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ВСТУП 

Громадська спілка «Міжнародний центр досліджень со-

ціально-економічних проблем модернізації та розвитку 

кооперації» (далі – Центр) створений установчими зборами 

16 липня 2015 року. Засновниками стали: 

а) ТОВ «Сімферопольський виноконьячний завод», 

м. Дніпро (генеральний директор С. В. Іванов, завідувач 

кафедри фінансів та маркетингу ДВНЗ «Придніпровська 

академія будівництва та архітектури», доктор економічних 

наук, професор, член-кореспондент НАН України, Заслу-

жений діяч науки і техніки України); 

б) Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтав-

ський університет економіки і торгівлі», м. Полтава 

(ректор О. О. Нестуля, доктор історичних наук, професор, 

лауреат Державної премії України у галузі науки і 

техніки); 

в) ГС «Академія економічних наук України», м. Київ 

(президент О. І. Амоша, директор Інституту економіки 

промисловості НАН України, доктор економічних наук, 

професор, академік НАН України, Заслужений діяч науки і 

техніки України). 



6 

Метою створення та діяльності Центру є інтеграція 

наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності 

вищих навчальних закладів, громадських об’єднань, ко-

мерційних підприємств і наукових установ Національної та 

галузевих академій наук України для участі в міжнародних 

проектах, розробки та виконання пріоритетних наукових 

програм, проведення наукових досліджень на міжнародно-

му, національному та регіональному рівнях, експеримен-

тальних та методичних розробок тощо на засадах поєд-

нання вітчизняних та залучення іноземних кадрових, 

фінансових, технічних та організаційних ресурсів відпо-

відно до чинного законодавства. 

Для досягнення статутної мети Центр у відповідності до 

чинного законодавства реалізує такі завдання: 

 участь у розробленні та виконанні міжнародних 

проектів, державних та регіональних цільових програм 

економічного і соціального розвитку; 

 проведення спільних наукових досліджень, експери-

ментальних та інноваційних розробок тощо, у тому числі 

за рахунок міжнародних проектів та грантів, державного 

бюджету та власних надходжень членів спілки; 



7 

 участь у створенні науково-навчальних, науково-

дослідних об’єднань, інноваційних структур та інших 

організаційних форм кооперації; 

 впровадження спільно створених інноваційних про-

дуктів у виробництво, інші галузі економіки тощо; 

 забезпечення набуття, охорони та захисту прав інте-

лектуальної власності на результати наукової та науково-

технічної діяльності; 

 провадження спільної видавничої та інформаційно-

ресурсної діяльності; 

 залучення наукових працівників з наукових установ і 

організацій Національної та галузевих академій наук 

України, науково-педагогічних працівників вищих на-

вчальних закладів на основі трудового договору (контрак-

ту) для провадження освітньої наукової діяльності, зокре-

ма до підготовки аспірантів і докторантів, підготовки та 

експертизи підручників, навчальних посібників, освітніх 

програм та стандартів вищої освіти для забезпечення на-

вчального процесу у вищій школі;| 

 організація наукових досліджень молодих вчених, 

докторантів та аспірантів, виробничої практики студентів 

вищих навчальних закладів із забезпеченням їх безпосе-

редньої участі у проведенні наукових досліджень. 
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Керівними органами Центру є: 

 загальні збори як вищий керівний орган; 

 правління як керівний орган у період між загальними 

зборами; 

 науковий директор, що обирається загальними 

зборами зі складу правління; 

 наукова рада – дорадчий орган при науковому 

директорі.  

У 2015–2020 рр. діяльність Центру спрямована на реалі-

зацію наукової програми «Проблеми модернізації націо-

нальної економіки та розвитку кооперації в системі 

життєзабезпечення регіонів України», яка містить три 

напрями досліджень:  

1) підтема А. «Методологія модернізації: іноземний 

досвід та перспективи впровадження в Україні»; 

2) підтема Б. «Методологія розвитку кооперації в сіль-

ській місцевості України: ретроспектива та перспективи»; 

3) підтема В. «Оцінка та моделювання процесів модер-

нізації та збалансованого сталого розвитку регіонів 

України». 

З метою реалізації зазначеної наукової програми обґрун-

тована та зареєстрована в установленому порядку (№ дер-
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жавної реєстрації 0116U002925) тема науково-дослідної 

роботи «Модернізація вітчизняної економіки та розви-

ток кооперації в системі життєзабезпечення регіонів 

України» (наукові керівники: д. е. н. С. В. Іванов, д. е. н. 

М. Є. Рогоза, д. е. н. В. І. Ляшенко). 

ПІДСУМКИ РОБОТИ ЦЕНТРУ У 2015 РОЦІ  

1. Розробка теоретико-методологічних  
засад дослідження 

1.1. Обґрунтування теми науково-дослідної роботи 

«Проблеми модернізації національної економіки та роз-

витку кооперації в системі життєзабезпечення регіонів 

України» (2015–2020 рр.): 

 підтема А. «Методологія модернізації: іноземний 

досвід та перспективи впровадження в Україні» (д. е. н. 

С. В. Іванов, д. е. н. В. І. Ляшенко, к. е. н. М. О. Солдак, 

Г. В. Колєснікова); 

 підтема Б. «Методологія розвитку кооперації в сіль-

ській місцевості України: ретроспектива та перспективи» 

(д. е. н. М. Є. Рогоза, д. е. н. В. І. Перебийніс, к. е. н. 

К. Ю. Вергал, к. е. н. О. К. Кузьменко, М. М. Іванніко-

ва, Н. В. Кузьменко); 
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 підтема В. «Оцінка та моделювання процесів модер-

нізації та збалансованого сталого розвитку регіонів Украї-

ни» (д. е. н. Ю. М. Харазішвілі, к. е. н. О. С. Вишневський, 

к. е. н. Р. В. Прокопенко). 

1.2. Розробка методології та методики-програми дослі-

дження за підтемами науково-дослідної роботи «Пробле-

ми модернізації національної економіки та розвитку 

кооперації в системі життєзабезпечення регіонів Украї-

ни» (2015–2020 рр.): 

 розробка методики-програми дослідження «Мето-

дологія модернізації: іноземний досвід та перспективи 

впровадження в Україні» (д. е. н. С. В. Іванов, д. е. н. 

В. І. Ляшенко, к. е. н. М. О. Солдак, Г. В. Колєснікова). 

 розробка методології стратегування сільських громад 

та територій за підтемою «Методологія розвитку коопера-

ції в сільській місцевості України: ретроспектива та перс-

пективи» (д. е. н. М. Є. Рогоза, д. е. н. В. І. Перебийніс, 

д. е. н. В. І. Ляшенко,к. е. н. К. Ю. Вергал, к. е. н. 

О. К. Кузьменко, М. М. Іваннікова, Н. В. Кузьменко). 

 розробка методології та методики-програми дослі-

дження проблем розвитку та модернізації кооперації як 

одного із основних факторів розвитку сільських терито-
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ріальних громад за підтемою «Методологія розвитку коо-

перації в сільській місцевості України: ретроспектива та 

перспективи» (д. е. н. М. Є. Рогоза, д. е. н. В. І. Пере-

бийніс, к. е. н. К. Ю. Вергал, к. е. н. О. К. Кузьменко, 

М. М. Іваннікова, Н. В. Кузьменко). 

 розробка методики-програми дослідження «Оцінка та 

моделювання процесів модернізації та збалансованого ста-

лого розвитку регіонів України» (д. е. н. Ю. М. Хара-

зішвілі, к. е. н. О. С. Вишневський, к. е. н. Р. В. Прокопенко). 

2. Підготовка і видання монографій,  
розділів у монографіях 

1.1. Конкурентоспроможність підприємств в умовах 

ринкової економіки : у 3-х т. / за заг. ред. В. С. Ніценка, 

О. В. Захарченка, М. А. Зайця. – Одеса : ВМВ, 2015.  

Том 2 : Теоретико-методологічні основи конкуренто-

спроможності : монографія / Гавриш В. І., Перебий-

ніс В. І., Яценко О. М. та ін. – 174 с. 

3. Підготовка і видання статей у наукових 
журналах і збірниках наукових праць 

3.1. Іванов С. В. Розвиток національної економіки на 

засадах неоіндустріальної модернізації / С. В. Іванов, 
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В. І. Перебийніс, Є. В. Котов, О. В. Федірець. // Управ-

ління економікою: теорія та практика. Четверті Чумачен-

ківські читання: збірник наукових праць. / НАН України, 

Ін-т економіки промисловості; редкол.: О. І. Амоша (голов. 

ред.), В. І. Ляшенко (відп. ред.), Л. М. Кузьменко та ін. – 

Київ, 2015. – С. 31–41. 

3.2. Ivanov S. Investigation of the Integrated Trade Struc-

ture Environment Using Agent-oriented Approach / S. Ivanov, 

M. Rogoza, K. Verhal // Економічний вісник Донбасу. – 

2015. – № 4 (42). – С. 117–121. 

3.3. Рогоза М. Є. Особливості формування та вдоскона-

лення інформаційного забезпечення процесно-орієнтовано-

го управління торговельними підприємствами. / М. Є. Ро-

гоза, С. П. Тронь. // Науковий вісник Херсонського дер-

жавного університету. – Сер. : Економічні науки. – 2015. – 

№ 15(3). – С. 89–93. 

