
КООПЕРАТИВНА ТЕМАТИКА В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ 

ВЧЕНИХ ЛЬВІВСЬКОЇ КОМЕРЦІЙНОЇ АКАДЕМІЇ У 2014 Р. 

 

1.1. Тематика науково-дослідних робіт 

На сьогодні виконуються такі НДР на кооперативну тематику з державною реєстрацією: 

1. "Розвиток методології та організації бухгалтерського обліку і контролю на 

підприємствах споживчої кооперації країни" (проф. Озеран В.О.), державний 

реєстраційний номер  01111U010543; 

2. "Облік, аналіз і контроль в кооперативних системах: теорія, методологія (доц. 

Бачинський В.І.) , державний реєстраційний номер № 01111U010542; 

3. "Підприємства споживчої кооперації в системі інтеграційних процесів" (професор 

кафедри, доц. Міценко Н.Г.), державний реєстраційний номер 0112U007116; 

4. "Проблеми трансформації кооперативних систем за умов ринкової транзиції" (проф. 

Башнянин.Г.І.), державний реєстраційний номер 0111U008261; 

 

1.2. Розвиток наукових шкіл 

У 2014 р. в Академії тривав процес організаційного зміцнення існуючих наукових шкіл.  

На кафедрі фінансів і кредиту функціонує наукова школа “Управління фінансами”, 

яку очолює д.е.н., проф. Васильців Т. Г. У межах тематики наукової школи викладачами, 

аспірантами та пошукувачами кафедри виконані та захищені 14 кандидатських дисертацій. 

Окремим напрямом діяльності наукової школи є виконання бюджетних науково-дослідних тем 

та наукових тем на замовлення організацій та підприємств. У 2014 р. колектив кафедри 

завершив виконання кафедральної науково-дослідної теми “Управління фінансами споживчої 

кооперації в ринкових умовах господарювання” (наук. кер. проф. Біла О. Г.).  

На кафедрі історії та політології функціонує наукова школа “Кооперативне 

будівництво”. Голова школи – проф. Гелей С.Д., заступник голови – доц. Рутар С.М. Школа 

перебуває у стані активно діючої. Метою дослідження є розкриття впливу політичних, 

соціально-економічних та культурно-освітніх факторів на становлення та розвиток української 

кооперації, її правове становище в умовах дискримінаційної політики урядів Росії, Польщі, 

Німеччини та Радянського Союзу; аналіз кооперативного законодавства, визначення місця 

української кооперації у контексті господарської системи країн Центральної та Східної 

Європи; визначення головних етапів розвитку, кількісних та якісних параметрів, 

організаційних форм і структури управління, функцій кооперативів та їх фахових центрів. 

 

 



3.3. Кооперативна тематика в наукових дослідженнях 

З метою сприяння науковим дослідженням на кооперативну тематику та 

застосуванням на практиці результатів, одержаних викладачами у ході вивчення проблем 

вітчизняного та зарубіжного кооперативного руху, на кафедрах ведеться наступна робота: 

 ефективне використання наукового потенціалу науковців кафедр для організації 

наукових досліджень проблем вітчизняного та зарубіжного кооперативного руху; 

 підвищення якості підготовки молодих фахівців шляхом активного використання у 

навчальному процесі результатів наукових досліджень на кооперативну тематику, 

широкого залучення студентів до їх виконання, формування наукової школи з 

проблем кооперації;  

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

національних, міждержавних, галузевих, міжгалузевих, регіональних та 

міжвузівських науково-технічних програм; 

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

кооперативну проблематику; 

 розвиток взаємовигідних міжнародних зв’язків щодо досліджень розвитку 

кооперативного руху; 

 виконання спільних науково-дослідних проектів при збереженні та захисті 

національних пріоритетів, міжнародний обмін науково-практичною інформацією, 

технологіями, спільне опублікування наукових статей, монографій, проведення 

виставок-ярмарків, які мають кооперативну тематику; 

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

тренінгів, виставок, презентацій, засідань круглих столів на кооперативну тематику; 

 залучення до науково-практичної кооперативної діяльності талановитої студентської 

молоді до участі в університетських, Всеукраїнських та Міжнародних студентських 

олімпіадах, конкурсах, виставках; 

 співпраця зі всіма зацікавленими у поширенні кооперативних знань і досвіду особами 

та організаціями (кооперативними організаціями, дорадчими службами, спілками та 

асоціаціями підприємців тощо).  

