
 
Наукова школа дослідження ЕФЕКТИВНОСТІ ТРАНСФОРМАЦЇЇ 

КООПЕРАТИВНИХ СИСТЕМ В УМОВАХ ПОГЛИБЛЕННЯ 
ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ почала формуватися у 2005-2009 рр. і на даний час 
перебуває на етапі становлення. Різноманітні питання розвитку та 
трансформації кооперативних систем у Європі та участь вітчизняної кооперації 
у цих процесах послідовно розвиваються у працях доц. Сергія Семіва, доц. 
Надії Федоришин, а останнім часом у працях молодих науковців. Під 
керівництвом доц. Семіва С. Р. було захищено 2 кандидатські дисертації - 
Антонюк Г.Я. «Механізм забезпечення конкурентоспроможності підприємств 
молокопереробної галузі в умовах евроінтеграції» та Думич І. І. «Вплив АПК 
на розвиток внутрішнього ринку в умовах членства України в СОТ».  

 
Значна активізація розвитку наукової школи пов’язується зі створенням у 

2010 р. Центру кооперативної науки Львівської комерційної академії, який 
очолив доц. Семів С. Р. При цьому була визначена стратегічна мета діяльності 
Центру - підвищення ефективності наукових досліджень сучасного 
кооперативного руху і можливостей його апробації на вітчизняному ґрунті, а 
також удосконалення координації міжкафедральної діяльності в царині 
вивчення актуальних проблем української та зарубіжної кооперації. 
Пріоритетними напрямами дослідницької діяльності Центру визначено:  

- чинники підвищеної антикризової стійкості кооперативних організацій;  
- засадничі причини високої конкурентоспроможності кооперативних 

організацій західноєвропейських країн;  
- економіко-статистичне моделювання фінансових потоків у сучасних 

кооперативних організаціях;  
- вдосконалення стандартів бухгалтерського обліку вітчизняних та 

зарубіжних кооперативних організацій;  
- особливості адаптації до ринкового середовища кооперативних 

організацій країн Східної Європи;  
- діяльність кооперативних банків у країнах Західної Європи;  
- сучасні виклики для кооперативної діяльності у промислових країнах та 

країнах, що розвиваються.  
 



Семів Сергій Романович 
 
Доцент кафедри міжнародних економічних відносин 
 
Закінчив у 1998 році Львівську комерційну академію 
за спеціальністю «Міжнародні економічні 
відносини».  
 
Навчався в аспірантурі Львівської комерційної 
академії, у 2001 році в Інституті міжнародних 
відносин Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка захистив кандидатську дисертацію на тему 
«Конкурентоспроможність підприємств споживчої кооперації в умовах відкритої економіки» 
за спеціальністю «Світова економіка і міжнародні економічні відносини».  
 
Протягом 1998-2012 рр. був виконавцем та керівником понад 10 державних науково-
дослідних тем. У 2006 р. виграв конкурс на отримання гранту Президента України для 
проведення наукового дослідження «Міжнародна інтеграція кооперативного сектору 
економіки в умовах активізації співробітництва України та ЄС» відповідно до 
Розпорядження Президента України “Про надання грантів Президента України для 
підтримки наукових досліджень молодих учених” від 14 грудня 2005 р. № 1279/2005-рп. 
(тема завершена у грудні 2006 р. та затверджена Державним фондом фундаментальних 
досліджень).  
 
У дослідженнях доц. Семіва С. Р. пріоритет отримали проблеми трансформації 
кооперативного сектору економіки в країнах Центральної та Східної Європи та перспективи 
розвитку міжнародного кооперативного руху в умовах глобалізації.  
 
За весь період опубліковано понад 50 друкованих праць. 
Найважливіші праці: 
Монографії  
 Семів С. Регіональні суспільні системи / НАН України, ІРД; Відп. ред. Л.К. Семів. – Львів, 
2007. – 496 с. 
 Споживча кооперація України. Від зародження до сьогодення : монографія / За заг. ред. С. 
Гелея. – Львів: Вид-во Львівської комерційної академії, 2013. – 976 с. 
 