3.4. Рогоза М. Є. Концептуальні засади інформаційного 

забезпечення процесно-орієнтованого управління торго-

вельними підприємствами. / М. Є. Рогоза, С. П. Тронь. // 

Науковий вісник Херсонського державного університету. – 

Сер. : Економічні науки. – 2016. – № 16(3). – С. 51–54. 
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4. Апробація результатів наукових  
досліджень на науково-практичних 

конференціях, круглих столах. Підготовка  
та опублікування тез доповідей 

4.1. Кузьменко О. К. Використання когнітивного моде-

лювання при дослідженні економічного потенціалу підпри-

ємства. / О. К. Кузьменко, А. С. Бикова // Економіка сьо-

годні: проблеми, моделювання та управління : матеріали 

V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 

(18–20 листопада 2015 року, м. Полтава). – Полтава : ПУЕТ, 

2016. – С. 89–93. 

4.2. Кузьменко О. К. Моделювання динаміки розвитку 

соціально-економічних систем. / О. К. Кузьменко, 

І. А. Томчук. // Економіка сьогодні: проблеми, моделю-

вання та управління : матеріали V Всеукраїнської науково-

практичної інтернет-конференції (18–20 листопада 2015 ро-

ку, м. Полтава). – Полтава : ПУЕТ, 2016. – С. 93–97.  

4.3. Перебийніс В. І. Інституціональні аспекти розвитку 

сільських територій у контексті концепції соціальної дер-

жави / В. І. Перебийніс, Ю. В. Перебийніс. // Громадянське 

суспільство і формування нової парадигми соціально-еко-

номічного розвитку в умовах глобалізації : матер. Всеукр. 

наук.-практ. конф. (25 вересня 2015 р., м. Київ). – Київ : 

СЕУ, 2015. – С. 240–250. 
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Відділення економіки НАН України, 15 грудня 2015 р. 

(д. е. н. М. Є. Рогоза, д. е. н. В. І. Ляшенко, д. е. н. 

В. І. Перебийніс). 

4.6. Цикл науково-методологічних семінарів «Взаємодія 

науки, освіти і бізнесу: стратегія ПУЕТ», Полтавський уні-

верситет економіки і торгівлі (д. е. н. Рогоза М. Є., д. е. н. 

Ляшенко В. І., д. е. н. Перебийніс В. І., к. е. н. Кузь-

менко О. К., Іваннікова М. М.). – Полтава, 2015. 

ПІДСУМКИ РОБОТИ ЦЕНТРУ У 2016 РОЦІ  

1. Реалізація теоретико-методологічних  
засад дослідження. Підготовка науково-

методичних рекомендацій 

1.1. Визначення теоретичних основ модернізації націо-

нальної економіки. Дослідження глобального економіч-
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ного простору (д. е. н. С. В. Іванов, д. е. н. В. І. Ляшенко, 

к. е. н. М. О. Солдак, Г. В. Колєснікова). 

1.2. Дослідження потенціалу розвитку сільської обслу-

говуючої кооперації України (д. е. н. М. Є. Рогоза, д. е. н. 

В. І. Перебийніс, к. е. н. К. Ю. Вергал, к. е. н. О. К. Кузь-

менко, М. М. Іваннікова, Н. В. Кузьменко). 

1.3. Визначення теоретичного, методичного та інформа-

ційного забезпечення економічної складової процесів мо-

дернізації на державному та регіональному рівнях управ-

ління (д. е. н. Ю. М. Харазішвілі, к. е. н. О. С. Вишнев-

ський, к. е. н. Р. В. Прокоменко). 

1.4. Розробка пропозицій по програмі «Створення Агро-

логістичного центру» для Харківського регіонального 

центру з інвестицій та розвитку Мінекономіки (д. е. н. 

В. І. Ляшенко, д. е. н. М. Є. Рогоза, д. е. н. В. І. Пере-

бийніс). 

1.5. Статистичний аналіз та інформаційне забезпечення 

систем моніторингу соціально-економічних процесів 

[Текст] : звіт по науково-дослідній роботі / Росклад-

ка А. А., Івченко Є. І., Коливушка Н. І., Рогоза С. М., 

Тронь С. П., Лев В. М., Рогоза В. М., Яковенко Т. І. ; 

науковий керiв. авт. кол. М. Є. Рогоза. – Полтава, 2016. – 

179 с. 
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2. Підготовка і видання монографій,  
розділів у монографіях 

2.1. Перебийніс В. І., Перебийніс О. В. Стратегічне 

управління логістикою агропродовольчого комплексу // 

Інноваційна логістика: концепції, моделі, механізми : 

монографія / за наук. ред. М. Ю. Григорак та Л. В. Сав-

ченко. – Київ : Логос, 2015, с. 151–163. 

3. Підготовка і видання статей у наукових  
журналах і збірниках наукових праць 

3.1. Вишневський О. С. Проблеми стратегічного управ-

ління соціально-економічним розвитком України з ура-

хуванням процесів децентралізації / О. С. Вишневський // 

Вісник економічної науки України. – 2016. – № 1. – С. 14–22.  

3.2. Іванов С. В. Децентралізація сільських громад: 

європейський досвід та перспективи для України. / 

С. В. Іванов, В. І. Ляшенко, М. М. Іваннікова. // Еконо-

мічний вісник Донбасу. – 2016. – № 2 (44). – С. 50–55. 

3.3. Іванов С. В. Зарубіжний досвід розвитку сільсько-

господарських обслуговуючих кооперативів / С. В. Іванов, 

М. Є. Рогоза, О. К. Кузьменко // Науковий вісник Пол-

тавського університету економіки і торгівлі. – Сер. : Еко-

номічні науки. – 2016. – № 5 (77). – С. 53–59. 
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3.4. Іванов С. В. Концепція соціальної держави як тео-

ретична база розвитку сільських територій / С. В. Іванов, 

М. Є. Рогоза, В. І. Перебийніс // Економічний вісник 

Донбасу. – 2016. – № 1 (43). – С. 51–55.  

3.5. Іванов С. В. Обґрунтування стратегічних рішень 

розвитку споживчої кооперації методами когнітивного 

моделювання / С. В. Іванов, М. Є. Рогоза, О. К. Кузьменко. 

// Науковий вісник Полтавського університету економіки і 

торгівлі. – Сер. : Економічні науки. – 2016. – № 1 (73). – 

С. 114–119. 

3.6. Іванов С. В. Оцінка перспектив неоіндустріальної 

модернізації промислового регіону / С. В. Іванов, Є. В. Ко-

тов // Вісник економічної науки України. – 2016. – № 1. – 

С. 61–70. 

3.7. Кузьменко Н. В. Особливості інвестицій в сільсько-

господарські підприємства / Н. В. Кузьменко // Вісник 

економічної науки України. – 2016. – № 1. – С. 110–114. 

3.8. Перебийніс В. І. Техніко-технологічне забезпечен-

ня конкурентоспроможності на засадах енергетичного 

менеджменту / В. І. Перебийніс, О. В. Федірець, В. І. Гав-

риш // Вісник економічної науки України. – 2016. – № 1 

(30). – С. 110–114. 
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3.9. Якубовський М. М. Модернізація економіки про-

мислових регіонів: спроба концептуалізації / М. М. Яку-

бовський, В. І. Ляшенко // Вісник економічної науки 

України. – 2016. – № 1. – С. 188–195. 

3.10. Ivanov S. Architecture of multi-agent systems of 

integrated commercial structure in the conditions of 

globalization / S. Ivanov, M. Rogoza, K. Verhal // European 

Cooperation : International Collection of scientific 

proceedings. – 2016. – Vol. 8. – No 15. – Р. 39–47. 

3.11. Ivanov S. V. Organizational development of agro-

industrial complex on basis of cooperation and intergration / 

S. V. Ivanov, V. I. Perebyynis, L. V. Oleksenko, A. V. Svit-

lychna. // Економічний вісник Донбасу. – 2016. – № 4(46). – 

С. 41–46.  

3.12. Ivanov S. Właściwości modernizacji sfery przedsię-

biorczej w kontekście państwowej polityki gospodarczej na 

Ukrainie / S. Ivanov, V. Lyashenko, A. Tolmachova, O. Kvi-

linskyi // Wspolpraca europejska. – 2016. – Vol. 8(15). – 

Р. 93–100. 

3.13. Perebyynis V. Energy efficient regional development 

strategies / V. Perebyynis, V. Havrish, U. Perebyynis // 

Wspolpraca europejska. – 2016. – Vol. 8(15). – Р. 99–107. 
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4. Апробація результатів наукових  
досліджень на науково-практичних 

конференціях, круглих столах. Підготовка  
та опублікування тез доповідей 

4.1. Іванов С. В. Анкетне опитування як інструмент 

досліджень проблем модернізації та кооперації. / С. В. Іва-

нов, В. І. Перебийніс, Л. В. Олексенко // Модернізація 

економіки в умовах зростання суспільної свідомості: 

людинорозмірність, духовність, партнерство, кооперація : 

матеріали I Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Полта-

ва, 1 листопада 2016 р.). – Полтава : ПУЕТ, 2016. – С. 83–85.  

