримку та 
забезпечення якості управління діяльністю, на кафедрах і у струк-
турних підрозділах університету призначені відповідальні та 
уповноважені з питань управління якістю діяльності. 

Для поширення принципів TQM (Total Quality 
Management) серед персоналу проведено 
навчання з питань управління якістю 
діяльності.

ТВОРЧОЮ ГРУПОЮ РОЗРОБЛЕНІ ТА СХВАЛЕНІ ВЧЕНОЮ РАДОЮ УНІВЕРСИТЕТУ

Політика у сфері якості Основні стратегічні 
та тактичні завдан-
ня, спрямовані на           

забезпечення надання 
високоякісних освітніх 
послуг і підготовку та 
випуск конкурентос-
проможних фахівців

Пріоритетні напрями 
реалізації стратегії і 
тактичних завдань у 

сфері якості

Визначені та 
ідентифіковані 

процеси: головні, 
допоміжні та процеси 

управління



Розроблення та впровадження системи управління якістю діяльності супроводжувались проведенням науко-
вих досліджень, які здійснювалися в університеті в 1998-2004 роках за темами: «Розробка системи якості ПКІ у                        
відповідності до міжнародних стандартів ІSO серії 9000» і «Приведення системи управління якістю освітньої діяль-
ності університету у відповідності до вимог державних стандартів ДСТУ ІSO 9001-2001 у світлі Національної доктрини 
розвитку освіти України». 

На основі проведених досліджень були розроблені Концепція впровадження системи управління якістю освітньої 
діяльності Полтавського університету споживчої кооперації України у відповідності до вимог державних і міжнарод-
них стандартів  ІSO серії 9000 і Комплексна програма впровадження системи управління якістю освітньої діяльності 
ПУСКУ у відповідності до вимог міжнародних і державних  стандартів ІSO серії 9000, а також Настанова з якості та 
внутрішні нормативні документи університету.

Документована система щорічно переглядається та актуалізується.

У 2008 РОЦІ БУЛА СФОРМОВАНА ДОКУМЕНТОВАНА СУЯ УНІВЕРСИТЕТУ ЗА КАТЕГОРІЯМИ

Концепції Програми Стандарти Положення Методики Робочі інструкції



ПІДГОТОВКА ВЛАСНИХ КВАЛІФІКОВАНИХ КАДРІВ ІЗ    
ПИТАНЬ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ

Навчання в Центрі підготовки персоналу МЦ «Прирост» УАЯ за програмами:
• «Розробка систем якості на основі міжнародних стандартів ISO серії 9000 (версія 2000 року)
• «Застосування систем управління якістю та внутрішній аудит»
Сертифікати менеджерів з якості, свідоцтва уповноважених з якості та внутрішніх аудиторів отримали 11 науково-педагогічних 
працівників університету. 

Навчання у Центрі підготовки персоналу «ПРИРОСТ-Академія» за програмою курсу «Аудит систем управління якістю та екологічного 
менеджменту»

Підготовка експертів нагород з якості Українського національного конкурсу якості за Моделлю досконалості Європейського фонду 
управління якістю (свідоцтва експертів отримали Назаренко В. О., Тюрікова І. С.)2004 

рік

2003 
рік

2003 
рік

Підготовка менеджерів з якості EOQ Quality Systems Manager (сертифікати менеджерів отримали Карпенко Н. М., Назаренко В. О., 
Омельченко Н. В., Огуй Н. І., Тюрікова І. С., Шимановська-Діаніч Л. М., Шкурупій О. В., Фастовець А. А.)2007 

рік

Теоретична підготовка з курсу «Системи управління якістю та внутрішній аудит» (посвідчення внутрішнього аудитора систем управ-
ління якістю отримали Брітченко І. Г., Жулинська А. О., Івер А. В., Мазур Г. М., Меншикова Ю. М., Розкладка О. В., Соболь Г. О., Шев-
ченко О. М., Широкова Т. І., Ярова І. І.)

