
С Т О Р І Н К А    П А М' Я Т І 

Пам'ять - категорія вічна. Так ведеться серед нас: людина живе доти, доки її пам'ятають. А добрі справи залишаються людям на землі. 

 

 
Сухарєв Василь Кирилович 

(27.05.1922р. - 06.11.1986р.) 

 
Сухарєв В.К. - кандидат економічних наук, доцент, учасник бойових дій у Великій 

Вітчизняній Війні, людина добра, сердечна, чуйна. Народився в с. Мойлово, 

Хворостовичевського р-ну, Калужської області, Росія. Сухарєв В.К. був інвалідом Великої 

Вітчизняної війни. В 1941 р. пішов добровольцем до лав Радянської Армії, на війні був 

поранений і комісований в тил. З 1942 - 1943 р.р. працював бухгалтером Донського райпо, м. 

Донський, Тульської обл. 1943-1948 р.р. навчався в Московському інституті народного 

господарства, де отримав кваліфікацію економіста. 1948-1949 р.р. - бухгалтер Шиферного 

заводу, м. Ростов на Дону. З 1949 по 1952 р.р. - аспірантура Московського інституту народного 

господарства. 

З 1952 по 1967 р.р. - старший викладач кафедри бухгалтерського обліку, з 1969 року 

завідувач цієї кафедри кооперативного інституту, м. Самарканд. 

ВЗ 1969 році переведений старшим викладачем кафедри бухгалтерського обліку 

Полтавської філії Львівського торговельно-економічного інституту. В 1969 році захистив 

кандидатську дисертацію та отримав диплом кандидата економічних наук. В 1970 р. - декан 

економічного факультету Полтавської філії ЛТЕІ. З 1971 року обраний на посаду доцента 

кафедри статистики та бухгалтерського обліку. 

Сухарєв В.К. викладав дисципліну „Аналіз господарської діяльності". Організував і очолив 

роботу наукового студентського гуртка. Василь Кирилович користувався заслуженим 

авторитетом серед колег, його поважали та любили студенти, багато з них в подальшому стали 

викладачами кафедри. 

 

 

 

Нетикша Євген Йосипович 
(17.09.1946р. - 11.09.1989р.) 

 

Нетикша Є.Й. - кандидат економічних наук, доцент. Народився в с. Корчмище, 

Андрюхівського р-ну, Житомирської області. 

В 1968 р. закінчив ЛТЕІ за спеціальністю „Бухгалтерський облік та аналіз господарської 

діяльності". Закінчив аспірантуру ЛТЕІ в 1972 році і по розподілу направлений в Полтавську 

філію ЛТЕІ. В 1975 р. захистив кандидатську дисертацію. В 1980р. йому присвоєно вчене 

звання доцента по кафедрі бухгалтерського обліку. Працював доцентом кафедри 

бухгалтерського обліку, замісником декана економічного факультету. 

Нетикша Є.Й. викладав дисципліни „Бухгалтерський облік" та „Аналіз господарської 

діяльності", людина акуратна і пунктуальна, його лекції і заняття завжди вирізнялись 

структурованістю і логічністю побудови, були пов'язані з діяльністю споживчої кооперації. 

Євген Йосипович був куратором академічної групи, проводив велику виховну і патріотичну 

роботу, користувався заслуженою повагою колег та студентів. Але на жаль, важка хвороба 

дуже рано вирвала його із життя. 



 
Ополонський Іван Володимирович 

(08.05.1937р. - 07.04.2000р) 

 

Іван Володимирович народився в с. Піски,Чорнухинського р- ну, Полтавської області. В 

1956 р. був призваний до лав радянської армії в десантні війська. У 1959 р. закінчив Львівський 

торгово-економічний інститут. В 1964 р. головний бухгалтер по механізації обліку в 

Актюбінську райспоживспілку, а в 1965р. замісник головного бухгалтера центральної 

бухгалтерії Актюбінської райспоживспілки. В 1967 - 1970 р.р. - інженер по механізації обліку 

Полтавської облспоживспілки. 1970 - 1974 р.р. головний інженер МСС Полтавської 

райспоживспілки. З 1974 р. - старший викладач кафедри бухгалтерського обліку Полтавської 

філії ЛТЕІ, з 1987р. - старший викладач кафедри управління інформаційно- обчислювальних 

систем, аз 1991 р. - старший викладач, а з 1992р. доцент кафедри бухгалтерського обліку, 

контролю і аналізу господарської діяльності. 