4.2. Іванов С. В. Модель мультиагентної системи інте-

грованої торговельної структури / С. В. Іванов, М. Є. Ро-

гоза, К. Ю. Вергал // Економіка сьогодні: проблеми мо-

делювання та управління : матеріали VI Всеукр. наук.-

практ. інтернет-конф., 15–16 листопада 2016 р. – Полтава : 

ПУЕТ, 2017. – С. 59–61.  

4.3. Іванов С. В. Розвиток кооперативної системи сіль-

ської місцевості / С. В. Іванов, В. І. Перебийніс, 

Л. В. Олексенко // Економіка сьогодні: проблеми моде-

лювання та управлінн я: матеріали VI Всеукр. наук.-практ. 

інтернет-конф. (м. Полтава, 15–16 листопада 2016 р.). – 

Полтава : ПУЕТ, 2017. – С. 56–59. 
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4.4. Кузьменко О. К. Використання структурно-функ-

ціонального моделювання управління розвитком підпри-

ємства / О. К. Кузьменко, А. І. Жданов // Економіка сьо-

годні: проблеми, моделювання та управління : матеріали 

VІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (15–16 листопада 

2016 року, м. Полтава). – Полтава : ПУЕТ, 2017. – С. 72–75.  

4.5. Перебийніс В. І. Розвиток обслуговуючої коопера-

ції: проблеми і перспективи / В. І. Перебийніс, А. В. Світ-

лична. // Модернізація економіки в умовах зростання сус-

пільної свідомості: людинорозмірність, духовність, парт-

нерство, кооперація : матеріали I Всеукр. наук.-практ. 

інтернет-конф. (м. Полтава, 1 листопада 2016 р.). – Пол-

тава : ПУЕТ, 2016. – С. 164–167. 

4.6. Перебийніс В. І. Розвиток сільських територій: 

проблеми і перспективи / В. І. Перебийніс, Ю. В. Перебий-

ніс // Проблеми розвитку аграрної економіки в умовах 

глобалізації : збірник матер. наук.-практ. інтернет-конф., 

присвяченої пам’яті професора В. Я. Амбросова (10 берез-

ня 2016 р., м. Харків). – Харків : Смугаста типографія, 

2016. – С. 73–76. 

4.7. Методологічні семінари ІЕП НАН України на Дис-

кусійному майданчику з методології оргпроектування та 
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стратегування [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

(https://www.facebook.com/groups/612950692174117/) м. Київ 

(д. е. н. В. І. Ляшенко, д. е. н. Ю. М. Харазішвілі, д. с. н. 

Е. А.Афонін, к. е. н. О. С. Вишневський, к. е. н. О. В. Лях, 

Н. Трушкіна). 

4.8. Цикл науково-методологічних семінарів «Взаємодія 

науки, освіти і бізнесу: стратегія ПУЕТ», Полтавський 

університет економіки і торгівлі (д. е. н. Рогоза М. Є., 

д. е. н. Ляшенко В. І., д. е. н. Перебийніс В. І., к. е. н. 

Кузьменко О. К., Іваннікова М. М.). – Полтава, 2016. 

4.9. Особливості процесів неоіндустріалізації у Дніпро-

петровській області (д. е. н. С. В. Іванов, д. е. н. В. І. Ля-

шенко): Доповідь на Міжнародній науково-практичній 

конференції «Економічна система країни: зовнішні та 

внутрішні фактори впливу», м. Дніпропетровськ, 6–7 трав-

ня 2016 р. 

4.10. Державне регулювання процесів модернізації пост-

радянських країн: проблеми організації та моніторингу 

(д. е. н. С. В. Іванов, д. е. н. В. І. Ляшенко, к. е. н. Є. В. Ко-

тов) : Доповідь на Міжнародній науковій конференції 

«Країни пострадянського простору: виклики модернізації», 

Інститут всесвітньої історії НАН України, м. Київ, 9 черв-

ня 2016 р. 
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4.11. Міжнародна науково-практична конференція «Роз-

виток кооперативного руху в Україні», м. Київ, Національ-

ний університет біотехнологій і природокористування,  

24–25 травня 2016 р. (д. е. н. Ляшенко В. І., к. е. н. Світ-

лична А. В.). 

4.12. Круглий стіл «Потенціал кооперації та підприєм-

ництва фермерських господарств – основа розвитку сіль-

ської територіальної громади», м. Полтава, Полтавський 

університет економіки і торгівлі, 21 червня 2016 р. (д. е. н. 

Рогоза М. Є., д. е. н. Перебийніс В. І., Кузьменко Н. В.). 

4.13. Симпозіум «Україна-Польща: синергічна співпра-

ця», Познанський економічний університет, м. Познань, 

Польща, 8 червня 2016 р. (д. е. н. Амоша О. І., д. е. н. 

Ляшенко В. І.). 

4.14. Міжнародна науково-практична конференція «Ма-

ловуглецева економіка в розвитку регіону Великополь-

ський», м. Познань (Польща), Фундація «Інститут роз-

витку міжнародного співробітництва», Державний еконо-

мічний університет в Познані, 8 вересня 2016 р. (д. е. н. 

Амоша О. І., д. е. н. Ляшенко В. І., д. е. н. Рогоза М. Є.). 
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5. Організаційні заходи. Співпраця з  
органами державного управління та місцевого 
самоврядування, громадськими організаціями 

5.1. Укладання протоколу про напрями співробітництва 

у сфері розвитку кооперації в умовах децентралізації з 

Драбівською районною радою Черкаської області (д. е. н. 

Рогоза М. Є., д. е. н. Ляшенко В. І., д. е. н. Перебийніс В. І.).  

5.2. Укладання протоколу про перспективні напрями 

співпраці з Полтавською районною радою Полтавської 

області. Розробка плану заходів по співпраці (д. е. н. 

Рогоза М. Є., д. е. н. Ляшенко В. І., д. е. н. Перебийніс В. І., 

Кузьменко Н. В.). 

5.3. Співпраця з ГО «Інститут міста», м. Полтава (д. е. н. 

Рогоза М. Є., д. е. н. Ляшенко В. І.).  

5.4. Співпраця з Федерацією роботодавців Дніпропет-

ровської області та Дніпропетровською обласною радою з 

проблем модернізації економіки області (д. е. н. Іва-

нов С. В., д. е. н. Ляшенко В. І., к. е. н. Котов Є. В., 

Колєснікова Г. В.). 

5.5. Укладання протоколу про напрями співробітництва 

у сфері розвитку кооперації в умовах децентралізації з По-

ліською районною радою Київської області (д. е. н. Амо-

ша О. І., д. е. н. Ляшенко В. І.). 
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ПІДСУМКИ РОБОТИ ЦЕНТРУ У 2017 РОЦІ  

1. Реалізація теоретико-методологічних  
засад дослідження. Підготовка науково-

методичних рекомендацій 

1.1. Вивчення європейського досвіду модернізації еко-

номіки. Дослідження соціально-економічного потенціалу 

європейської модернізації та перспективи його викорис-

тання в умовах асоціації з ЄС (д. е. н. С. В. Іванов, д. е. н. 

В. І. Ляшенко, к. е. н. М. О. Солдак, Г. В. Колєснікова). 

1.2. Дослідження стану та перспектив розвитку кредит-

ної кооперації (д. е. н. М. Є. Рогоза, д. е. н. В. І. Пе-

ребийніс, к. е. н. К. Ю. Вергал, к. е. н. О. К. Кузьменко, 

к. е. н. М. М. Іваннікова, Н. В. Кузьменко). 

1.3. Теоретико-методологічне обґрунтування соціальної 

складової процесів модернізації (д. е. н. Ю. М. Харазішвілі, 

к. е. н. О. С. Вишневський, к. е. н. Р. В. Прокоменко). 

1.4. Іванов С. В. Розвиток сільськогосподарської обслу-

говуючої кооперації: науково-методичні засади: методичні 

рекомендації / С. В. Іванов, М. Є. Рогоза, В. І. Перебий-

ніс, В. І. Ляшенко, А. В. Світлична, Л. В. Олексенко. – 

Полтава : ПУЕТ, 2017. – 28 с. 
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2. Підготовка і видання монографій,  
розділів у монографіях 

2.1. Ivanov S., Perebyynis V., Havrish V., Perebyynis U. 

Low-carbon economy: modern view of energy concept of 

Serhiy Podolynsky // Economic transformation in Ukraine: 

comparative analysis and European. – Warsaw : Consilium 

Sp.zo.o. – 2017, P. 79–91. 

3. Підготовка і видання статей у наукових 
журналах та збірниках наукових праць 

3.1. Рогоза М. Є. Модернізація економіки України у 

контексті неоіндустріалних перетворень / М. Є. Рогоза, 

О. К. Кузьменко // Вісник економічної науки України. – 

2017. – № 1 (32). – С. 78–83. 

4. Апробація результатів наукових досліджень 
на науково-практичних конференціях, 
конгресах, круглих столах. Підготовка і 

опублікування тез доповідей 

4.1. Іванов С. В. Актуальні питання сільського розвитку. 