Загалом у 2014 р. працівниками Академії підготовлено 16 публікацій на кооперативну 

тематику, що наведено у табл. 3.3. 

 

Таблиця 3.3 

Опубліковані дослідження за кооперативною тематикою у 2014 р. 

Автор Назва Бібліографічні дані 

Біла О. Г. 

Фінансові ресурси і фінансові 

можливості інвестиційно-

інноваційного розвитку споживчої 

кооперації України 

Фінансово-економічний розвиток України в умовах 

глобалізаційно-інтеграційних процесів : збірник 

матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної 

інтернет конференції ЛКА, 28 лютого 2014 р. – 

Львів : ЛКА. – С.198-201 

Біла О. Г. 

Фінансові ресурси і фінансові 

можливості інвестиційно-

інноваційного розвитку споживчої 

кооперації України 

Суспільні особливості і безпека: глобальний, 

національний та особистісний вимір : матеріали 

доповідей Всеукраїнської науково-практичної 

конференції, 12 червня 2014. – Львів : Львівський 

інститут МАУП, 2014. – С. 89-92 



Вербова О. С. 

The role of the westukrainian 

cooperation at the becoming of social 

capital: experience and perspectives 

Global Science and Innovation. – Chicago: publishing 

office Accent Graphics communications. Chicago-

USA, 2014. – Vol. I. – P. 132-136 

Воронко Р. М. 

Предметна сфера і об’єкти 

внутрішньогосподарського контролю 

підприємств і організацій споживчої 

кооперації України 

Вісник Львівської комерційної академії. – Серія 

економічна. – 2014. – Вип. 44. – С. 163-168 

Гайдук І. О. 

Реформування відносин власності як 

забезпечення розвитку споживчих 

товариств 

Траєкторії розвитку економічних систем в сучасних 

умовах : колективна інформація / за ред. А. О. 

Касич, М. М. Хоменко. – Кременчук : 

Кременчуцька міська друкарня, 2014. – С. 101-106 

Лупак Р. Л. 

Стратегічні пріоритети підвищення 

ефективності використання капіталу 

підприємств споживчої кооперації 

Вісник Хмельницького національного університету, 

2014. – № 3 (212). – Том. 2. – С. 182-186. 

Мицак О. В. 

Торгівля як пріоритетна галузь 

системи споживчої кооперації 

України 

Фінансово-економічний розвиток України в умовах 

глобалізаційно-інтеграційних процесів : збірник 

матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної 

інтернет конференції ЛКА, 28 лютого 2014 р. – 

Львів: ЛКА. – С. 227-229. 

Мицак О. В. 

Тенденції розвитку споживчої 

кооперації України в складі 

національної економіки 

Вісник Хмельницького національного університету. 

Економічні науки. – 2014. – № 4. Т. 2. – С. 146-150 

Міценко Н. Г. 

Формирование 

конкурентоспособности 

интегрированных систем 

потребительской кооперации 

Потребительская кооперация. – 2014. – № 1 (44). – 

С. 20-26 

Міценко Н. Г. 

Методические подходы к оценке 

экономической эффективности 

вертикальных интегрированных 

систем 

Вестник финансового университета. – 2014. – № 1 

(79). – С. 28-34 

Міценко Н. Г. 
Детермінанти розвитку споживання 

населення в післякризових умовах 

Теорія і практика забезпечення ефективного 

розвитку суб’єктів ринку : матер. XI міжн. наук.-

практ. інтернет-конф. – Полтава : ІнтерГрафіка, 

2014. – С. 136-137 

Міценко Н. Г. 

Соціальна відповідальність 

інтегрованих систем АПК на 

сільських територіях 

Політика корпоративної соціальної 

відповідальності в контексті сталого соціально-

економічного розвитку : матер. І міжн. наук.-практ. 

конф. – Донецьк : ДонДУУ, 2014. –            С. 155-

157 

Міценко Н. Г. 

Види інтегрованих систем 

підприємств і організацій споживчої 

кооперації 

Інтеграційний розвиток системи споживчої 

кооперації в сучасних умовах : матер. IV Всеукр. 

наук.-практ. конф., 25 жовтня 2014 р. – Тернопіль : 

Крок, 2014. – Ч. 2. – С. 142-146 

Міценко Н. Г., 

Апопій В. В. 

Сучасна візія інтегрованих 

економічних систем в споживчій 

кооперації України 

Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. 

праць. – Одеса : ОНЕУ, 2014. – Вип. 4 (51). – С. 