Іван Володимирович - був викладачем високого професійного рівня, з великим практичним 

досвідом роботи. Він створив повне методичне забезпечення таких нововведених дисциплін, 

як: „АРМ бухгалтера", „Автоматизація бухгалтерського обліку в споживчій кооперації"; був 

автором і співавтором підручника, навчальних посібників, завдань для проведення 

лабораторних занять, наукових статей і тез. 

Івана Володимировича дуже поважали і любили колеги, він користувався заслуженим 

авторитетом серед студентів, до останньої хвилини життя був сповнений творчих планів, 

задумів. 

 
Заєць Олексій Вікторович 
(22.02.1941р. - 14.08.2005р.) 

Заєць О.В. - кандидат економічних наук, професор. Народився 22 лютого 1941 року в с. 

Дамаска, Зіньківського району Полтавської області. В 1961 р. з відзнакою закінчив 

Полтавський кооперативний технікум, за спеціальністю «Бухгалтер по торгівлі». 

Трудову діяльність розпочав з посади бухгалтера кількісного обліку в 

Кирило-Ганнівському сільському споживчому товаристві Опішнянського району 

Полтавської області. У 1965 р. закінчив Львівського торговельно - економічного інституту та 

педагогічний факультет Московського кооперативного інституту, працював викладачем 

бухгалтерського обліку у Сімферопольському кооперативному технікумі 

Кримспоживспілки. Закінчив аспірантуру Львівського торговельно-економічного інституту. 

З 1972 року вся професійна діяльність Олексія Вікторовича була пов'язана з Полтавським 

кооперативним інститутом. Він пройшов шлях від асистента до професора кафедри 

бухгалтерського обліку та аудиту, 1974 року захистив кандидатську дисертацію, а 1978-го — 

йому присвоєно вчене звання доцента, 1990 року - вчене звання професора. З 1979 по 1987 рік 

очолював кафедру бухгалтерського обліку, з 1982 року — галузеву науково-дослідну 

лабораторію. У 1987—1993 р.р. проректор із заочного навчання, а у 1993—1998 р.р. — 

проректор з економіки. 

За великі досягнення у науковій і педагогічній діяльності О.В.Заєць був нагороджений 

орденом „Знак пошани", медаллю „Ветеран праці", нагрудним знаком „За відмінні успіхи в 

роботі", отримав почесне звання „Відмінник радянської споживчої кооперації" та „Відмінник 

освіти України". О.В.Заєць зробив великий внесок у підготовку висококваліфікованих 

економістів з обліку і аналізу господарської діяльності для кооперативних організацій і 

підприємств України, Білорусі, Росії та інших країн СНД, його підручники і навчальні 

посібники забезпечували якісну і ґрунтовну підготовку фахівців з бухгалтерського обліку і 

аудиту. О.В. Заєць згуртував членів кафедри на плідну працю: захист кандидатських 

дисертацій, виконання кафедральних госпрозрахункових тем на замовлення Центроспілки 

СРСР та Укоопспілки, підготовку до видання перших підручників і навчальних посібників 

тощо. Це забезпечило високий рейтинг навчального закладу серед вузів споживчої кооперації 

СРСР. Олексій Вікторович Заєць завжди вселяв віру в оточуючих, кожен з його колег вважає 

себе його учнем. 



 
Козак Іван Давидович 

(25.05.1916р. – 11.09.2008р.) 

 

Козак І.Д. – кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри, учасник бойових дій. 

Трудову діяльність Іван Давидович почав з 1931 р., працював нормувальником у радгоспі, 

потім старшим бухгалтером Запорізької райспоживспілки. 

У 1954 р.закінчив Львівський торговельно-економічний інститут за фахом бухгалтерський 

облік, в якому до 1961р.працюваввикладачемкафедрибухгалтерськогообліку. З 1968 р. - 

кандидат економічних наук. 

З 1971 р. – завідувач кафедри бухгалтерського обліку Полтавської філії ЛТЕІ, з 1978 р. – 

доцент кафедри. 

Козак І.Д. був першим завідувачем кафедри бухгалтерського обліку, практично створив 

кафедру. На момент створення у розпорядженні кафедри було дванадцять арифмометрів, 

п’ятдесят бухгалтерських рахівниць та кілька примірників підручників і посібників з 

бухгалтерського обліку. 