2010 
рік

Підготовка координаторів ЄКТС (сертифіковані на кваліфікаційну компетенцію, отримали сертифікати координатора ЄКТС вищого 
навчального закладу України Герман Н. В. та Огуй Н. І.)2011 

рік



Ресертифікація фахівців за кваліфікацією «Менеджер систем якості» (сертифікати отримали Карпенко Н. М., Назаренко В. О., 
Омельченко Н. В., Огуй Н. І., Тюрікова І. С., Шкурупій О. В., Фастовець А. А.)2012 

рік

Підготовка менеджерів систем безпечності харчових продуктів (сертифікати органу сертифікації УАЯ та EOQ Food Safety System 
Manager отримали Тюрікова І. С. та Плахотін В. Я.)2014 

рік

Підготовка фахівців із проведення внутрішнього аудиту відповідно до  МС ISO 19011:2011 у випробувальних центрах та лабора-
торіях (Омельченко Н. В.)2014 

рік

Теоретична підготовка з переходу на нову версію стандарту ISO 9001: 2015 (Огуй Н. І., Герман Н. В., Назаренко В. О.,                                          
Омельченко Н. В.)

2015-2017 
роки

Ресертифікація фахівців за кваліфікацією «Менеджер систем безпечності харчових продуктів» (сертифікат отримала Тюрікова І. С.)2017 
рік

Навчання за програмою «Система внутрішнього забезпечення якості освіти згідно з європейськими стандартами», організоване 
Американськими Радами з міжнародної освіти за підтримки Чеської агенції розвитку та Посольства Республіки Чехія (Огуй Н. І., 
Герман Н. В.)

2017 
рік



ЩОРІЧНЕ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ -
ФАХІВЦІВ З УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

ДЕКІЛЬКА РАЗІВ НА РІК МЕНЕДЖЕРИ СИСТЕМ ЯКОСТІ ТА ВНУТРІШНІ АУДИТОРИ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У СЕМІНАРАХ, 
ЯКІ ПРОВОДЯТЬСЯ УКРАЇНСЬКОЮ АСОЦІАЦІЄЮ ЯКОСТІ СТОСОВНО ПИТАНЬ

Удосконалення систем менеджменту

Особливостей систем управління якістю за міжнародними стандартами ISO серії 9000 у закладах вищої освіти

Аудиту систем управління якістю та екологічного менеджменту

Комплексної оцінки підприємств за Моделлю досконалості Європейського фонду управління якістю

Упровадження та розвитку систем управління якістю за міжнародними стандартами ISO серії 9000

Теоретичної підготовки щодо змін у вимогах міжнародних стандартів ISO серії 9000 за версіями 2008 та 2015 рр.

Нових вимог Європейської організації якості до змісту підготовки та порядку сертифікації персоналу систем менеджменту

Методів та інструментів постійного вдосконалення діяльності підприємств

Практики впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів (ISO 22000)

Розвитку систем управління безпечністю харчових продуктів

Особливостей проведення внутрішнього аудиту на підприємствах та випробувальних центрах (лабораторіях)

Стандартизації, сертифікації та метрології – нові закони й їх застосування в діяльності підприємств

Філософії нових версій стандартів, проектів вимог   ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2016

Щорічна участь у роботі Міжнародного форуму «Дні якості в Києві» та його заходів (науково-практичних конференцій і тематичних семінарів)



ЕТАПИ СТВОРЕННЯ СУЯ УНІВЕРСИТЕТУ
Створення науково-методичного центру управління якістю освітньої 
діяльності Полтавського університету споживчої кооперації (наказ від 
31 серпня 2001 р. № 75)

Схвалення Вченою Радою Полтавського університету споживчої коо-
перації України постанови «Про впровадження системи менеджменту 
якості діяльності університету відповідно до вимог державних і міжна-
родних стандартів ISO серії 9000» (17 жовтня 2001 р.)

Наказ «Про впровадження системи менеджменту якості освітньої 
діяльності університету відповідно до вимог державних і міжнародних 
стандартів ISO серії 9000» (наказ від 12 листопада 2001 р. № 114)
Створення тимчасового творчого колективу для виконання науко-
во-дослідної теми «Приведення системи управління якістю освітньої 
діяльності університету відповідно до вимог державного стандарту 
ДСТУ ISO 9001-2001 у світлі Національної доктрини розвитку освіти 
України» (наказ від 27 грудня 2001 р. № 132)
Підвищення кваліфікації проректорів, деканів, завідувачів кафедр, 
керівників структурних підрозділів, науково-педагогічних працівників 
та навчально-допо-міжного персоналу з питань управління якістю (на-
каз від 31 січня 2002 р.  № 10)

