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1. Відповідно до Закону України «Про наукову та 

науково-технічну діяльність» (стаття 23 «Громадські 
наукові організації») в Полтавському університеті еко-
номіки і торгівлі спільно з Академією економічних 
наук України та Інститутом економіки промисловості 
НАН України створений і діє Міжнародний науково-
дослідний центр соціально-економічних проблем мо-
дернізації та розвитку кооперації. 

2. В межах НДР «Проблема модернізації і роз- 
витку кооперації в системі життєзабезпечення регіонів 
України» Полтавським обласним відділенням Академії 
економічних наук України, Полтавським університе-
том економіки і торгівлі, Інститутом економіки про-
мисловості НАН України та Міжнародним науково-
дослідним центром соціально-економічних проблем 
модернізації та розвитку кооперації: 

підготовлено низку статей та тез доповідей на- 
уково-виробничих та науково-методичних конферен-
цій; 

опрацьовані перспективні напрями співпраці з 
Драбівською районною радою Черкаської області та 
Полтавською районною радою Полтавської області; 

підготовлена наукова записка «Концептуальні 
підходи щодо розробки стратегії економічного роз- 
витку м. Полтави до 2020 р.»; 

проведена науково-практична конференція 
«Освітня безпека та економічний розвиток «Україна — 
Польща» (у рамках ІІІ Наукового симпозіуму «Укра-
їна — Польща — синергетична співпраця»).  

3. В межах НДР, пов’язаних із стратегією роз- 
витку міста Полтави та з метою залучення інвестицій 
для досягнення стратегічної цілі через запровадження 
інноваційних технологій та наукових розробок Пол-
тавським обласним відділенням Академії економічних 
наук України та Полтавським університетом еконо-
міки і торгівлі запропоновано: 

- проект Poltava Science, який передбачає аудит 
наукових розробок місцевих ВНЗ та формування уза-
гальненої бази даних місцевих наукових розробок для 
отримання синергетичного ефекту з наукового супро-
воду розвитку міської еко-системи; 

- проект Poltava eco-Learning, який запропоно-
вано для комплексного розвитку міста через нала- 
годжену взаємодію всіх навчальних закладів (шкіл,  
гімназій, коледжів, технікумів), підтримання активної 
комунікації з учнівською молоддю міста, з метою оп-
тимізації навчальних процесів через впровадження 
апаратно-програмного комплексу «Poltava eco-
Learning» — спеціалізованого рішення для автоматиза-
ції надання дистанційних навчальних послуг за новіт-
німи інформаційно-комунікаційними технологіями та 
збалансованого використання еко-ресурсного потен-
ціалу міста. Впровадження такого проекту забезпечує 
регіональну доступність громадян на отримання нав-
чальних послуг, культурного розвитку і соціальних 
пільг незалежно від місця проживання через запропо-
новані заходи із розвитку міської ІТ — інфраструктури 
на основі використання сучасних енергоефективних 
технологій та збалансованого використання еко-ре- 
сурсного потенціалу міста, підтримки інноваційних 
технологій, спрямованих на використання відновлю-
вальних джерел енергії. 

4. Результатом роботи постійно діючого науково-
методологічного семінару Полтавського університету 
економіки і торгівлі та Інституту економіки промис-
ловості НАН України, Міжнародного науково-дослід-
ного центру соціально-економічних проблем модерні-
зації та розвитку кооперації «Взаємодія науки, освіти і 
бізнесу: стратегія ПУЕТ» стала розробка і схвалення 
оновленої стратегії Полтавського університету еконо-
міки і торгівлі та заходів з її реалізації у 2017-2022 рр. 

 
 

  