За його завідування створювався безпосередньо колектив кафедри, запрошувались педагоги 

з інших навчальних закладів, було розроблено навчально-методичне забезпечення 

навчального процесу, створені наукові гуртки для роботи зі студентами, вибрана, закріплена та 

виконана науково-дослідна кафедральна тема, проводилась робота по створенню кабінетів і 

лабораторій для механізації бухгалтерського обліку, з чим колектив кафедри, очолюваний 

Козаком І.Д., успішно справився. За час завідування кафедрою Козаком І.Д. захистили 

кандидатські дисертації Заєць О.В. та Нетикша Є.Й, починають працювати над дисертаціями 

Губачова О.М., Верига Ю.А., Мельник С.І. 

Козак І.Д. викладав дисципліни „Бухгалтерський облік на промислових підприємствах”, 

„Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах”, „Бухгалтерський облік”, 

„Теорія бухгалтерського обліку”. 

Козак І.Д. нагороджений орденом «Вітчизняної війни» І ступеню, медаллю «70 років 

Збройних сил СРСР», грамотою Управління навчальних закладів Центроспілки. Козак І.Д. був 

талановитим педагогом, користувався повагою та авторитетом серед колег і студентів. 

 

 

 
Левченко Валентина Андріївна 

(20.06.1940р. – 31.12.2012р.) 

 

Левченко В.А.. – кандидат економічних наук, доцент. Народилася в с. Жовтневе, 

Первомайського р-ну, Миколаївської області. Трудову діяльність Валентина Андріївна 

розпочала у 1957 році рахівником Воскресенського споживчого товариства Миколаївської 

області. Згодом вона працює економістом і головою ревізійної комісії в Жовтневій 

райспоживспілці Миколаївської облспоживспілки, яка дала направлення їй на навчання до 

Київської республіканської школи ревізорів. У 1963р. – працювала у Снігурівській 

райспоживспілці ревізором, заступником головного бухгалтера. Навчалася у Львівському 

торговельно-економічному інституті, який закінчила з відзнакою. 

З 1967 р. – викладач кафедри бухгалтерського обліку Полтавського навчально – 

консультативного пункту ЛТЕІ. У 1989 р. захистила кандидатську дисертацію в 

Московському кооперативному інституті Центроспілки. З 1990 р. – кандидат економічних 

наук, а згодом доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, на якій працювала до 2004р. 

Є співавтором шести підручників з бухгалтерського обліку, автором текстів та конспектів 

лекцій, збірників задач та інших навчально-методичних розробок. Валентина Андріївна 

неодноразово була куратором академічної групи, вміла спілкуватися з колегами і студентами, 

які її просто обожнювали і завжди згадують на зустрічах випускників. Вона вміло поєднувала 

працьовитість й високу вимогливість до себе, завжди займала активну життєву позицію, 

вміло ділилася своїм досвідом з молодими викладачами кафедри. 



 
Гусакова Ольга Семенівна 
(31.08.1951р. - 29.01.2012р.) 

 

 

Гусакова О.С. - доцент. Народилася в м. Біла Церква, Київської області. У 1974 році 

закінчила Львівський торгово-економічний інститут і була розподілена асистентом кафедри 

бухгалтерського обліку Полтавського кооперативного інституту, де працювала до 1978 року. 

У 1981 - 1992 р.р. працювала викладачем на Республіканських вищих кооперативних курсах 

Укоопспілки. У 1988 році закінчила педагогічний факультет Московського кооперативного 

інституту. У 1990 році пройшла підвищення кваліфікації за спеціальністю «Методи активного 

навчання» при Київському інженерно-будівельному інституті. З 1992 року по 2009 рік 

працювала на кафедрі бухгалтерського обліку і аудиту на посадах старшого викладача, а 

згодом доцента кафедри. Має 88 наукових та навчально-методичних праць. із них 2 посібника 

з Грифом МОН України, один з яких - одоноосібний. 

Ольга Семенівна була надзвичайно вихованою та інтелігентною людиною, завжди 

привітною і толерантною. Завжди цікавилася не тільки досягненнями у галузі економіки, а й 

культурно-мистецьким життям міста Полтави, організовувала для студентів і викладачів 

зустрічі з художниками міста, екскурсії в музеї, на виставки, концерти тощо. Була 

організатором зустрічей випускників минулих років. За свої людські якості та високий рівень 

професіоналізму вона мала глибоку шану від колег і студентів. 

 
Козьмич Мирослава Степанівна 

(01.10.1942р. - 13.03.2015р.) 