Підготовка спеціалізованої групи науково-педагогічних працівників 
університету за програмою «Менеджер з якості» (розпорядження від        
22 березня 2002 р. № 12)

Створення творчої групи для підготовки та апробації документів щодо 
розроблення й упровадження системи управління якістю освітньої 
діяльності університету (наказ від 3 жовтня 2002 р. № 77)

Проведення першого внутрішнього аудиту освітньої діяльності кафедр 
(розпорядження від 7 жовтня  2002 р. № 67)

Створення творчої групи для підготовки та апробації документів систе-
ми управління якістю освітньої діяльності університету (наказ від 18 
лютого 2004 р. № 15)

Призначення відповідальних та уповноважених із питань управління 
якістю освітньої діяльності на факультетах, кафедрах та інших струк-
турних підрозділах університету (вперше у 2002 р., наказ від  4 грудня 
2002 р. № 108, далі – щорічні перегляд та актуалізація)

Проведення першого моніторингу навчальної діяльності студентів в 
рамках створення системи управління якістю за анкетою «Студентсь-
ка думка» (наказ від 20 березня 2002 р. № 66-С)

Розпорядження «Про забезпечення реалізації Комплексної програми 
впровадження системи управління якістю освітньої діяльності універ-
ситету у 2002–2003 навчальному році відповідно до вимог міжнарод-
них і державних стандартів ISO серії 9000» (7 жовтня 2002 року № 68, 
21 лютого 2003 р. № 6)

Схвалення Вченою Радою Полтавського університету споживчої коо-
перації України постанови «Про реалізацію завдань Комплексної про-
грами впровадження системи управління якістю освітньої діяльності 
ПУСКУ відповідно до вимог міжнародних та державних стандартів ІSО 
серії 9000» (21 травня 2003 р.)

Проведення першого внутрішнього аудиту структурних підрозділів 
університету на відповідність вимогам державних і міжнародних стан-
дартів ISO серії 9000 (наказ від 4 лютого 2005 р. № 8)

Проведення моніторингу якості проведення навчальних занять про-
фесорсько-викладацьким складом за анкетою «Якість навчальних           
занять очима студентів» (оцінка якості проведення аудиторних на-
вчальних занять, наказ від 29 вересня   2005 р. № 86)

Схвалення Вченою Радою університету Звіту про виконання науко-
во-дослідної теми «Приведення системи управління якістю освітньої 
діяльності університету відповідно до вимог державного стандарту 
ДСТУ ISO 9001-2001 у світлі Національної доктрини розвитку освіти 
України» (21 грудня 2005 р.)



СЕРТИФІКАЦІЯ СУЯ

У грудні 2008 року в університеті незалежною аудиторською 
групою Української асоціації якості був проведений діагно-
стичний аудит  системи управління якістю діяльності. 

У вересні 2009 року університет отримав Міжнародний 
Сертифікат 440030QМ08 Міжнародної мережі сертифіка-
ції (IQNet) і Німецького органу сертифікації системи управ-
ління якості (DQS GmbH) про відповідність системи управ-
ління якістю діяльності міжнародному стандарту якості ISO 
9001:2008. 

Під час ресертифікації (зовнішнього аудиту) системи управ-
ління якістю діяльності університету у травні 2012 року, 
травні 2015 року підтверджено відповідність вимогам між-
народного стандарту ISO 9001:2008.

Щорічно, між зовнішніми аудитами експертами Українсь-
кої асоціації якості проводяться наглядові аудити системи 
управління якістю діяльності університету. Метою нагля-
дових аудитів є отримання доказів щодо підтвердження 
вдосконалення якості управління процесами діяльності в 
університеті. 

У травні 2018 року в Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтав-
ський університет економіки і торгівлі» аудиторами Органу сертифіка-
ції «ПРИРОСТ» (член DQS GmbH) проведено ресертифікаційний аудит 
(перехідний зовнішній аудит) системи управління якістю діяльності 
університету на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 
9001:2015.