/ С. В. Іванов, М. Є. Рогоза, В. І. Перебийніс, Х. З. Махму-

дов // Модернізація економіки та фінансової системи краї-

ни: актуальні проблеми та перспективи : матеріали Міжна-

родної науково-практичної конференції (м. Дніпро,  
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29–30 вересня 2017 р.). У 2-х частинах. – Дніпро : ПДАБА, 

2017. – Ч. 1. – С. 45–48.  

4.2. Іванов С. В. Економічні наслідки децентралізації 

для сільських громад України / С. В. Іванов, В. І. Ляшенко, 

М. М. Іваннікова // International scientific-practical con-

ference Integration of Business Structures: Strategies and 

Technologies, February 24, 2017. – Tbilisi, Georgia : Baltija 

Publishing. – С. 62–65. 

4.3. Іванов С. В. Особливості управління інтеграційними 

процесами на підприємствах сільської обслуговуючої коо-

перації / С. В. Іванов, М. Є. Рогоза, К. Ю. Вергал // Мо-

дернізація економіки та фінансової системи країни: 

актуальні проблеми та перспективи : матеріали Міжнарод-

ної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 29–30 ве-

ресня 2017 р.) : у 2-х ч. – Дніпро : ПДАБА, 2017. – Ч. 2. – 

С. 117–119.  

4.4. Іванов С. В. Проблеми розвитку та моделі управ-

ління кооперуванням та інтеграційними процесами підпри-

ємств сільської обслуговуючої кооперації / С. В. Іванов, 

М. Є. Рогоза, В. І. Перебийніс, К. Ю. Вергал. // Економіка 

сьогодні: проблеми моделювання та управління : матеріали 

VIІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (16–17 листопада 

2017 р., м. Полтава). – Полтава : ПУЕТ, 2017. – С. 5–16.  
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4.5. Перебийніс В. І. Життєвий цикл сільського населе-

ного пункту / В. І. Перебийніс. // Сучасні проблеми та 

перспективи сталого розвитку сільських територій в 

Україні : збірник матеріалів Шістнадцятих річних зборів 

Конгр. вчен. економістів-аграрників та міжнар. наук.-

практ. конф., м. Київ, 1 червня 2017 р. – Київ : ННЦ «ІАЕ», 

2017. – С. 225–228.  

4.6. Иванов С. В. Организационные вопросы децентра-

лизации государственного сектора – чего ожидать от децен-

трализации правительства Украины в эпоху глобализации / 

С. В. Іванов, В. І. Ляшенко, М. М. Іваннікова. // Internatio-

nal scientific conference Economy and Management: Modern 

Transformation in the Age of Globalization, March 24, 2017. – 

Klaipeda, Lithuania: Baltija Publishing. – С. 63–66. 

4.7. Науково-практична конференція «Освітня безпека 

та економічний розвиток «Україна-Польща» (у рамках 

III наукового симпозіуму «Україна-Польща – синергетична 

співпраця»), м. Полтава, Полтавський університет еконо-

міки і торгівлі, 15 лютого 2017 р. (д. е. н. Іванов С. В., 

д. е. н. Ляшенко В. І., д. е. н. Рогоза М. Є., д. е. н. 

Перебийніс В. І.). 
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4.8. Всеукраїнська науково-практична конференція з 

бджільництва «Національний продукт. Кооперативний рух. 

Експортний потенціал», м. Полтава, Полтавська обласна 

державна адміністрація, 23 лютого 2017 р. (д. е. н. Ляшен-

ко В. І., к. е. н. Світлична А. В.). 

4.9. Круглий стіл «Кооперативний рух Європи: реаль-

ність чи утопія для України», м. Полтава, Полтавська дер-

жавна аграрна академія, 26 квітня 2017 р. (д. е. н. Ляшен-

ко В. І., д. е. н. Перебийніс В. І., к. е. н. Світлична А. В.). 

4.10. Цикл науково-методологічних семінарів «Взаємо-

дія науки, освіти і бізнесу: стратегія ПУЕТ», Полтавський 

університет економіки і торгівлі (д. е. н. Рогоза М. Є., 

д. е. н. Ляшенко В. І., д. е. н. Перебийніс В. І., к. е. н. 

Кузьменко О. К., Іваннікова М. М.). – Полтава, 2017. 

4.11. Симпозіум «Україна-Польща: синергічна співпра-

ця», м. Варшава, Польща, 23–24 жовтня 2017 р. (д. е. н. 

Амоша О. І., д. е. н. Рогоза М. Є., д. е. н. Ляшенко В. І.). 

5. Організаційні заходи. Співпраця з  
органами державного управління та місцевого 
самоврядування, громадськими організаціями 

5.1. Співпраця з ГО «Інститут міста», м. Полтава. 

Участь в обґрунтуванні «Концептуальних підходів щодо 
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розробки стратегії економічного розвитку м. Полтави до 

2020 року» (д. е. н. Іванов С. В., д. е. н. Рогоза М. Є., 

д. е. н. Ляшенко В. І., д. е. н. Перебийніс В. І., д. е. н. 

Харазішвілі Ю. М., Сергійчук В. О.). 

5.2. Співпраця з Полтавською районною радою Полтав-

ської області (д. е. н. Рогоза М. Є., д. е. н. Ляшенко В. І., 

д. е. н. Перебийніс В. І., Кузьменко Н. В.). 

5.3. Співпраця з Бородянською районною радою Київсь-

кої області (д. е. н. Амоша О. І., д. е. н. Ляшенко В. І.). 

ПІДСУМКИ РОБОТИ ЦЕНТРУ В 2018 РОЦІ  
(січень-жовтень) 

1. Реалізація теоретико-методологічних  
засад дослідження. Підготовка науково-

методичних рекомендацій 

1.1. Визначення факторів формування науково-освітньо-

го інституційного середовища регіонів ЄС та світу в умо-

вах модернізації. Дослідження модернізаційних процесів в 

регіонах світу (д. е. н. С. В. Іванов, д. е. н. В. І. Ляшенко, 

к. е. н. М. О. Солдак, Г. В. Колєснікова). 

1.2. Формування концепції створення інтегрованих 

структур торгівлі (д. е. н. М. Є. Рогоза, д. е. н. В. І. Пере-

бийніс, к. е. н. К. Ю. Вергал, к. е. н. О. К. Кузьменко, 

к. е. н. М. М. Іваннікова, Н. В. Кузьменко). 
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1.3. Обґрунтування теоретико-методологічних підходів 

до формування інноваційних чинників забезпечення про-

цесів модернізації (д. е. н. Ю. М. Харазішвілі, к. е. н. 

О. С. Вишневський, к. е. н. Р.В.Прокоменко). 

1.4. Іванов С. В. Стан та перспективи розвитку кредит-

ної кооперації: методичні рекомендації / С. В. Іванов, 

М. Є. Рогоза, В. І. Ляшенко, В. І. Перебийніс, М. М. Іван-

нікова, Г. В. Колеснікова. – Полтава : ПУЕТ, 2018. – 56 с. 

1.5. Іванов С. В. Створення соціальних підприємств та 

соціальних кооперативів як шлях до інклюзивної еконо-

міки: науково-методичні рекомендації / С. В. Іванов, 

М. Є. Рогоза, В. І. Ляшенко, В. І. Перебийніс, О. В. Лях, 

Н. В. Кузьменко. – Полтава : ПУЕТ, 2018. – 72 с. 

1.6. Рогоза М. Є. Розвиток кооперативної системи: про-

грама навчального курсу / М. Є. Рогоза, В .І. Перебийніс, 

В. І. Ляшенко, А. В. Світлична, О. В. Лях. – Полтава : 

ПУЕТ, 2018. – 9 с. 

2. Підготовка і видання монографій,  
розділів у монографіях 

2.1. Перебийніс В. І. Ефективність використання енер-

гетичних ресурсів у логістичних системах агропродоволь-

чого комплексу : монографія / В. І. Перебийніс, О. Г. За-

харченко. – Полтава : ПУЕТ, 2018. – 185 с. 
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2.2. Некоторые подходы исследования экономической 

теории / Н. Е. Рогоза // Концептуальное моделирование 

процессов самоорганизации и самоуправления : коллектив-

ная монография ; под науч. ред. В. А. Ткаченка. – Днепр : 

УАН, Монолит, 2018. – С. 15–29. 

2.3. Причинно-следственная концепция оперативного 

управления / А. И. Амоша, В. А. Ткаченко, Н. Е. Рогоза // 

Введение в теорию причинности следствий : концепт.-

аналит. альм. в 7 томах. – Днепр : ДУАН, Монолит, 2018. 

Т. 2 : Природная неизбежность физической экономики. – 

258 с. 

2.4. Реструктуризація національної держави чи проекту-

вання майбутнього / В. А. Ткаченко, М. Є. Рогоза, 

К. В. Завгородний // Введение в теорию причинности 

следствий : концепт.-аналит. альм. в 7 томах. Т.3 : При-

родні підгрунтя розвитку нової суспільної формації / 

С. В. Войт та ін. – 2018. – 280 с.  