Посібники 

Семів С. Р. Міжнародна торгівля: навчальний посібник у тестах / [укл. Семів С.Р., Бабець І.Г., 
Макар Н.М.]. - Львів, вид-во ЛКА, 2009. – 332 с. 

 
Журнальні статті 

Семів С., Гончарук Я., Мокій А. Досвід Австрійської Республіки у контексті формування 
стратегії й тактики міжнародної інтеграції // Фінанси України. – 2003. - № 10. – С. 3-13. 

Семів С., Гончарук Я., Мокій А. Досвід Австрійської Республіки у контексті формування 
стратегії й тактики міжнародної інтеграції // Бухгалтерський облік і аудит. -  2003. - №9. 

Семів С. Р. Ефективність взаємодії вітчизняного АПК та внутрішнього ринку продовольчих 
товарів / І. І. Думич, С. Р. Семів // Науково-виробничий журнал «Економіка АПК». – К., 2011. - № 6. – 
С. 52-56. 

Семів С. Р. Роль міжнародного кооперативного руху у процесах посилення сталого розвитку 
світової економіки / С. Р. Семів // Сталий розвиток економіки. – 2012. - № 4. – С. 152-156 (0,35 д.а.). 

Семів С. Р. Пріоритети розвитку зовнішньоторговельної діяльності споживчої кооперації 
України на регіональному рівні / С. Р. Семів // Регіональна економіка. – 2012. - № 4. – С. 45-51. 

Семів С. Р. Ефективність банківського фінансування кооперативних організацій країн ЄС / С. 
Р. Семів // Інноваційна економіка. – 2013. - № 8 (46). – С. 255-259.  



Федоришин Надія Юріївна  
 

Доцент кафедри міжнародних економічних відносин 
 
Закінчила факультет міжнародних економічних відносин Львівської 
комерційної академії у 2004 р. 
 
Навчалася в аспірантурі Національного інституту стратегічних 
досліджень Секретаріату Президента України, у 2007 році у 
Тернопільському національному економічному університеті захистила 
кандидатську дисертацію на тему «Міжнародне співробітництво 

кооперативних організацій у процесі європейської інтеграції України» за спеціальністю 
«Світова економіка і міжнародні економічні відносини».  
 
Переможець україно-польського конкурсу бізнес-планів «Економіка в культурі, культура в 
економіці», 2004. 
Виконавець наукового дослідження «Міжнародна інтеграція кооперативного сектору 
економіки в умовах активізації співробітництва України та ЄС» в межах отриманого гранту 
Президента України відповідно до Розпорядження Президента України “Про надання грантів 
Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених” 
від 14 грудня 2005 р. № 1279/2005-рп. (тема завершена у грудні 2006 р. та затверджена 
Державним фондом фундаментальних досліджень).  
 
В дослідженнях Федоришин Н.Ю. пріоритет отримали  питання європейської інтеграції 
України та розвитку міжнародного кооперативного руху. 
 
Є автором близько 30 наукових статей в українських та закордонних виданнях. 
 
Найважливіші наукові публікації: 
Монографії: 
Федоришин Н. Стратегічні пріоритети формування регіональної інфраструктури інноваційного 
розвитку / І.Бабець, О.Мокій, Н.Федоришин // Україна в 2007 році: щорічні оцінки суспільно-
політичного та соціально-економічного розвитку: Монографія / За заг. ред. Ю.Г.Рубана. – К.: НІСД, 
2007. – С. 360-367. (у співавторстві). 
 