В ході підготовки до переходу на нові вимоги стандарту в університеті 
здійснено:
• впроваджені нова лідерська парадигма та ризико-орієнтовне  мис-

лення в діяльність університету.
• перегляд і актуалізацію внутрішніх нормативних документів систе-

ми управління якістю діяльності університету;
• навчання (перепідготовку) персоналу.

Відповідно до рішення аудиторської групи Органу сертифікації «ПРИ-
РОСТ» Української асоціації якості Вищий навчальний заклад  Укоопспіл-
ки «Полтавський університет економіки і торгівлі» отримав сертифікати 
IQNet, DQS і УАЯ, які засвідчують, що університет впровадив та вико-
ристовує систему управління якістю відповідно вимогам міжнародного 
стандарту ISO 9001:2015. Термін дії сертифікатів до липня 2021 року.



ДЛЯ УСПІШНОГО ВПРОВАДЖЕННЯ ТА
ФУНКЦІОНУВАННЯ СУЯ  
ПРОВОДИТЬСЯ ЩОРІЧНИЙ МОНІТОРИНГ 
ЗА ПРОЦЕСАМИ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ

Згідно з вимогами міжнародного та національного стан-
дарту ДСТУ ISO 9001:2015 щорічно науково-методичним 
центром управління якістю діяльності проводиться вну-
трішній аудит процесів діяльності університету.

Освітньої діяльності студентів

Якості складання та виконання науково-педагогічними працівниками 
індивідуальних планів роботи

Якості навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін

Якості виконання та керівництва підготовкою курсових та дипломних 
робіт (проектів)

Якості викладання навчальних дисциплін професорсько-викладаць-
ким складом

Якісного складу науково-педагогічних працівників кафедр

Своєчасності та якості виконання плану видання науково-методичної 
літератури науково-педагогічними працівниками кафедр

Використання інноваційних технологій в організації освітнього                
процесу підготовки студентів





Міжнародні та міжвузівські науково-методичні конференції, присвячені питанням управління 
якістю діяльності Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки 
і торгівлі»

1999 рік – ХХІV Міжвузівська науково-методична конференція «Соціальні та морально-пси-
хологічні важелі вдосконалення навчально-виховного процесу»

2000 рік – ХХV Міжвузівська науково-методична конференція «Проблеми підготовки фахів-
ців за освітньо-кваліфікаційними рівнями»

2001 рік – ХХVI Міжвузівська науково-методична конференція, присвячена 10-й річниці 
незалежності України «Нові технології навчання та покращення якості підготовки фахівців з 
вищою освітою»

2002 рік – ХХVIІ Міжнародна науково-методична конференція «Науково-методичні пробле-
ми управління якістю освітньої діяльності»

2003 рік – ХХVIІІ Міжвузівська науково-методична конференція «Моніторинг якості                        
процесів і результатів освітньої діяльності»

2004 рік – XXІX Міжвузівська науково-методична конференція «Підготовка фахівців без          
відриву від виробництва в умовах реформування вищої школи»

У РАМКАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУЯ ДІЯЛЬНОСТІ 
В УНІВЕРСИТЕТІ ПРОВОДЯТЬСЯ



2005 рік – XXX Міжвузівська науково-методична конференція «Модернізація змісту й техноло-
гій підготовки фахівців: проблеми й завдання вищих навчальних закладів з питань входження в 
європейський освітній простір»

2006 рік – ХХХІ Міжнародна науково-методична конференція, присвячена 45-й річниці універ-
ситету «Гармонізація вищої школи України в умовах європейської інтеграції»

2007 рік – ХХХІІ Міжнародна науково-методична конференція «Якість вищої освіти: інтерак-
тивні методи спільної навчальної діяльності викладачів і студентів»

2008 рік – ХХХІІІ Міжнародна науково-методична конференція «Модернізація освітньої            
діяльності: проблеми та завдання вищих навчальних зак¬ладів на шляху входження України в 
європейський освітній простір»

2009 рік – ХХХІV Міжнародна науково-методична конференція «Індивідуалізація навчального 
процесу на шляху європейської інтеграції вищої освіти України»

2010 рік – ХХХV Міжнародна науково-методична конференція «Управління якістю діяльності 
вищого навчального закладу за міжнародними        стандартами менеджменту ISO 9001:2008: 
досвід впровадження та напрями вдосконалення»

