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НАШІ ЮВІЛЯРИ 

ВІТАЄМО з 60-річчям Керівника Полтавського місцевого  
відділення Академії економічних наук України, академіка АЕН 
України, першого проректора Полтавського університета  

економіки і торгівлі - Миколу Єгоровича Рогозу ! 
Микола Єгорович Рогоза народився в с. Андріїв-

ка Великоновоселківського району Донецької області 
28 жовтня 1954 року. Закінчив школу в 1972 році. 
Служив в армії з 1972 по 1974 рік. С 1975 по 1980 
роки навчався у Полтавському інженерно-будівель-
ному інституті, який закінчив з відзнакою, отримав 
диплом інженера-будівельника (1980 р.). Працював на 
виробництві майстром, прорабом у Миргородській 
ПМК-65 тресту Полтавсільбуд Мінсільбуду УРСР 
(1980–1984 рр.). З 1984 р. по 1987 р. навчався в аспі-
рантурі Полтавського інженерно-будівельного інсти-
туту. Під керівництвом доктора технічних наук, про-
фесора, лауреата державної премії України Вахненка 
Петра Федоровича захистив кандидатську дисертацію 
у Київському інженерно-будівельному институті 
(1990 р.) по теорії напруженого стану та розрахунку 
міцності складних конструкцій. Кандидат технічних 
наук – 1990 р., доцент – 1993 р. З 1987 по 2004 роки 
працював на посадах наукового співробітника, асис-
тента, старшого викладача, доцента кафедр будівель-
ної механіки, комп’ютерних технологій та інформа-
ційних систем, економічної кібернетики і 
комп’ютерних технологій Полтавського інженерно-
будівельного інституту (нині Полтавський національ-
ний технічний университет імені Юрія Кондратюка).  

М. Є. Рогоза працював деканом факультету Пол-
тавського національного технічного університету іме-
ні Юрія Кондратюка (1991–2004 рр.), активно займа-
ючись розвитком напрямів освітньої діяльності з ме-
тою підготовки фахівців з економіки та управління 
складними соціально-економічними системами, що 
були необхідні для економіки держави. Отримав дру-
гу вищу освіту зі спеціальності облік і аудит (2000 р.). 
Під його керівництвом були створені економічний 
факультет (1994 р.) (першим деканом якого він був з 
1994 по 2003 р.р.) та факультет економіко-
інформаційних систем и управління (2003 р.) ( пер-
шим деканом якого він був з 2003 по 2004 р.р.). За 
ініціативою М. Є. Рогози та Ємця О. О. (завідувача 
кафедри математичного моделювання і соціальної 
інформатики, лауреата Державної премії України у 
галузі науки і техніки) у 1999 році на економічному 
факультеті ПНТУ було створено кафедри відповідно-
го профілю та розпочато підготовку фахівців спеціа-
льностей економічна кібернетика, інформатика та 
прикладна математика. За результатами роботи з під-
готовки фахівців за такими спеціальностями було ре-
формовано економічний факультет в два факультети, 
одним із яких став факультет економіко-інформацій-
них систем і управління. 

З 2004 року Рогоза М. Є. працює в Полтавському 
університеті споживчої кооперації України (нині Пол-
тавський університет економіки і торгівлі – ПУЕТ), в 
якому за його ініціативи і підтримки ректора Несту-
лі О. О. було створено кафедру економічної кіберне-
тики, завідуючим якої працює по даний час. У 2006 
році Рогоза М. Є. захищає докторську дисертацію з 

проблем управління ефективністю діяльності склад-
них соціально-економічних систем (науковий консу-
льтант – Ткаченко Володимир Андрійович, доктор 
економічних наук, професор, академік Академії еко-
номічних наук України, академік Міжнародної акаде-
мії авторів наукових відкриттів та винаходів, заслу-
жений працівник промисловості України, відмінник 
освіти України, заступник Директора НДІ економіки 
та суспільства Дніпропетровського університету ім.. 
Альфреда Нобеля),  а у 2007 році отримує вчене зван-
ня професора.  

