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Сучасна європейська кооперація 

Обсяг – 4 кредитів, 

120 годин, в т.ч. 

лекцій – 24 год.,  

практичні заняття – 

20 год.,  

Самостійна  

робота  - 76 год. 

сучасні проблеми, тенденції, 

особливості та механізми розвитку 

кооперативного руху європейських 

країн в умовах глобальної 

економіки. 

5 

формування у майбутніх фахівців системи теоретико-прикладних 

знань про сучасну роль, інституційне забезпечення, економічний 

потенціал та конкурентні стратегії розвитку кооперативних 

підприємств та організацій у країнах Європи. 
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Понад 1,2 млрд людей у всьому світі є 
членами кооперативів, кількість 

зайнятих – понад 250 млн чоловік 
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Вивчення дисципліни додатково сприяє 
формуванню студентом таких компетентностей:  

 • науково-дослідні навики; 

• інноваційний підхід;  

• морально-етична наукова здатність;  

• корпоративна компетентність;  

• менеджерські компетентності;  

• викладацька компетентність; 

• здатність використовувати сучасні програмні засоби;  

• здатність оцінювати тренди і кон’юнктуру глобальних ринків та 
прогнозувати тенденції їх розвитку; 

• здатність забезпечувати дотримання принципів соціальної 
відповідальності в діяльності суб’єктів МЕВ;  

• здатність досліджувати геоекономічні стратегії країн та їх 
регіонально-секторальні економічні пріоритети.  
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Тематичний план дисципліни 
Лекційні блоки: 
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Теорії, моделі та концепції розвитку кооперативного руху у світі та Європі 

Інституційні механізми розвитку сучасного кооперативного руху в Європі 

Соціально-орієнтовані стратегії діяльності європейських кооперативів 

Конкурентоспроможність кооперативних підприємств та організацій 
Європи 

Діяльність європейських кооперативів в аграрному секторі економіки 

Розвиток європейської споживчої кооперації та кооперації у сфері рітейлу 

Діяльність європейських кооперативів у промисловому секторі та сфері 
послуг 
Розвиток європейської кооперації у сфері надання банківсько-кредитних 
та фінансових послуг 
Діяльність європейських кооперативів в енергетичному секторі 
економіки 

Сучасний розвиток інших видів обслуговуючої кооперації у Європі 

Інтеграція України у європейський кооперативний рух 
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Кадрове забезпечення: 

• Лектор –  

• к.е.н., доц. Семів Сергій Романович: 
• доцент кафедри МЕВ 

• директор Центру кооперативної науки та освіти ЛТЕУ 

• секретар Економічної комісії НТШ в Україні 

• лауреат гранту Президента України для молодих вчених (відповідно до 
Розпорядження Президента України № 1279/2005-рп.) 

• автор понад 90 наукових публікацій в Україні та за кордоном 

• Практична діяльність:   

• активно співпрацює з діловими колами Західної України у сфері бізнес-планування та 
інвестиційного проектування, був відповідальним виконавцем при розробці понад 70 
бізнес-планів та інвестиційних проектів  

• плідно співпрацює з органами державного управління на місцевому рівні, був 
відповідальним виконавцем та керівником понад 15 науково-дослідних тем, 
державних регіональних, галузевих стратегій та програм, які виконувалися на 
замовлення органів державного управління та Укркоопспілки, брав участь у 
міжнародних консультаційних проектах Євросоюзу      
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