 

Козьмич М.С. - доцент. Народилася в с. Глиняне, Золочівського р-ну Львівської області. 

Трудове життя розпочала у 1961 році на посаді завідувачки ларька Глинянського міського 

споживчого товариства, що на Львівщині, а згодом рахівником цього товариства, де 

пропрацювала до 1964 року. 

Як сумлінного працівника її було направлено на навчання до Львівського 

торгово-економічного інституту, де вона навчалася на економічному факультеті за 

спеціальністю «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності» і як найкращу 

студентку, що брала активну участь у науковій студентській роботі було рекомендовано для 

продовження навчання на педагогічному факультеті Московського кооперативного 

інституту Центроспілки, отримала кваліфікацію «викладач бухгалтерського обліку» і була 

розподілена на роботу у Львівський кооперативний технікум на посаду викладача 

бухгалтерського обліку. 

Створення в Полтаві кооперативного інституту вимагало поповнення цього навчального 

закладу викладачами різних дисциплін і в 1970 році Мирослава Степанівна разом з чоловіком 

Дмитром Івановичем були направлені на роботу в Полтавський кооперативний інститут. 

Мирослава Степанівна стала другим викладачем новоствореної кафедри бухгалтерського 

обліку, була зарахована на посаду асистента 21 січня 1970 року і очолила методичну секцію з 

бухгалтерського обліку. Згодом працювала на посадах старшого викладача і доцента кафедри 

до 2003 року. Вона неодноразово була куратором академічних груп, вміла організувати 

студентів для виконання своїх обов'язків, та і по-материнськи відносилася до них, тому і по 

закінченню навчання вони тепло до неї відносилися. Мирославі Степанівні завжди були 

притаманні високий професіоналізм і педагогічна майстерність поєднана з людяністю і 

порядністю, мудрість, відповідальність та виваженість, повага до студентів і колег, 

вимогливість і толерантність. 



 
Панкратова Ніна Петрівна 
(20.05.1944р. – 30.10.2016р.) 

 
Народилася 20 травня 1944 року в с. Марковці, Грицевського р-ну (Хмельницька область). 
В 1962 р. працювала вчителем початкових класів Урнецької початкової школи 

Карабалицького району Кустанайської області (Казахстан). 
З 1963 р. по 1966 р. працювала в Челябінському промбуді №1 (м. Челябінськ, Росія). 
З 1966 р. по 1968 р. працювала склодувом на Полтавському склозаводі. Одночасно 

навчалася на заочному відділенні Полтавського кооперативного технікуму за спеціальністю 
«Бухгалтерський облік», який успішно закінчила. 

З 15.09.1968 р. прийнята на посаду лаборанта кафедри товарознавства промтоварів при 
Полтавській філії ЛТЕІ. З 10.10.1969 р. переведена на посаду лаборанта кафедри 
бухгалтерського обліку Полтавської філії ЛТЕІ. З 1974 р. – старший лаборант кафедри 
бухгалтерського обліку. 

В 1975 році закінчила Полтавський кооперативний інститут за спеціальністю 
«Бухгалтерський облік», отримала кваліфікацію економіста. 

З 15.12.1975 р. працювала завідуючою кабінетом бухгалтерського обліку, а з 30.12.1979 р. – 
зав. лабораторією кафедри бухгалтерського обліку, контролю та аналізу господарської 
діяльності. 

З 29.10.1982 р. суміщала посаду завідувача лабораторією з роботою викладача, викладала 
навчальні дисципліни: «Теорія бухгалтерського обліку», «Бухгалтерський облік», 
«Бухгалтерський облік у споживчій кооперації». З 27 червня 2003 року вийшла на пенсію. 

Ніна Петрівна завжди була дуже уважною до викладачів і студентів, вела протоколи 
кафедри, здійснювала підготовку бланків та регістрів бухгалтерського обліку для 
забезпечення навчальних занять, була помічником завідувача кафедри, здійснювала 
розрахунок педагогічного навантаження та розподіл його між викладачами. 

Ніна Петрівна як матеріально-відповідальні особа здійснювала контроль за станом і 
оновленням матеріально-технічної бази кафедри, забезпеченням студентів обчислювальною 
технікою. Весь трудовий шлях Ніни Петрівни пов'язаний із нашим навчальним закладом. 35 
років вона була незмінним і незамінним лаборантом кафедри бухгалтерського обліку і аудиту. 
За багаторічну і сумлінну працю неодноразово нагороджувалася почесними грамотами та 
подяками, Медаллю «Ветеран праці» 

Вона по-материнськи ставилася до кожного студента і коли вони зверталися з будь-яким 
запитанням, Ніна Петрівна називала їх «сонечком». 