2011 рік – ХХХVІ Міжвузівська науково-методична конференція «Компетентнісний підхід до 
формування системи цінностей випускників вищого навчального закладу»

2012 рік – ХХХVІІ Міжнародна науково-методична конференція «Новітні інноваційні технології: 
проблеми, розвиток та досвід впровадження»



2013 рік – ХХХVІІІ Міжнародна науково-методична конференція «Якість вищої освіти: методологічні та методичні підходи щодо впровадження 
дистанційних технологій навчання»

2014 рік – XXXIX Міжвузівська науково-методична конференція «Якість вищої освіти: чинники формування конкурентоспроможності випускників»

2015 рік – XL Міжнародна науково-методична конференція «Якість вищої освіти: вдосконалення змісту та організації практичної підготовки        
студентів»

2016 рік – XLI Міжнародна науково-методична конференція «Якість вищої освіти: сучасні тенденції та перспективи розвитку освітньої діяльності 
вищого навчального закладу»

2017 рік – XLII Міжнародна науково-методична конференція «Дистанційна освіта: забезпечення доступності та неперервної  освіти впродовж 
життя»

2018 рік  –  XLIІІ Міжнародна науково-методична конференція «Якість вищої освіти:  компетентнісний  підхід у підготовці сучасного фахівця»

«Дні якості» в межах Всесвітнього дня якості та Європейського тижня якості в Україні. Щорічні заходи охоплю-
ють проведення семінарів, на яких виступають провідні науково-педагогічні працівники університету з питань 
управління якості та якості товарів, фахівці Полтавастандартметрології організовують виставки фальсифікова-
ної продукції для застереження споживачів. 

Щорічні заходи до Дня споживача.

Семінари-тренінги та курси для науково-педагогічних працівників щодо застосування інноваційних інформацій-
них технологій в освітньому процесі.



1999 рік – диплом лауреата IV-го Українського національного конкурсу з якості на регіональному рівні в номінації «Великі підприємства»
2005, 2007, 2008 і 2011 роки – Почесне звання «Лідер сучасної освіти» за багаторічну інноваційну педагогічну діяльність із модернізації 
освіти
2006 рік – участь у Всеукраїнському конкурсі з якості серед підприємств за Моделлю досконалості EFQM (Європейського фонду управління         
якістю). Отримано  сертифікат «Визнання досконалості в Україні» та Міжнародний сертифікат «Визнання досконалості в Європі – 3***»
2007 рік – бронзова медаль у номінації «Модернізація вищої освіти в контексті Болонської конвенції» на Х Міжнародній виставці навчальних       
закладів «Сучасна освіта в Україні – 2007»
2007 рік – диплом переможця в номінації «Інформаційні послуги» Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товару, роботи, послуги)                                  
«100 кращих товарів України» за 2006 – 2007 рр.
2007 рік – Почесна грамота Кабінету Міністрів України, грамота Міністерства освіти і науки України за роботу щодо залучення до суспільної та 
наукової діяльності
2008 рік – срібна медаль у номінації «Інноватика у вищій освіті» на ХІ Міжнародній виставці навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні – 2008»
2009 рік – срібна медаль у номінації  «Інтеграція науки і освіти – необхідна умова підвищення якості підготовки фахівців у вищих навчальних 
закладах» на ХІІ Міжнародній виставці навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні – 2009»
2009 рік – диплом «За участь у Міжнародній спеціалізованій виставці сучасних технологій менеджменту «TOPQualitEX-2009»
2010 рік – золота медаль у номінації «Інновації у впровадженні ІТ-технологій в освітній процес» на ХІІІ Міжнародній виставці навчальних закладів 
«Сучасна освіта в Україні – 2010»
2010 рік – ззолота медаль у номінації «Інноватика у вищій освіті» на ІІ виставці «Інноватика в освіті України»
2010 рік – у консолідованому рейтингу вищих навчальних закладів України університет  увійшов у десятку кращих ВНЗ  недержавної форми 
власності