У 2006–2009 рр. Рогоза М. Є. працював прорек-
тором з науково-педагогічної роботи ПУЕТ. З 2009 
року Рогоза М. Є. працює першим проректором уні-
верситету. За цей період завдяки формуванню універ-
ситетських концепцій змісту підготовки фахівців, 
освітньо-кваліфікаційних характеристик, освітньо-
професійних програм і навчальних планів з підготов-
ки бакалаврів, спеціалістів і магістрів за спеціальнос-
тями в університеті розроблено і впроваджено  Про-
грами застосування в навчальному процесі інновацій-
них інформаційних технологій, сучасних методів і 
засобів організації самостійної роботи студентів, за-
безпечення навчальної, науково-методичної діяльнос-
ті, кадрового забезпечення, інформатизації діяльності 
та управління структурними підрозділами. В універ-
ситеті впроваджено процеси з координації, організації 
та контролю за інформатизацією, формуванням інфо-
рмаційних ресурсів та технологій забезпечення діяль-
ності університету. Все це забезпечило впровадження, 
розробку та удосконалення автоматизованої системи 
управління університетом; постійне удосконалення 
програмного і навчально-методичного забезпечення, 
їх функціонування в межах структурних підрозділів 
університету, що забезпечують освітню і наукову дія-
льність та вихід в інформаційний простір України; 
організацію створення та постійне удосконалення 
системи електронної освітньо-наукової, кадрової та 
фінансово-економічної інформаційної мережі універ-
ситету; інформаційну підтримку навчального проце-
су, навчально-методичної роботи, наукової, кадрової 
та фінансово-економічної діяльності; оновлення і по-
повнення банку програмного забезпечення з навчаль-
ної, методичної, наукової, кадрової та фінансово-
економічної роботи; розробку системи інформаційно-
го обміну служб і підрозділів в університеті; створен-
ню для науково-педагогічних працівників умов для 
самостійної роботи з масивами інформації; нарощен-
ню професійного інтелектуального потенціалу кафедр 
в умовах інформаційного суспільства; вдосконалення 
системи загальноуніверситетського інформаційного 
менеджменту, розробку нових методик з його інфор-
маційної підтримки на базі сучасних комп’ютерних 
технологій та Інтернету, дистанційних технологій 
навчання. 

Рогоза М. Є. є науковим керівником проекту по 
розробці багаторівневих інформаційних систем 
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управління вищих навчальних закладів. Під його нау-
ковим керівництвом і участю в університеті успішно 
створена локальна обчислювальна мережа, на базі 
якої розроблено і впроваджено автоматизовану сис-
тему управління із таких підсистем як фінансовий 
менеджмент, електронний документообіг, планування 
і організація навчального процесу, управління якістю 
навчального процесу, приймальної комісії, системи 
ресурсного й інформаційного забезпечення, автомати-
зованого мультимедійного комплексу, інформаційно-
комунікаційних технологій, які забезпечують управ-
ління всіма процесами діяльності університету. Впро-
вадження інноваційних технологій забезпечило коле-
ктиву університету можливість взяти курс на навчан-
ня, що ґрунтується на широкому використанні ре-
зультатів власних наукових досліджень та науково-
методичних розробок у навчальному процесі, розгор-
нути роботу по впровадженню дистанційних техноло-
гій навчання, що вирішує проблему навчання впро-
довж всього життя. Системна організація забезпечила 
рівень управління університетом, що відповідає між-
народним стандартам ISO 9001:2008, та отримати сер-
тифікат DQS GmbH і IQNET (міжнародна мережа 
сертифікації) № DE 440030 QM08). У лютому 
2010 року Університет отримав золоту медаль Мініс-
терства освіти і науки України в номінації «Інновації 
у впровадженні ІТ-технологій в освітній процес» та 
почесний диплом Міністерства освіти і науки України 
та Академії педагогічних наук НАН України «За ви-
сокі творчі досягнення в інноваційному оновленні 
національної системи освіти» в рамках участі в Три-
надцятій міжнародній виставці навчальних закладів 
«Сучасна освіта в Україні – 2010» у м. Києві. 

Рогоза М. Є. активно здійснює педагогічну, нау-
кову і організаційну діяльність в галузі освіти. Викла-
дає навчальні предмети: для бакалаврів, спеціалістів і 
магістрів спеціальності «Економічна кібернетика» - 
«Економічна кібернетика», «Управління проектами 
інформатизації», «Автоматизовані системи управлін-
ня»; для магістрів зі спеціальності «Педагогіка вищої 
школи» - «Інформаційнй технології в освіті», «Плану-
вання і організація навчального процесу у вищій шко-
лі»; «системний підхід у вищій школі»; керує вико-
нанням курсових та магістерських робіт. 

Микола Єгорович створив наукову школу із про-
блем моделювання систем управління, механізмів 
ефективності та інформаційного забезпечення діяль-
ності підприємств промисловості і системи споживчої 
кооперації. Керує аспірантами і докторантами. Під 
його керівництвом захищено дві докторські та п’ять 
кандидатських дисертацій. 