2.5. Рогоза М. Є. Управління економічними об’єктами: 

інформаційний аспект вдосконалення бізнес-процесів : 

монографія / М. Є. Рогоза, С. П. Тронь. – Полтава : ПУЕТ, 

2018. – 195 с.  
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3. Підготовка і видання статей у наукових  
журналах і збірниках наукових праць 

3.1. Іванов С. В. Інтеграційні зв’язки в системі агропродо-

вольчого комплексу національної економіки / С. В. Іванов, 

М. Є. Рогоза, В. І. Перебийніс, К. Ю. Вергал, Л. В. Олек-

сенко, Ю. В. Перебийніс // Вісник економічної науки 

України. – 2018. – № 1. – С. 42–52. 

4. Апробація результатів наукових  
досліджень на науково-практичних 

конференціях, круглих столах. Підготовка  
та опублікування тез доповідей 

4.1. Кузьменко О. К. Робота у складі робочою групи із 

підготовки доповіді «Потребительские кооперативы 2030: 

миссия и видение» для участі у балотуванні в члени 

Правління ЄвроКооп Голови Правління Укркооспілки 

(м. Київ, Укоопспілка, червень 2018 р.). 

4.2. Иванов С. В. Обслуживающие кооперативы в сель-

ском хозяйстве / С. В. Иванов, В. И. Перебийнос, 

А. В. Светличная // Современные тенденции в образовании 

и науке: состояние и перспективы : сб. мат-лов междунар. 

науч.-практ. конф. ; в 4-х томах. – Караганды : КЭУК, 

2018. Т. 4. – С. 243–247. 
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4.3. Иванов С. В. Проблемы развития сельскохозяй-

ственных обслуживающих кооперативов / С. В. Иванов, 

Н. Е. Рогоза, В. И. Перебийнос, К. Ю. Вергал // Совре-

менные тенденции в образовании и науке: состояние и 

перспективы : сб. мат-лов междунар. науч.-практ. конф. ; в 

4-х томах. – Караганды : КЭУК, 2018. Т. 4. – С. 280–284.  

4.4. Круглий стіл «Індекс Євроінтеграційного Еконо-

мічного Поступу в Україні за 2014–2016 роки. Презентація 

результатів у Полтавській області», Полтавська облдерж-

адміністрація, 14 лютого 2018 р. (д. е. н. Ляшенко В. І., 

д. е. н. Рогоза М. Є., к. е. н. Кузьменко О. К., к. е. н. 

Вергал К. Ю., Кузьменко Н. В.). 

4.5. Міжнародна науково-практична конференції «Мо-

дернізація в промисловості та сфері послуг», Катовіце, 

Польща, 12–13 жовтня 2018 р. (д. е. н. Амоша О. І., д. е. н. 

Рогоза М. Є., д. е. н. Ляшенко В. І.) в рамках співпраці між 

Україною та Польщею по розвитку економічних процесів 

та освіти – 40-а ювілейна наукова конференція «modernity 

of industry and services» (Вісла_Катовіце, Польща), 

організаторами та співорганізаторами якої були вищі на-

вчальні заклади, наукові установи Польщі та України: 

Scientific society of organization and management Department 
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in Katowice; University of economics in Katowice Faculty of 

Management; Silesian university of technology Faculty of 

Organizaon and Management; Полтавський університет 

економіки і торгівлі (Poltava University of Economics and 

Trade), Академія Економічних наук України, Інститут еко-

номіки промисловості НАН України, Славянський держав-

ний педагогічний університет, Житомирський державний 

технологічний університет. Підготовлено та представлено 

доповідь на секції «Nauka i przemysł w dobie rozwoju 

współczesnej gospodarki rynkowej (Prowadzący sesjç: Prof. dr 

hab. Kazimierz Pająk)» на тему: «Perspectives of the Integra-

tion to European Scientific Space and Economic Structure 

Modernization of the Industrial Regions in Ukraine», спів-

авторами якої були: Prof. dr. hab. Oleksandr Amosha, Prof. dr 

hab. Viacheslav Liashenko, Prof. dr hab. Mykola Rogoza, 

Prof. dr. hab. Sergii Ivanov. 

5. Співпраця з органами державного 
управління та місцевого самоврядування, 
громадськими організаціями, суб’єктами 

господарювання 

5.1. Співпраця з Асоціацією об’єднаних територіальних 

громад України: підготовка пропозицій щодо участі у 
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спільних проектах (д. е. н. Амоша О. І., д. е. н. Ляшенко В. І., 

д. е. н. Рогоза М. Є., д. е. н. Перебийніс В. І.).  

5.2. Співпраця з Рунівщинською територіальною грома-

дою Полтавського району Полтавської області: 

 розробка основних засад співпраці, ознайомлення з 

потенціалом територіальної громади (д. е. н. Рогоза М. Є., 

д. е. н. Перебийніс В. І., д. е. н. Ляшенко В. І.); 

 підготовка проекту статуту сільськогосподарського 

обслуговуючого кооперативу «Рунівщина-молокопродукт» 

(д. е. н. Рогоза М. Є., д. е. н. Перебийніс В. І., к. е. н. 

Олексенко Л. В.); 

 підготовка проекту бізнес-плану сільськогосподар-

ського обслуговуючого кооперативу «Рунівщина-молоко-

продукт» (д. е. н. Рогоза М. Є., д. е. н. Перебийніс В. І., 

к. е. н. Олексенко Л. В.). 

5.3. Співпраця з ДП «Агентство місцевих доріг Полтав-

ської області»: підготовка наукової записки «Про фінан-

сове забезпечення капітального ремонту доріг Полтавської 

області» (д. е. н. Рогоза М. Є., д. е. н. Перебийніс В. І., 

д. е. н. Ляшенко В. І., к. е. н. Юрко І. В., к. е. н. Олек-

сенко Л. В.). 
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5.4. Співпраця з Агентством регіонального розвитку 

Полтавської області (д. е. н. Рогоза М. Є., д. е. н. Пере-

бийніс В. І.): 

 розробка формуляра анкети «Проблеми розвитку 

територіальної громади»; 

 розробка формуляра «Соціального паспорта терито-

ріальної громади»; 

 економічне обґрунтування надання послуг терито-

ріальній громаді «Розробка стратегічного плану розвитку 

до 2021 року». 

 

 

 

 

Науковий директор ГС «Міжнародний центр досліджень 

соціально-економічних проблем модернізації та розвитку 

кооперації», завідувач кафедри економіки підприємства та 

економічної кібернетики Вищого навчального закладу 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі», доктор економічних наук, професор,  

академік Академії економічних наук України,  

Заслужений діяч науки і техніки України  

М. Є. Рогоза 

 

09.11.2018 р. 
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1. Загальні положення 

1.1. Цей Статут розроблений відповідно до Закону 

України «Про громадські об’єднання», іншого чинного 

українського законодавства і визначає правові основи 

організації та діяльності ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ 

«МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕНЬ СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТА РОЗ-

ВИТКУ КООПЕРАЦІЇ» (далі за текстом – «Спілка»). 

1.2. Спілка є недержавною, неприбутковою, непідпри-

ємницькою, неполітичною громадською спілкою із міжна-

родним статусом. 

1.3. Спілка діє на принципах добровільності, самовряд-

ності, рівності перед законом, відсутності майнового 

інтересу її членів (учасників), відкритості, прозорості та 

публічності. 

1.4. Спілка є юридичною особою. Спілка має відокрем-

лене майно, може від свого імені набувати майнових і 

особистих немайнових прав та нести обов’язки, бути 

позивачем і відповідачем у суді. Спілка має право 

відкривати поточні та інші рахунки як у національній, так і 

в іноземній валюті в установах банків, має печатку, 

штампи, бланк, які затверджуються науковим директором, 

та символіку, зразки якої затверджуються Правлінням, а 

символіка реєструється у встановленому законодавством 

порядку. 

1.5. Найменування Спілки українською мовою: 

ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР 

ДОСЛІДЖЕНЬ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ 

МОДЕРНІЗАЦІЇ ТА РОЗВИТКУ КООПЕРАЦІЇ». 
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1.6. Найменування Спілки англійською мовою: CIVIC 

ASSOCIATION «INTERNATIONAL RESEARCHING CEN-

TER OF SOCIO-ECONOMIC PROBLEMS IN MODER-

NIZATION AND COOPERATION DEVELOP-MENT». 

1.7. Найменування Спілки російською мовою: 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОЮЗ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР 

ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ПРОБЛЕМ МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ 

КООПЕРАЦИИ». 

1.8. Скорочене найменування Спілки українською 

мовою: ГС «МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕНЬ 

МОДЕРНІЗАЦІЇ ТА КООПЕРАЦІЇ» (МЦДМК); 

1.9. Скорочене найменування Спілки англійською 

мовою: СА «INTERNATIONAL RESEARCHING CENTER 

OF MODERNIZATION AND COOPERATION» (IRCMC); 

1.10. Скорочене найменування Спілки російською мо-

вою: ОС «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ИССЛЕДОВА-

НИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ И КООПЕРАЦИИ» (МЦИМК). 