НАГОРОДИ



2011 рік – золота медаль у номінації «Інновації у використанні інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі» на ІІІ виставці 
«Інноватика в сучасній освіті»
2012 рік  - Гран-прі «Лідер сучасної освіти України»
2012 рік – п’яте місце  серед університетів України, які готують фахівців з економіки, фінансів, управління, підприємництва
2013 рік – золота медаль у номінації «Створення та упровадження електронних навчально-методичних комплексів, рейтингових систем,                        
обладнання, продуктів, програм та рішень для системи освіти» на IV Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2013»
2013 рік – золота медаль у номінації «Упровадження інновацій у презентацію діяльності вищого навчального закладу в Internet-просторі» та          
диплом лауреата конкурсу І ступеню, на V Національній виставці-презентації «Інноватика в сучасній освіті»       
2014 рік – золота медаль у номінації «Діяльність навчальних закладів з розвитку міжнародної співпраці» та диплом лауреата конкурсу І ступеню 
на V Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2014»
2014 рік – диплом лауреата конкурсу І ступеня та золота медаль в номінації «Інновації в освітній діяльності вищого навчального закладу із забез-
печення якості освіти» на VІ Національній виставці-презентації «Інноватика в сучасній освіті»
2015 рік – переможець у номінації «Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальну, наукову та управлінську діяльність          
навчального закладу» (презентація власного програмного продукту «Автоматизована система планування, організації, управління та контролю             
навчального процесу у вищих навчальних закладах - iZETA») на VІ Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2015»
2015 рік – Гран-прі «Лідер сучасної освіти України»
2015 рік – диплом ТОВ «Microsoft Україна» за багаторічне впровадження та використання технологій «Microsoft»
2016 рік  – золота медаль у номінації «Використання комплексу сучасних засобів ІКТ, програм і рішень для підвищення якості освіти» на                              
VІІ Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2016»
2016 рік – диплом лауреата конкурсу І ступеня та золота медаль в номінації «Інновації з інтенсифікації міжнародного співробітництва у сфері 
освіти, науки, культури»
2017 рік – золота медаль в номінації «Партнерство як стратегічний ресурс інноваційного розвитку навчальних закладів» та диплом лауреата        
конкурсу І ступеню на VІІІ Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2017»



НОРМАТИВНІ 
ДОКУМЕНТИ 
СУЯ Місія та політика у сфері якості

Стратегія розвитку на 2017-2022 роки

Концепція діяльності

Програма управління якістю освітньої діяльності 
на 2013-2020 роки

Настанова щодо якості

Карти процесів

Положення про види діяльності

Положення про підрозділи

Методики

Робочі інструкції



«РАЗОМ - ДО ВЕРШИН ПРОФЕСІЙНОЇ ДОСКОНАЛОСТІ Й 
ЖИТТЄВОГО УСПІХУ КОЖНОГО»

Забезпечення розвитку потенціалу та можливостей самореалізації студентів і співробітників в процесі 
їх спільної освітньої, наукової, інноваційної та організаційної діяльності» підготовка визнаних в Україні 
та за її межами фахівців-професіоналів нового покоління - лідерів у сфері економіки, підприємства, 
менеджменту, обслуговування, харчових та інформаційних технологій

СЬОГОДЕННЯ СУЯ
ДІЄВІСТЬ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ

МІСІЯ
Вищого навчального закладу Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»

ПОЛІТИКА у сфері якості
Вищого навчального закладу Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»

МЕТА 
Забезпечення умов реалізації основних принципів 
управлінні якістю діяльності університету

ВІЗІЯ 
Створення полілінгвального, підприємницького, інноваційного закладу 
вищої освіти лідерського типу, конкурентоспроможного на вітчизняному, 
європейському та світовому освітніх просторах
на основі

СТРАТЕГІЧНА МЕТА УНІВЕРСИТЕТУ
Забезпечення конкурентоспроможності університету на вітчизняному, європейському 
та світовому ринках освітніх послуг і праці

Формування корпоративної культури та сучасної системи           
управління, заснованих на принципах ціннісного лідерства 
та лідерства служіння

Сворення атмосфери підтримки та розвитку лідерського по-
тенціалу, творчих здібностей і талантів співробітників та сту-
дентів через їх участь в органах самоврядування, іннова-
ційній освітній, науковій і практичній діяльності, програмах 
міжнародного співробітництва та мобільності