190-196 

Озеран В. О. 

Нормативно-правове регулювання 

бухгалтерського обліку у споживчій 

кооперації 

Торгівля, комерція, підприємництво : збірник 

наукових праць / [редакц. кол.: Апопій В. В., Куцик 

П. О., Шевчук В. О. та ін.]. – Львів : ЛКА, 2014. – 

Вип. 16. – С. 92-98 

Плеша В. І. 

Актуальні проблеми організації 

обліку власного капіталу у 

споживчій кооперації України 

Теорія і практика бухгалтерського обліку, аналізу й 

аудиту: стан, проблеми та перспективи розвитку : 

матеріали VІІ міжнародної науково-практичної 

конференції, 16-17 травня 2014 р. – Львів : ЛКА, 

2014. – С. 78-81 

 

Виконуючи завдання Укоопспілки, кафедра аудиту активно працює над науковою 

тематикою з питань вдосконалення обліку і контролю на підприємствах і в організаціях 

системи споживчої кооперації. Так, доц. Воронко Р.М. працює над монографією 

“Внутрішній контроль в системі управління підприємствами та організаціями споживчої 

кооперації” (2015 р.), асп. Семенів М.І. завершує кандидатську дисертацію на тему 



“Внутрішній контроль в системі управління підприємствами та організаціями споживчої 

кооперації” (2015 р.). У 2014 р. студентами магістратури спеціальності “Облік і аудит” під 

керівництвом викладачів кафедри аудиту виконується 5 магістерських робіт, об’єктами 

дослідження яких обрано підприємства споживчої кооперації. 

Група викладачів кафедри, яку очолює ст. викл. Крохта Р. В., регулярно проводить 

роботу з наданням консультативної допомоги керівним працівникам і спеціалістам 

економічних служб підприємств та організацій системи Львівської та Тернопільської 

облспоживспілок з проблемних питань податкового планування і адаптації до змін 

податкового законодавства. Водночас, дослідження кафедри для споживчої кооперації на 

податкову тематику мають значну перспективу у зв’язку з прийняттям Податкового 

кодексу України та постійними змінами до нього. 

У 2014 р. викладачі кафедри бухгалтерського обліку проф. Озеран В.О. та 

проф. Бачинський В.І. приймали активну участь у роботі Методологічно-консультаційної 

Ради Укоопспілки з питань економіки, фінансів, бухгалтерського обліку та контролю.  

Згідно плану роботи Управління методології бухгалтерського обліку, контролю, 

звітності і корпоративних прав Укоопспілки було допрацьовано та удосконалено План 

рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій 

підприємств та організацій споживчої кооперації України та Методичні рекомендації щодо 

застосування книжково-журнальної форми бухгалтерського обліку в організаціях і 

підприємствах споживчої кооперації, розроблені колективом кафедри бухгалтерського 

обліку (проф. Озеран В.О. (наук. кер.), проф. Куцик П.О., ас. Попітіч Т.В., ас. Плеша В.І.). 

Члени кафедри (проф. Озеран В.О., проф. Куцик П.О., проф. Бачинський В.І.) на виконання 

постанови Правління Укоопспілки від 17.10.2011 р. № 377 “Про зміни і доповнення до 

постанови Правління Укоопспілки” від 30.09.2011 р. № 354 “Про оптимізацію 

внутрісистемної звітності” прийняли участь в опрацюванні проектів форм статистичної 

звітності та спостережень, що були запроваджені у 2014 р. Продовжується подальша 

робота над науково-дослідною темою “Розвиток методології та організації бухгалтерського 

обліку і контролю на підприємствах споживчої кооперації країни”. 

4.1. Основні заходи та студентські публікації 

Упродовж звітного періоду студенти Академії приймали участь у низці міжнародних, 

всеукраїнських і міжвузівських науково-практичних конференцій та наукових семінарів: 

Одинадцята науково-практична конференція студентів вищих навчальних закладів 

Укоопспілки “Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності підприємства” (23 – 

24 квітня 2014 р., м. Тернопіль). 

 

Збільшення кількості досліджень на кооперативну тематику доречно реалізувати 

за допомогою постійно діючого загальноакадемічного семінару з актуальних проблем 

вітчизняної та зарубіжної кооперації під егідою Центру кооперативних досліджень (доц. 

Семів С.Р.). До роботи таких семінарів доречно залучати вчених регіональних структур 

навчально-методичного комплексу "Академія".   