2. Мета, завдання та права Спілки 

2.1. Метою створення та діяльності Спілки є інтеграція 

наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності ви-

щих навчальних закладів, громадських об’єднань, комер-

ційних підприємств і наукових установ Національної та 

галузевих академій наук України для участі в міжнародних 

проектах, розробки та виконання пріоритетних наукових 

програм, проведення наукових досліджень на міжнарод-
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ному, національному та регіональному рівнях, експери-

ментальних та методичних розробок тощо на засадах 

поєднання вітчизняних та залучення іноземних кадрових, 

фінансових, технічних та організаційних ресурсів відповід-

но до чинного законодавства. 

2.2. Для досягнення статутної мети Спілка у відповід-

ності до чинного українського законодавства реалізує такі 

завдання: 

2.2.1. участь у розробленні та виконанні міжнародних 

проектів, державних та регіональних цільових програм 

економічного і соціального розвитку; 

2.2.2. проведення спільних наукових досліджень, 

експериментальних та інноваційних розробок тощо, у тому 

числі за рахунок міжнародних проектів та грантів, держав-

ного бюджету та власних надходжень членів спілки; 

2.2.3. участь у створенні науково-навчальних, науково-

дослідних об’єднань, інноваційних структур та інших орга-

нізаційних форм кооперації; 

2.2.4. впровадження спільно створених інноваційних 

продуктів у виробництво, інші галузі економіки тощо; 

2.2.5. забезпечення набуття, охорони та захисту прав 

інтелектуальної власності на результати наукової та науко-

во-технічної діяльності; 

2.2.6. провадження спільної видавничої та інфор-

маційно-ресурсної діяльності; 

2.2.7. залучення наукових працівників з наукових уста-

нов і організацій Національної та галузевих академій наук 



41 

України, науково-педагогічних працівників вищих на-

вчальних закладів на основі трудового договору (конт-

ракту) для провадження освітньої наукової діяльності, 

зокрема до підготовки аспірантів і докторантів, підготовки 

та експертизи підручників, навчальних посібників, освітніх 

програм та стандартів вищої освіти для забезпечення 

навчального процесу у вищій школі; 

2.2.8. організація наукових досліджень молодих вче-

них, докторантів та аспірантів, систематичної виробничої 

практики студентів вищих навчальних закладів із забезпе-

ченням їх безпосередньої участі у проведенні наукових 

досліджень. 

2.3. Для здійснення мети та статутних завдань Спілка у 

встановленому чинним законодавством порядку має право: 

2.3.1. здійснювати співпрацю з фізичними та юри-

дичними особами: юридичними особами приватного права 

та юридичними особами публічного права, юридичними 

особами-резидентами та юридичними особами-нерези-

дентами України. 

2.3.2. проводити конференції, фестивалі, семінари, 

конгреси, круглі столи, прес-конференції, форуми, збори, 

громадські слухання, навчальні (освітні) курси, школи, 

лекції, симпозіуми, з’їзди та інші публічні заходи; 

2.3.3. вільно поширювати у будь-який законний спосіб 

інформацію про свою роботу та предмет своєї діяльності; 

2.3.4. звертатися у порядку, визначеному законом, до 

органів державної влади, органів місцевого самовряду-
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вання, їх посадових і службових осіб з пропозиціями 

(зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами; 

2.3.5. одержувати у порядку, визначеному законом, 

публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єк-

тів владних повноважень, інших розпорядників публічної 

інформації; 

2.3.6. проводити мирні зібрання; 

2.3.7. засновувати засоби масової інформації та інфор-

маційні агенції; 

2.3.8. здійснювати видавничу діяльність у відповід-

ності до законодавства України; 

2.3.9. готувати, публікувати або поширювати інфор-

маційні матеріали та видавничу продукцію; 

2.3.10. виступати з ініціативами з різних питань сус-

пільного життя; 

2.3.11. підтримувати прямі міжнародні контакти та 

налагоджувати співробітництво з іноземними та міжнарод-

ними організаціями; 

2.3.12. виступати учасником цивільно-правових від-

носин, набувати майнових та немайнових прав; 

2.3.13. брати участь у здійсненні державної регулятор-

ної політики відповідно до Закону України «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності»; 

2.3.14. відряджати представників Спілки на навчання, 

семінари, конференції, школи, для участі в обмінах, а 

також для налагодження співпраці та реалізації спільних 

проектів чи з іншою метою для реалізації завдань Спілки; 
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2.3.15. проводити соціологічні та наукові дослідження; 

2.3.16. ідейно, організаційно та матеріально підтриму-

вати неприбуткові та неполітичні науково-освітні органі-

зації та установи, надавати допомогу в їх створенні; 

2.3.17. здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у 

відповідності до законодавства України.  

2.4. Спілка не підтримує у будь-якій формі жодну 

політичну партію або блок, жодну фракцію чи групу у Вер-

ховній Раді України чи в органі місцевого самоврядування, 

жодного кандидата на посаду Президента України. Термін 

«не підтримує» у цій статті має розумітися у найширшому 

значенні, зокрема, серед іншого, він охоплює будь-які 

публічні заходи або дії у вигляді письмових чи усних заяв 

або повідомлень, складанні спільних документів, надання 

підпису підтримки тощо. 

3. Члени Спілки, їхні права та обов’язки: 

3.1. Членами Спілки є будь-які юридичні особи при-

ватного права та фізичні особи, які досягай 18 років та не 

визнані судом недієздатними, що прийняті у члени Спілки 

в порядку, визначеному цим Статутом. 

3.2. Членом Спілки може бути фізична особа чи 

юридична особа приватного права, що розділяють мету 

діяльності Спілки (далі – Член спілки). Асоційованим 

членом Спілки може бути будь-яка юридична особа, що 

приєднується до мети та ідеалів Спілки на договірних 

засадах з метою здійснення співробітництва в науковій чи 

освітній сфері (далі – Асоційований член Спілки). 
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3.3. Прийняття до членів Спілки 

3.3.1. Особа, що має намір вступити до Спілки подає 

Правлінню: 

 письмову заяву про вступ до Спілки; 

 копію статуту та витяг з рішення свого вищого 

керівного органу про подання заяви про вступ до Спілки 

(для юридичної особи). 

3.3.2. Подання заяви про вступ до Спілки означає згоду 

з положеннями цього Статуту та іншими документами 

Спілки, а також згоду взяти на себе обов’язки члена 

Спілки, передбачені цим Статутом. 

3.3.3. Якщо особа відповідає вимогам статей 3.1 та 3.2 

цього Статуту, Правління Спілки передає заяву про вступ 

до Спілки на розгляд найближчих Загальних зборів. 

3.3.4. Якщо особа не надала необхідних документів, 

або організація за своєю юридичною природою не може 

бути членом Спілки, Правління відмовляє у переданні 

заяви на розгляд Загальних зборів, про що повідомляє цю 

організацію. Таке рішення Правління не позбавляє органі-

зацію права повторно подати заяву про вступ до Спілки. 

3.3.5. Рішення про прийняття до Спілки особи ухвалю-

ється Загальними зборами. Якщо особа не набрала необ-

хідної кількості голосів, її заява вважається відхиленою. 

3.4. Член Спілки має право: 

3.4.1. брати участь у Загальних зборах; 

3.4.2. вносити до керівних органів пропозиції щодо 

діяльності Спілки, які підлягають обов’язковому розгляду; 
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отримувати інформацію, що стосується діяльності Спілки, 

у відповідності до Статуту; 

3.4.3. у будь-який момент часу вільно вийти із Спілки; 

3.4.4. знайомитися з рішеннями керівних органів 

Спілки; 

3.4.5. брати участь у обговоренні проектів рішень 

Спілки; 

3.4.6. обирати та пропонувати своїх представників до 

керівних органів Спілки. 

3.5. Член Спілки зобов’язаний: 

3.5.1. дотримуватися вимог цього Статуту; 

3.5.2. брати участь у діяльності Спілки; 

3.5.3. не допускати дій, що завдають матеріальну шко-

ду чи шкоду діловій репутації Спілки; 

3.5.4. сприяти реалізації завдань Спілки; 

3.5.5. дотримуватися етичних засад, принципів, полі-

тик, стандартів діяльності, рішень, схвалених керівними 

органами Спілки; 

3.6.6. не розголошувати інформацію, яка є конфі-

денційною інформацією Спілки та/або її членів; 

3.5.7. надавати Правлінню відомості про свою органі-

зацію, що включає, серед іншого, копії установчих доку-

ментів, контактні адреси організації та її повноважного 

представника, інформацію про досвід роботи, проекти, що 

тривають тощо. 

3.6. Виключення здійснюється Загальними зборами за 

поданням Правління винятково у випадках: 
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3.6.1. якщо членом Спілки вчинено дії, що суперечать 

статутним завданням Спілки та істотно шкодять репутації 

Спілки чи репутації її члена; 

3.6.2. якщо член Спілки не бере участі в її діяльності та 

не виконує обов’язків члена Спілки; 

3.6.3. якщо член спілки не дотримується етичних засад, 

принципів, політик, стандартів діяльності, рішень, схвале-

них керівними органами Спілки. 