Автор і співавтор понад 200 наукових та науко-
во-методичних робіт, серед яких 8 монографій, 1 до-
відник, навчальні посібники (в тому числі 9 – з гри-
фом МОНУ; 3 – в двох частинах; 1 – в трьох части-
нах; 1 – в дев’яти частинах), тези та матеріали конфе-
ренцій, наукові статті у фахових виданнях із переліку 
затвердженому ВАК України, методичні рекомен-
дації, впроваджені у навчальний процес. 

В 2007 році його було обрано академіком Ака-
демії економічних наук України зі спеціальності 
«Економіка сільського господарства» (04.05.2007 р., 
№ 457). За вагомий особистий внесок у розвиток віт-
чизняної науки, зміцнення науково-технічного потен-
ціалу України, багаторічну плідну працю Рогозі М. Є. 
присвоєно почесне звання заслуженого діяча науки і 

техніки України (Указ Президента України  
№ 590/2011 від 20.05.2011 року). 

За наукові успіхи та успіхи у підготовці фахівців 
для економіки України Миколу Єгоровича нагоро-
джено знаком «Відмінник освіти України» (1999 р.), 
Почесною грамотою Полтавської обласної державної 
адміністрації (2000 р.), Почесною Грамотою Полтав-
ської обласної ради (2003 р.), Грамотою Полтавського 
університету споживчої кооперації (2004 р.), Подякою 
від міського голови м. Полтави (2005 р.); Почесною 
грамотою Міністерства освіти і науки України 
(2005 р.), знаком «За наукові досягнення» (2008 р.), 
нагрудним знаком Міжнародної академії біоенорготе-
хнологій «За видатні досягнення в області еніології» 
(2010 р.), Подякою Полтавського університету еконо-
міки і торгівлі за сумлінну і плідну працю в системі 
державної підготовки наукових і науково-педагогіч-
них працівників вищої кваліфікації (2010 р.), Подя-
кою Полтавського університету економіки і торгівлі 
за особистий внесок у підготовку висококваліфікова-
них фахівців напряму підготовки/спеціальності «Еко-
номічна кібернетика» , впровадження сучасних мето-
дів навчання і виховання студентської молоді, актив-
ну наукову та навчально-методичну роботу, багаторі-
чну плідну працю в університеті та з нагоди 10-річчя 
заснування кафедри економічної кібернетики (2014р.), 
Подякою Журі Всеукраїнського конкурсу дипломних 
робіт зі спеціальності «Фінанси і кредит» (2012 р.), 
Почесною грамотою президії Академії Економічних 
Наук України за плідну науково-дослідну роботу, у 
звязку з відзначенням Дня науки та проведення зага-
льних зборів Академії економічних наук України 
(2014 р.).  

Микола Єгорович Рогоза в даний час: академік 
Академії економічних наук України; експерт Держав-
ної акредитаційної комісії Міністерства науки і осві-
ти, молоді і спорту України; член комісії Міністерства  
освіти і науки України з питань розробки методичної 
та нормативної документації по дистанційним техно-
логіям навчання і освіти; голова спеціалізованої вче-
ної ради Д 44.877.01 по захисту докторських і канди-
датських дисертацій зі спеціальностей 08.00.04 – Еко-
номіка та управління підприємствами (економіка тор-
гівлі та послуг) та 08.00.03 – Економіка та управління 
національним господарством в Полтавському універ-
ситеті економіки і торгівлі; член спеціалізованої вче-
ної ради Д 11.051.01 по захисту докторських та кан-
дидатських дисертацій у Донецькому національному 
університеті; член підсекції з економічної кібернетики 
науково-методичної комісії з «Економіки і підприєм-
ництва» Міністерства науки і освіти України; заступ-
ник головного редактора «Наукового вісника Полтав-
ського університету економіки і торгівлі»; заступник 
голови вченої Ради ПУЕТ; голова науково-методичної 
ради університету. 

І сьогодні Микола Єгорович своєю невтомною 
працею робить вагомий внесок у розвиток національ-
ної освіти і науки. Наукова громадськість, колеги, 
учні, друзі сердечно вітають його з 60-річним ювіле-
єм, бажають йому міцного здоров’я та невтомного 
наукового пошуку. 

Вчена рада Луганського національного  
університету імені Тараса Шевченка 

Вчена рада Інституту економіки  
промисловості НАН України 
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