
Полтавський регіональний центр досліджень і сприяння 

розвитку кооперації  Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 
 

Основними завданнями Центру є: 

o ефективне використання наукового потенціалу науковців ПУЕТ та інших ВНЗ 

регіону для організації наукових досліджень проблем вітчизняного та 

зарубіжного кооперативного руху;  

o організація і проведення фундаментальних, пошукових і прикладних досліджень 

та розробка послуг, спрямованих на реалізацію пріоритетних напрямів науки й 

розвитку вітчизняної економіки шляхом кооперування населення, покращення 

добробуту громадян України;  

o підвищення якості підготовки спеціалістів шляхом активного використання у 

навчальному процесі результатів наукових досліджень на кооперативну 

тематику, широкого залучення студентів до їх виконання, формування наукової 

школи з проблем кооперації;  

o участь вчених у вирішенні соціально-економічних проблем на основі пропозицій 

до національних, міждержавних, галузевих, міжгалузевих, регіональних та 

міжвузівських науково-технічних програм;  

o експертна оцінка дисертаційних робіт, рецензування монографій, статей, які 

мають кооперативну проблематику;  

o розвиток взаємовигідних міжнародних зв’язків щодо досліджень розвитку 

кооперативного руху;  

o виконання спільних науково-дослідних проектів при збереженні та захисті 

національних пріоритетів, міжнародний обмін науково-практичною інформацією, 

технологіями, спільне опублікування наукових статей, монографій, проведення 

виставок-ярмарків тощо, які мають кооперативну тематику;  

o підготовка та участь у реалізації проектів міжнародної технічної допомоги щодо 

розвитку кооперативного руху в Україні;  

o проведення науково-методичних, науково-практичних конференцій, семінарів, 

тренінгів, виставок, презентацій, засідань круглих столів на кооперативну 

тематику;  

o залучення до науково-практичної кооперативної діяльності талановитої 

студентської молоді до участі в університетських, Всеукраїнських та Міжнародних 

студентських олімпіадах, конкурсах, виставках тощо;  

o підготовка та поширення матеріалів пропагандистського характеру щодо 

розвитку кооперативного руху та діяльності ПРЦДРК серед широкого загалу 

громадян України;  

o сприяння поширенню кооперативних знань у інших навчальних закладах, у тому 

числі середніх школах;  

o співпраця зі всіма зацікавленими у поширені кооперативних знань і досвіду 

особами та організаціями (кооперативними організаціями, дорадчими службами, 

спілками та асоціаціями фермерів, землевласників та землекористувачів, 

підприємців тощо);  

o заснування наукового клубу дослідників кооперативного руху із залученням 
провідних учених України, близького та далекого зарубіжжя. 

 

 

 

 

 

 



Науковці Центру 

 

Пантелеймоненко Андрій Олексійович  

Директор Центру, д.е.н., професор 

e-mail: panandriy@ukr.net 

особиста веб-сторінка: academia.edu 

Основна проблема наукових 

досліджень: діяльність  сільськогосподарських обслуговуючих, 

кредитних кооперативів. 

Теми публікацій: 
-теорія та історія кооперативного руху; 

-кредитні кооперативи; 

-споживчі кооперативи; 

-сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи; 

-житлові кооперативи; 

-енергетичні кооперативи; 

-страхові кооперативи та товариства взаємного страхування; 

-IT-кооперативи. 

 

Аліман Мирослав Васильович 
Заступник директора Центру, к.е.н., доцент,  

Почесний професор ПУЕТ 

e-mail: ukrainecoop@gmail.com 

Основна проблема наукових досліджень: історія становлення 

кооперативного руху та внесок видатних кооператорів у його 

розвиток. 

Теми публікацій: 
-теорія кооперативного руху; 

-історія кооперативного руху; 

-діячі кооперативного руху 

-споживча кооперація; 

-кредитна кооперація; 

-сільськогосподарська кооперація; 

-кооперативна освіта. 