3.7. Рішення про виключення особи зі Спілки ухва-

люється Загальними зборами. При вирішенні питання про 

виключення зі Спілки відповідний член Спілки не бере 

участі в голосуванні. 

3.8. Особа може вийти зі спілки в будь-який момент, 

подавши відповідну заяву; 

3.9. Особа вважається виключеною зі Спілки: 

3.9.1. з моменту подачі заяви та витягу з рішення ви-

щого статутного органу члена Спілки про вихід із Спілки; 

про таку заяву негайно повідомляються інші члени Спілки; 

3.9.2. з моменту винесення Загальними зборами рі-

шення про виключення з членів Спілки. 

3.10. Права і обов’язки Асоційованого члена Спілки 

передбачаються договором про співпрацю між Асоційова-

ним членом Спілки зі Спілкою. Рішення про укладення та 

розірвання договору про співпрацю між Асоційованим 

членом Спілки та Спілкою ухвалюється Загальними 

зборами. 

3.11. Член Спілки не може без відповідних повнова-

жень, що оформлені письмово у належній формі, висту-

пати від імені Спілки у юридично значимих питаннях. 
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3.12. Від імені Члена Спілки діє повноважний пред-

ставник, що діє на підставі статуту або довіреності, що 

видана в установленому законодавством порядку. 

4. Структура та управління Спілкою 

4.1. Керівними органами Спілки є: 

4.1.1. Загальні збори; 

4.1.2. Правління; 

4.1.3. Науковий директор. 

4.1.4. Наукова рада – дорадчий орган при Науковому 

директорі спілки. 

4.2. Загальні збори 

4.2.1. Загальні збори є вищим керівним органом 

Спілки. 

4.2.2. В Загальних зборах мають право брати участь 

представники усіх членів Спілки. Один член Спілки має 

один голос. 

4.2.3. Порядок роботи Загальних зборів є таким: 

4.2.3.1. Загальні збори скликаються Науковим директо-

ром не рідше одного разу на два роки. 

4.2.3.2. Позачергові Загальні збори скликаються Науко-

вим директором за власною ініціативою, за рішенням 

Правління або на вимогу не менше 1/3 членів Спілки. 

4.2.3.3. У випадку, якщо Науковий директор Спілки не 

скликає Загальні збори у 30-денний строк після одержання 

письмової вимоги не менше 1/3 членів спілки, члени Спіл-

ки, що звернулися з такою вимогою, утворюють організа-

ційний комітет з проведення позачергових Загальних збо-
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рів, який у частині скликання та проведення загальних збо-

рів має повноваження Наукового директора та Правління. 

4.2.3.4. Порядок денний Загальних зборів затверджу-

ється Правлінням та повідомляється Науковим директором 

разом із часом та місцем проведення Загальних зборів 

письмово всім членам Спілки не пізніше як за 10 (десять) 

днів до дати проведення Загальних зборів. 

4.2.3.5. Будь-який член Спілки має право вимагати 

включення будь-яких питань до порядку денного не пізні-

ше ніж за три дні до дати проведення Загальних зборів. 

4.2.4. Загальні збори вважаються правомочними, якщо 

в них беруть участь не менше 60 % членів Спілки. 

4.2.5. До компетенції Загальних зборів входить: 

4.2.5.1. внесення змін до Статуту; 

4.2.5.2. прийняття та виключення членів Спілки та 

укладення договорів про співпрацю з Асоційованими 

членами Спілки; 

4.2.5.3. обрання та відкликання членів Правління та 

Наукового директора; 

4.2.5.4. ухвалення внутрішніх нормативних документів 

Спілки, ухвалення яких виходить за межі компетенції 

Правління або Наукового директора; 

4.2.5.5. скасування або внесення змін до рішень Прав-

ління; 

4.2.5.6. затвердження довгострокових стратегічних пла-

нів та планів діяльності Спілки на наступні два роки; 

4.2.5.7. затвердження фінансового та змістовного звітів 

про діяльність Спілки за минулий період; 
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4.2.5.8. затвердження фінансового плану Спілки на 

наступні два роки; 

4.2.5.9. контроль за виконанням стратегічного плану 

діяльності Спілки; 

4.2.5.10. прийняття рішення за скаргами на дії та 

рішення керівних органів спілки; 

4.2.5.11. прийняття рішення про припинення діяльності 

Спілки; 

4.2.5.12. будь-які інші питання діяльності Спілки, в 

тому числі віднесені до компетенції інших органів Спілки, 

якщо Загальні збори приймуть відповідне рішення. 

4.2.6. Усі рішення Загальних зборів ухвалюються шля-

хом відкритого голосування і вважаються прийнятими, 

якщо за них проголосували не менше 2/3 всіх присутніх 

членів Спілки, крім випадків, що визначені цим Статутом. 

Рішення про внесення змін до Статуту Спілки, відчуження 

майна Спілки на суму, що становить п’ятдесят і більше 

відсотків майна Спілки, про саморозпуск або реорганіза-

цію приймаються кваліфікованою більшістю у 3/4 голосів 

членів Спілки, які беруть участь у Загальних зборах 

Спілки. 

4.2.7. Ведення протоколів Загальних зборів Спілки та 

їхнє зберігання організовується Науковим директором 

Спілки. Протоколи мають бути видані для ознайомлення 

на вимогу будь-якого Члена Спілки. Будь-який член Спіл-

ки має право висловити зауваження щодо точності від-

ображення у протоколі перебігу Зборів та вимагати вне-

сення змін або доповнень до протоколів. Процедура прий-
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няття рішення щодо внесення змін або доповнень до 

протоколу затверджуються Загальними зборами. 

4.3. Правління 

4.3.1. Правління є керівним органом Спілки у період 

між Загальними зборами. Правління організує виконання 

рішень Загальних зборів та здійснює поточне керівництву 

діяльністю Спілки. Правління несе відповідальність за 

стратегічний розвиток Спілки та стратегічне управління 

Спілкою, а також управління ризиками. 

4.3.2. Кількісний та персональний склад Правління 

Спілки визначається Загальними зборами. Член правління 

обирається строком на два роки. Перший склад Правління 

затверджується установчими зборами. 

4.3.3. Порядок роботи Правління є таким: 

4.3.3.1. Чергові засідання Правління скликаються Нау-

ковим директором не рідше одного разу на шість місяців, а 

позачергові – у будь-який час Науковим директором або 

будь-яким членом Правління; 

4.3.3.2. Порядок денний засідання Правління форму-

ється Науковим директором або тим членом Правління, 

який скликав засідання Правління, на підставі отриманих 

ним пропозицій членів Правління та Наукового директора; 

4.3.3.3. Науковий директор або член Правління, який 

скликав засідання Правління, письмово повідомляє членів 

Правління, Наукового директора про час і місце прове-

дення, а також порядок денний засідання Правління не 

менш ніж за 5 (п’ять) днів до проведення засідання 

Правління. 
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4.3.3.4. Правління обговорює та вирішує будь-які пи-

тання, обговорення чи вирішення яких вимагає будь-який 

член Правління, незалежно від їхньої наявності в порядку 

денному. 

4.3.4. Засідання Правління є правомочним, якщо на 

ньому присутні не менш ніж половина членів Правління. 

4.3.5. До компетенції Правління входить: 

4.3.5.1. розробка стратегії діяльності Спілки; 

4.3.5.2. схвалення змістовного та фінансового звітів; 

4.3.5.3. схвалення фінансового плану Спілки на наступ-

ний рік; 

4.3.5.4. нагляд за поточною діяльністю Спілки; 

4.3.5.5. розгляд та затвердження нових програм та 

проектів Спілки; 

4.3.5.6. розгляд, узгодження та передання на затвер-

дження Загальним зборам фінансового плану Спілки на 

наступні два роки; 

4.3.5.7. розгляд, узгодження та передання на затвер-

дження Загальним Зборам змістовного та фінансового 

звітів про діяльність Спілки за минулий період; 

4.3.5.8. ухвалення регламентів, політик, процедур та 

інших нормативних документів, що стосуються основ 

фінансових процедур та фінансового звітування Спілки та 

посадових обов’язків Наукового директора. 

4.3.5.9. підготовка Загальних зборів, визначення поряд-

ку денного Загальних зборів, місця й часу їхнього про-

ведення; 

4.3.5.10. забезпечення виконання стратегічних та 

поточних планів діяльності Спілки; 
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4.3.5.11. затвердження емблеми Спілки, іншої атрибу-

тики та символіки Спілки; 

4.3.5.12. призначення та звільнення Наукового 

директора; 

4.3.5.13. прийняття рішення про заснування засобів 

масової інформації;  

4.3.5.14. прийняття рішень про утворення юридичних 

осіб або входження у якості учасників до складу юри-

дичних осіб; 

4.3.5.15. прийняття рішення щодо створення від-

окремлених підрозділів або представництв Спілки;  

4.3.5.16. затвердження штатного розкладу Спілки; 

4.3.5.17. вирішення всіх інших питань діяльності 

Спілки, що не віднесені до компетенції Загальних зборів. 

4.3.6. Рішення Правління ухвалюються відкритим голо-

суванням простою більшістю голосів присутніх. 