Викладачі кафедри, співробітники університету та випускники минулих років пам’ятають і 
згадують Ніну Петрівну як добру, чуйну, відповідальну людину. 

 

 
Котляренко Микола Іванович 

(20.09.1936р. – 20.09.2017р.) 

 

 

 
Народився 20 вересня 1936 року в с. Городище, Чорнухинського р-ну, Полтавської обл. 

помер 20 вересня 2017 року. 
З 1955 по 1958 роки служба в рядах Радянської армії. 1958 – 1959 р.р. – рахівник 

Городищенського районного споживчого товариства Чорнухинського району, Полтавської 
області. 

1959-1961 р.р. навчався у Полтавському кооперативному технікумі на бухгалтерському 
відділенні. 

З 1961 по 1968 роки – старший ревізор Чутівської райспоживспілки Полтавської області. 
З 1961 по 1967 р. навчався у Львівському торгово-економічному інституті без відриву від 

виробництва на  факультеті „Фінансів і кредиту”, в 1967 р. отримав диплом „економіста”. 
В 1968 - 1969 р.р. навчався на педагогічному факультеті Московського кооперативного 

інституту, отримав кваліфікацію „викладач бухгалтерського обліку”. 
З вересня 1969 р. по 1979 р. працював викладачем бухгалтерського обліку в Полтавському 

кооперативному технікумі.  
З 1979р. перейшов працювати в Полтавський кооперативний інститут на кафедру 

бухгалтерського обліку і аудиту на посаду старшого викладача, потім доцента. 
Викладав дисципліни „Ревізія і контроль”, „Бухгалтерський облік у споживчій кооперації” 

до яких розробив методичне забезпечення, неодноразово був куратором академічної групи, 
його любили та поважали студенти. 

Котляренко М.І. був Головою ревізійної комісії профспілкового комітету Полтавського 
кооперативного інституту, головним консультантом з питань ревізії і контролю для 
підприємств і організацій споживчої кооперації, у складі бригади проводив виїзні заняття з 
головними бухгалтерами, начальниками контрольно-ревізійних та ревізійних комісій 
підприємств і організацій споживчої кооперації, в обласних спілках споживчих товариств.  

Микола Іванович був висококваліфікованим педагогом, його лекції і практичні заняття 
відзначалися оригінальністю та були наповнені практичним досвідом його роботи ревізором у 
споживчій кооперації. Студенти з повагою відносилися до Миколи Івановича і на зустрічах 
випускників завжди згадують його з любов’ю та теплотою 

 

 

 

 



 
Савченко Олексій Федосійович 

(28.03.1947р. – 04.01.2019р.) 

 
Савченко О.Ф.-  доктор економічних наук, професор, член-кореспондент Академії екологічних наук України, відмінник освіти. Народився 28 березня 1947 року в с. Головеньки Чернігівської області 

Бортнянського району. Закінчив Маріупольський металургійний інститут за спеціальністю «Технологія машинобудування, металорізальні верстати і інструменти» у 1977 році.  

В 1983 році закінчив аспірантуру при Маріупольському металургійному інституті за спеціальністю «Охорона праці і протипожежна безпека». Кандидатську дисертацію захистив у грудні 1990 року.  

У 2003 р. захистив докторську дисертацію на тему „Економіко-екологічні організаційні проблеми охорони навколишнього середовища на мікрорівні” в Раді продуктивних сил України НАН України.  

Стаж практичної роботи 27 років на інженерно-технічних посадах у виробництві, 18 років викладацької роботи у вузах України.  

З 2009 року працював професором кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (колишнього Полтавського університету споживчої кооперації 

України). Викладав дисципліни: Економіка підприємства, Економіка природокористування, Статистика, Економіка праці, Екологічна економіка. 

Наукові інтереси: Раціональне використання природних ресурсів та екологія на підприємствах, екологічний аудит. Є автором понад 250 публікацій, зокрема, 2 монографій, підручника з грифом МОНУ, статей  у 

фахових виданнях, винаходів запатентованих і впроваджених у виробництво. 

 

 

 

 

 

 

МИ СХИЛЯЄМО ГОЛОВИ ПЕРЕД СВІТЛОЮ ПАМЯ'ТТЮ НАШИХ КОЛЕГ 