 

Гончаренко Владислав Васильович 
Голова координаційної ради Центру, автор ідеї і керівник Проекту 

"Дистанційне навчання кредитних спілок", д.е.н., професор 

e-mail: vlad_gonch@inbox.ru 

Основна проблема наукових досліджень: діяльність кредитних спілок 

та кооперативних банків,  сільськогосподарських обслуговуючих 

кооперативів, кооперативне законодавство України та інших країн. 

Теми публікацій: 
-кредитна кооперація (теорія і практика); 

-кооперативні банки та кредитні спілки в країнах світу; 

-сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи; 

-теорія кооперативного руху; 

-міжнародний кооперативних рух. 
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Оніпко Тетяна Володимирівна 
Старший науковий співробітник Центру, д.і.н., професор 

e-mail: onipko56@mail.ru 

Основна проблема наукових досліджень: розвиток системи 

споживчої кооперації України у 20-ті рр. XX ст.  

 

Теми публікацій: 
-історія споживчої кооперації; 

-кооперативна освіта; 

-доброчинна діяльність кооперативних організацій. 

 

Скляр Георгій Павлович 
Старший науковий співробітник Центру, д.е.н., професор 

e-mail: ukrainecoop@gmail.com 

Основна проблема наукових досліджень: теоретичні та прикладні 

аспекти розвитку споживчої кооперації України. 

Теми публікацій: 
-споживча кооперація; 

-інвестування в кооперативному секторі економіки. 

 

Корягін Олександр Васильович 
Науковий співробітник Центру, к.е.н., доцент 

e-mail: ukrainecoop@gmail.com 

Основна проблема наукових досліджень: теорія та історія 

кооперативного руху. 

 

Пожар Артем Анатолійович 
Науковий співробітник Центру, к.е.н., доцент. 

e-mail: a_pozhar@mail.ru 

Основна проблема наукових досліджень: діяльність кредитних спілок 

та кооперативних банків. 

Теми публікацій: 
-кредитна кооперація; 

-кооперативні банки; 

-міжнародний кооперативних рух. 

 

Литвин Олександр Юрійович 
Аспірант, старший викладач кафедри економічної теорії та 

економічних досліджень Полтавської державної аграрної академії 

e-mail: alexly@ukr.net 

Основна проблема наукових досліджень: житлова кооперація та 

житлові обслуговуючі кооперативи. 
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Рижик Ірина Олександрівна  
Аспірант 

e-mail: korogid@mail.ru 

Основна проблема наукових досліджень: молочарська кооперація та 

молочарські обслуговуючі кооперативи. 

 

Клименко Віта Іванівна  
Аспірант 

e-mail: vita.klimenko@mail.ru 

Основна проблема наукових досліджень: розвиток кооперативних 

організацій у фінансовій сфері. 

 

Радченко Юрій Сергійович 
Аспірант 

e-mail: yuriy_rad@ukr.net 

Основна проблема наукових досліджень: діяльність кооперативних 

організацій в умовах економічної кризи. 

 

Тимошенко Ігор Володимирович 
Аспірант, науковий співробітник, координатор міжнародних проектів 

Центру 

e-mail: igtim@rambler.ru 

Основна проблема наукових досліджень: кооперативне страхування, 

товариства взаємного страхування та страхові кооперативи. 

 

Шевченко Лариса Григорівна  
Експерт з обліку в кредитних спілках та фінансового моніторингу 

e-mail: kvd@utel.net.ua 

 

Бражнік Світлана Василівна 
Експерт з правових питань 

e-mail: benisv2007@yahoo.com 
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Гончаренко Віталій Владиславович  
Експерт з ІТ-технологій, програміст, розробник системи дистанційного 

навчання 

e-mail: goncharenko.webdev@gmail.com 

 

 

Детальніше   про Полтавський регіональний центр досліджень і сприяння 

розвитку кооперації: http://prcrp.puet.edu.ua/ 
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