МОДЕЛЬ СУЯ 
УНІВЕРСИТЕТУ



МОДЕЛЬ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ СУЯ 
УНІВЕРСИТЕТУ



ЦІЛІ ПРОЦЕСІВ 
УПРАВЛІННЯ



ЦІЛІ ГОЛОВНИХ 
ПРОЦЕСІВ



ЦІЛІ ДОПОМІЖНИХ 
ПРОЦЕСІВ



СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТУ 
НА 2017-2022 РОКИ



УПРОВАДЖЕННЯ ЛІДЕРСЬКОЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ПАРАДИГМИ РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТУ

КРИТЕРІЇ ДОСЯГНЕННЯ:
• уміння випускника забезпечити наявність прогресивного, висхідного вектора у своєму розвитку, переважання 

його над регресивним вектором
• високий рівень сформованості у випускника навичок професійної діяльності
• проактивна поведінка; уміння ставити та досягати цілей
• професійне спілкування; уміння досягати синергії
• командна взаємодія; володіння навичками тайм-менеджменту; неконфліктність, стресостійкість, креативність,        

інноваційне мислення, вміння працювати в умовах постійних змін та викликів, ініціативність, розвиток таланту, 
стратегічне мислення, постійне самовдосконалення

РОЗВИТОК ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ

КРИТЕРІЇ ДОСЯГНЕННЯ:
• запровадження нових спеціальностей та освітніх програм, інтегрованих і спільних освітніх програм, узгодження           

навчальних планів, що забезпечує формування контингенту студентів, його працевлаштування та інтернаціоналізацію 
освітньої діяльності й поглиблення міжнародного досвіду студентів

• реалізація полілінгвального складника освітнього процесу на основі паралельного використання іноземних мов та ан-
гломовних освітніх програм із метою інтеграції студентської молоді й науково-педагогічних працівників у міжнародний 
освітній простір

• створення системи дистанційного навчання та освітніх програм відкритого навчання
• створення багатоступеневої освіти на основі принципу «навчання впродовж життя»
• запровадження рейтингової системи оцінювання науково-педагогічних працівників, кафедр, студентів
• запровадження автоматизованого управління освітньою діяльністю університету

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ  
НА 2017-2022 РОКИ



РОЗВИТОК НАУКОВОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ

КРИТЕРІЇ ДОСЯГНЕННЯ
• актуальність наукових досліджень
• наявність наукових шкіл, що мають статус провідних в Україні та у світі
• наявність грантів міністерств, відомств упродовж ряду років; наявність грантів міжнародних фондів та програм
• кількість наукових монографій, виданих центральними та закордонними видавництвами (у т.ч. англомовних)
• кількість статей у науковій періодиці, що індексуються міжнародними базами даних, у розрахунку на 1 науково-педа-

гогічного працівника (Web of Science, Scopus, імпакт-фактор, індекс Хірша)
• частка фундаментальних і прикладних досліджень за пріоритетними напрямами розвитку в загальній кількості науко-

вих досліджень і кількість комерціалізованих
• наявність наукової та навчально-наукової бази

РОЗБУДОВА ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО НАПРЯМУ РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТУ 
КРИТЕРІЇ ДОСЯГНЕННЯ

КРИТЕРІЇ ДОСЯГНЕННЯ
• кількість реалізованих стартапів, бізнес-проектів, створених робочих місць, кількість самозайнятих студентів
• кількість патентів, отриманих ліцензій, реалізованих бізнес-планів, наданих консультацій, проведених майстер-класів, 

відкритих лекцій тощо
• кількість укладених договорів про співпрацю із сектором приватного бізнесу, інвестиції, вкладені приватними особа-

ми в науково-дослідницьку діяльність, та розвиток матеріально-технічної бази університету

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ  
НА 2017-2022 РОКИ



РОЗВИТОК І  ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЕКТУ
«СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПУЕТ» ПРОДОВЖУЄТЬСЯ

Запрошуємо науково-педагогічних працівників, співробітників і студентів           
університету до подальшої творчої співпраці щодо підвищення результатив-
ності системи управління якістю діяльності Вищого навчального закладу Укоопспілки                  
«Полтавський університет економіки і торгівлі», зокрема системи управління якістю освітньої 
діяльності.

nmcu@puet.edu.ua
nmcu.puet@gmail.com

(0532) 50-91-70 
(0532) 50-92-35

вул. Коваля, 3, Полтава, 36014

www.puet.edu.ua