4.3.7. Ведення протоколів засідань Правління та їхнє 

зберігання організовується Науковим директором. Прото-

коли мають бути видані для ознайомлення на вимогу будь-

якого члена Спілки. 

4.3.8. Правління може прийняти рішення шляхом голо-

сування за допомогою засобів зв’язку. Порядок прийняття 

рішень шляхом електронного голосування або за допомо-

гою інших засобів зв’язку, також перелік рішень, які не 

можуть ухвалюватися поза засіданнями Правління, визна-

чається Регламентом Правління. 

4.3.9. Правління затверджує положення про Наукову 

раду Спілки. 
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4.4. Науковий директор 

4.4.1. Посаду Наукового директора займає особа, що 

обирається Загальними зборами зі складу Правління стро-

ком на два роки. Науковий директор вперше призначається 

установчими зборами. Науковий директор може бути 

звільнений зі своєї посади достроково за рішенням Загаль-

них зборів або за власним бажанням. 

4.4.2. До компетенції Наукового директора належить: 

4.4.2.1. організація роботи Правління; 

4.4.2.2. скликання засідань Правління та формування 

порядку денного засідань Правління; 

4.4.2.3. підписання документів, ухвалених рішенням 

Правління; 

4.4.2.4. здійснення поточного керівництва діяльністю 

Спілки між засіданнями Правління, організація виконання 

рішень Правління; 

4.4.2.5. представництво Спілки у відносинах з органами 

державної влади та управління, із підприємствами, устано-

вами та організаціями, іншими юридичними та фізичними 

особами; 

4.4.2.6. укладення від імені Спілки без довіреності 

будь-яких договорів, угод, контрактів, при цьому Науко-

вий директор має право укладати від імені Спілки угоди, 

сума яких перевищує еквівалент 50 000 (п’ятдесят тисяч) 

гривень, тільки за згодою Правління; 

4.4.2.7. затвердження структури наукових та допоміж-

них підрозділів, їх штатного розкладу, укладення та розір-
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вання трудових договорів (контрактів) із співробітниками 

Спілки; 

4.4.2.8. затвердження зразків печаток та штампів; 

4.4.2.9. підписання інших документів від імені Спілки, 

в тому числі платіжних доручень, документів бухгалтер-

ської звітності та інших фінансових документів. 

4.4.3. Науковий директор звітує про діяльність Спілки 

не менш ніж один раз на шість місяців перед Правлінням, і 

не менш ніж один раз на два роки – перед Загальними 

зборами. 

4.4.4. Науковий директор діє виключно в межах повно-

важень, що надані йому цим Статутом, рішень Правління 

та Загальних зборів Спілки. 

4.4.5. Науковий директор головує на засіданнях Науко-

вої ради Спілки, що формується із провідних вчених, є 

дорадчим органом при науковому директорі та діє відпо-

відно з положенням, яке затверджує правління Спілки. 

5. Порядок комунікацій між членами спілки та 

керівними органами 

5.1. Повідомлення про рішення керівних органів Спілки 

надсилаються членам спілки письмово або через елект-

ронні розсилки. 

5.2. Запити до керівних органів Спілки надсилаються 

письмово або через електронні розсилки. 

5.3. Перелік та адреси електронних розсилок і порядок 

їх використання регулюються положенням, яке затвер-

джується Правлінням. 
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6. Відокремлений підрозділ спілки 

6.1. Відокремлений підрозділ створюється за адмініст-

ративно-територіальним поділом та має найменування з 

посиланням на такий поділ. 

6.2. Відокремлений підрозділ Спілки очолює керівник, 

що признається на посаду та звільняється з посади Прав-

лінням Спілки. 

6.3. До повноважень відокремленого підрозділу Спілки 

відноситься: 

6.3.1. представництво інтересів Спілки у відповідному 

регіоні України; 

6.3.2. пропагування діяльності Спілки у відповідному 

регіоні України; 

6.3.3. подання до центрального апарату Спілки про-

позицій щодо кандидатів до вступу у Спілку; 

6.3.4. здійснення повноважень у відповідності до 

рішення керівних органів Спілки. 

6.4. Відокремлений підрозділ діє на підставі положення, 

які затверджуються Загальними Зборами Спілки. Поло-

ження не повинно суперечити Статуту Спілки. 

6.5. Відокремлений підрозділ Спілки легалізує свою 

діяльність відповідно до Закону України «Про громадські 

об’єднання». Відокремлений підрозділ не є юридичною 

особою. 

7. Оскарження рішень керівних органів Спілки 

7.1. Оскарження рішень чи дій Наукового директора. 

7.1.1. Член Спілки може оскаржити дії або рішення 

Наукового директора до правління. Скарга подається 

уповноваженою особою члена спілки. 
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7.1.2. Правління зобов’язано розглянути скаргу протя-

гом 20 днів з моменту отримання. Для розгляду скарги 

правління має отримати письмові пояснення від Наукового 

директора, а також може отримати пояснення від особи, 

що подала скаргу, інших осіб, отримати документи, які 

стосуються суті скарги. 

7.1.3. За результатами розгляду скарги правління прий-

має рішення у межах своєї компетенції, про яке повідомляє 

особу, що подала скаргу. 

8. Порядок звітування керівних органів Громад-

ської організації перед її членами 

8.1. Науковий директор щорічно та у будь-який час на 

вимогу Загальних зборів звітує про результати своєї ро-

боти та роботи Правління на Загальних зборах Спілки. 

8.2. За наслідками заслуховування звіту Наукового 

директора Загальні збори приймаку рішення про оцінку 

роботи Наукового директора та Правління за звітний 

період.  

8.3. У випадку визнання роботи Наукового директора 

незадовільною, Загальні збори можуть прийняти рішення 

про дострокове припинення повноважень Наукового 

директора.  

9. Майно, майнові права та обов’язки Спілки 

9.1. Спілка в порядку, що передбачений законодав-

ством, може набувати права власності на окремі речі, в 

тому числі нерухомість. Майном Спілки вважаються су-

купність речей, що знаходяться у неї на праві корис-
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тування, володіння чи розпорядження, а також майнові 

права та обов’язки. 

9.2. Члени Спілки не мають права власності на окремі 

об’єкти, що входять до майна Спілки. Члени Спілки мо-

жуть користуватися майном Спілки на підставі укладених 

угод. 

9.3. Спілці може належати будь-яке майно, майнові та 

немайнові права, які є об’єктом права власності згідно 

законодавства України. 

9.4. Джерелами формування майна Спілки є: 

9.4.1. добровільні вступні та членські внески Членів 

Спілки; 

9.4.2. цільові внески Асоційованих членів Спілки, 

обумовлені договором про співпрацю; 

9.4.3. благодійні пожертвування; 

9.4.4. безповоротна фінансова та інша допомога; 

9.4.5. інші джерела, не заборонені чинним законодав-

ством. 

9.5. Спілка не може отримувати фінансування у будь-

якій формі від політичних партій, політичних блоків, 

керівників політичних партій та політичних блоків. 

9.6. Спілка несе відповідальність за своїми зобов’я-

заннями відповідно до укладених нею угод усім належним 

їй майном, на яке може бути звернене стягнення, відпо-

відно до чинного законодавства. 

9.7. Спілка не відповідає за зобов’язаннями своїх членів, 

а члени Спілки не відповідають за зобов’язаннями Спілки 
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чи один одного, якщо інше не передбачене їхніми Стату-

тами (Положеннями) або договорами, укладеними між 

ними. 

9.8. Внутрішніми нормативними актами Спілка може 

встановлювати додаткові, порівняно до чинного законо-

давства, трудові та соціально-побутові пільги для своїх 

працівників або окремих їхніх категорій. 

10. Внесення змін до Статуту Спілки 

10.1. Право вносити зміни та доповнення до цього 

Статуту належить виключно Загальним зборам. 

11. Припинення діяльності Спілки 

11.1. Спілка створюється на невизначений термін. 

11.2. Припинення діяльності Спілки здійснюється шля-

хом саморозпуску (ліквідації) або реорганізації, або за 

рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) Спілки. 

11.3. При реорганізації всі права й обов’язки Спілки 

переходять до її правонаступників. 

11.4. Реорганізація Спілки відбувається за рішенням 

Загальних Зборів. 

11.5. Спілка ліквідується на підставі: 

11.5.1. рішення кваліфікованої більшості у 3/4 голосів 

членів Спілки; 

11.5.2. рішення суду;χ 

11.5.3. за іншими підставами, передбаченими законо-

давчими актами України.  
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11.6. Ліквідація Спілки здійснюється ліквідаційною 

комісією, яка утворюється органом, що прийняв рішення 

про ліквідацію. 

11.7. Оцінка майна Спілки здійснюється за цінами, що 

діють на момент ліквідації Спілки, з урахуванням його 

зносу. 

11.8. У разі ліквідації Спілки її активи повинні бути 

передані іншій неприбутковій громадській організації або 

зараховані до доходу бюджету. Майно не може розпо-

ділятися між засновниками, членами Спілки та її поса-

довими особами. 
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Вищий навчальний заклад Укоопспілки  
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к. 115, вул. Коваля, 3, м. Полтава, 36014; (0532) 50-24-81 

 
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців, виготівників і 
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