Статті у фахових журналах та наукових збірниках 
1. Моренова Н.Ю. Міжнародна кооперативна співпраця як інструмент секторальної економічної 
інтеграції України в ЄС / Н.Ю. Моренова // Проблемы развития внешнеэкономических связей и 
привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. – Сб. науч. тр. – Донецк: ДонНУ. – 
2005. – С. 210-216. 
2. Моренова Н.Ю. Роль кооперативних організацій у збалансуванні товарної пропозиції та попиту на 
національному ринку / Н.Ю. Моренова // Вісник ЛКА. – Серія економічна, вип. 18, частина 1. – Львів: 
Видавництво ЛКА, 2005. – С. 254-259. 
3. Моренова Н.Ю. Кооперативний сектор української економіки у розвитку міжнародного зеленого 
туризму / Н.Ю. Моренова, А.А. Рехлецька // Науковий вісник Чернівецького торговельно-
економічного інституту КНТЕУ. – Чернівці: АНТ Лтд, 2005. – Вип.ІV. Економічні науки. Ч.3. - С. 50-
57. 
4. Моренова Н.Ю. Міжнародний кооперативний рух у глобалізованій економіці / Н.Ю. Моренова // 
Вісник ЛКА. – Серія економічна, вип. 20. – Львів: Видавництво ЛКА, 2006. – С. 508-516. 
5. Моренова Н.Ю. Вплив вступу України в СОТ на кооперативний сектор української економіки / 
Н.Ю. Моренова // Вісник ЛКА. – Серія економічна, вип. 22. – Львів: Видавництво ЛКА, 2006. – С. 
213-217. 
6. Моренова Н.Ю. Определяющие факторы развития кооперативного движения в странах с 
переходной экономикой / Н.Ю. Моренова // Проблемы и перспективы развития сотрудничества 



между странами Юго-Восточной Европы в рамках ЧЭС и ГУАМ. – Сб. науч. тр. – Свиштов-Донецк: 
ДонНУ-СА «Д.А.Ценов». – 2006. – С. 153-159. 
7. Федоришин Н.Ю. Визначальні чинники поглиблення міжнародного співробітництва системи 
споживчої кооперації України / Н.Ю. Федоришин // Вісник ЛКА. – Серія економічна, вип. 23. – Львів: 
Видавництво ЛКА, 2006. – С. 207-211. 
8. Федоришин Н.Ю. Кооперативна модель часткової інтеграції України до ЄС / Н.Ю. Федоришин // 
Економічні науки. Серія «Економічна теорія та економічна історія». Збірник наукових праць. 
Луцький національний технічний університет. Випуск 5 (19). Ч. 2. – Луцьк, 2008. – С. 273-284. 
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инвестиций: региональный аспект. – Сб. науч. труд. – Донецк: ДонНУ, 2009. – С. 214-221. 
10. Федоришин Н.Ю. Напрями державного сприяння розвитку системи споживчої кооперації України 
з урахуванням зарубіжного досвіду / Н.Ю. Федоришин // Проблемы развития внешнеэкономических 
связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. – Сб. науч. труд. – Донецк: 
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11. Федоришин Н. Міжнародна кооперативна інтеграція в системі продовольчої безпеки України / 
Г.Антонюк, О.Артеменко, А.Мокій, Н.Федоришин // Стратегія і механізми регулювання 
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Зарубіжні публікації 
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Перспективні плани на майбутнє 
 
1. Наукові семінари, конференції, круглі столи на кооперативну тематику: 
- студентські круглі столи «Діяльність європейських кооперативів як зразок дієвості 
кооперативної моделі в глобалізованій економіці» - 2014-2017 рр. 
- ведення постійної рубрики «Досвід зарубіжної кооперації» у фаховому виданні «Вісник 
Львівської комерційної академії. Серія економічна». – 2014-2017 рр. 
- Студентські оксфордські дебати «Моделі розвитку та трансформації кооперативних 
об’єднань країн ЄС» - 2014 р.-2017 рр. 
 
2. Брошури на кооперативну тематику: 
- інтерактивний електронний каталог публікацій на кооперативну тематику підготовлених 
вченими академії за 1990-2013 рр. – 2014 р. 
- цикл брошур «Досвід розвитку кооперації зарубіжних країн» - 2014-2017 р. 
 
3. Монографії на кооперативну тематику: 
Конкурентоспроможність підприємств споживчої кооперації України в умовах поглиблення 
євро інтеграції – 2014 
Кооперативний сектор в системі забезпечення продовольчої безпеки України - 2015 
 

 


