
Інформація 

про співпрацю між Львівським торговельно-економічним університетом 

та системою споживчої кооперації України 

 

Співпраця Львівського торговельно-економічного університету та 

системи споживчої кооперації України здійснюється в рамках укладених 

договорів про співпрацю з обласними спілками споживчих товариств 

(Львівська, Волинська, Вінницька, Тернопільська, Закарпатська, Рівненська, 

Хмельницька). 

За 2017-2018 навчальний рік в системі споживчої кооперації України 

пройшли виробничу практику 43 студенти. За цей же період між 

підприємствами споживчої кооперації України та університетом укладено 

договори на проходження практики (стажування) студентів. Основними базами 

практики стали обласні, районні спілки споживчих товариств, районні споживчі 

товариства, підприємства споживчої кооперації Львівської, Закарпатської, 

Рівненської, Тернопільської, Волинської областей. 

З метою організації та проведення виробничої практики студентів 

університету на кращих підприємствах і організаціях споживчої кооперації 

України укладено та реалізуються 7 довгострокових угод з Львівською, 

Вінницькою, Волинською, Рівненською, Тернопільською, Хмельницькою, 

Івано-Франківською обласними спілками споживчих товариств. 

За останні п’ять років за матеріалами підприємств та організацій системи 

споживчої кооперації України виконувалися дипломні магістерські роботи: 

1. зі спеціальності 292 “Міжнародні економічні відносини” (2017 рік 

набору):  

- Пилипчук Богдан Олегович – автор дипломної роботи; 

науковий керівник – доцент кафедри міжнародних економічних відносин 

Семів Сергій Романович, кандидат економічних наук, доцент; 

ступінь – магістр спеціальності 292 “Міжнародні економічні відносини”; 

- тема дипломної роботи – “Інституційні механізми активізації 

зовнішньоекономічної діяльності споживчої кооперації України ”; 

2. зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування” (2017 рік набору):  

Цанько Микола Васильович – автор дипломної роботи; 

науковий керівник – доцент кафедри бухгалтерського обліку Полянська 

Олена Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент; 

ступінь – магістр спеціальності 071 “Облік і оподаткування”; 

тема дипломної роботи – “Обліково-аналітичне забезпечення 

стратегічного розвитку підприємств споживчої кооперації України”; 

3. зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування” (2017 рік набору):  

Мішко Ольга Юріївна – автор дипломної роботи; 

науковий керівник – доцент кафедри аудиту Калайтан Тетяна Вікторівна, 

кандидат економічних наук, доцент; 

ступінь – магістр спеціальності 071 “Облік і оподаткування”; 

тема дипломної роботи – “Облік товарних запасів та аналіз ефективності 

їх використання в споживчому товаристві”; 



4. зі спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” 

(2017 рік набору):  

Стаднік Олександр Олександрович  – автор дипломної роботи; 

науковий керівник – професор кафедри підприємництва, торгівлі та 

логістики Міщук Ігор Пилипович, доктор економічних наук; 

ступінь – магістр спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність” (ОПП Товарознавство і комерційна діяльність); 

тема дипломної роботи – “Розвиток підприємств кооперативної торгівлі в 

умовах конкуренції на сільському споживчому ринку”; 

5. зі спеціальності 8.03020301 “Міжнародні економічні відносини” (2015 

рік набору):  

Мельник Ярослав Петрович – автор дипломної роботи; 

науковий керівник – доцент кафедри міжнародних економічних відносин 

Семів Сергій Романович, кандидат економічних наук, доцент; 

ступінь – магістр спеціальності 8.030203 “Міжнародні економічні 

відносини”; 

тема дипломної роботи – “Механізми посилення експортного потенціалу 

заготівельних підприємств споживчої кооперації України”; 

6. зі спеціальності 8.03051001 “Товарознавство і комерційна діяльність” 

(2014 рік набору):  

Захарків Андрій Олегович – автор дипломної роботи; 

науковий керівник – старший викладач кафедри товарознавства 

непродовольчих товарів Попович Наталія Ігорівна, кандидат технічних наук; 

науковий консультант - доцент кафедри комерційної діяльності та 

підприємництва Міщук Ігор Пилипович; 

освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр спеціальності 8.03051001 

“Товарознавство і комерційна діяльність”; 

тема дипломної роботи – “Товарознавчий аналіз асортименту і якості 

будівельних матеріалів (за матеріалами Новоархангельського РСТ 

(Новоархангельський р-н Кіровоградська обл.)”; 

7. зі спеціальності 8.03050901 “ Облік і аудит” (2014 рік набору):  

Іванець Софія Олегівна – автор дипломної роботи; 

науковий керівник – професор кафедри аудиту Редченко Костянтин 

Іванович, доктор економічних наук; 

освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр спеціальності 8.03050901 “ 

Облік і аудит”; 

тема дипломної роботи – “Організація і методика внутрішнього аудиту 

праці та її оплати у системі райспоживспілки”; 

8. зі спеціальності 8.03051001 “Товарознавство і комерційна діяльність” 

(2013 рік набору):  

Лукомська Христина Богданівна – автор дипломної роботи; 

науковий керівник – доцент  кафедри комерційної діяльності Шутовська 

Надія Олександрівна, кандидат економічних наук; 

освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр спеціальності 8.03051001 

“Товарознавство і комерційна діяльність”; 



тема дипломної роботи – “Трансформація організації діяльності магазинів 

системи споживчої кооперації”; 

9. зі спеціальності 8.03050901 “ Облік і аудит” (2013 рік набору):  

Далекорій Мирослава Михайлівна – автор дипломної роботи; 

науковий керівник – професор кафедри аудиту Редченко Костянтин 

Іванович, доктор економічних наук; 

освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр спеціальності 8.03050901 

“Облік і аудит”; 

тема дипломної роботи – “Облік, аналіз і контроль витрат діяльності 

підприємств споживчої кооперації”; 

10. зі спеціальності 8.03050401 “Економіка підприємства” (2013 рік 

набору):  

Найда Анжеліка Валентинівна – автор дипломної роботи; 

науковий керівник – професор кафедри економіки підприємства Міценко 

Наталія Григорівна, кандидат економічних наук; 

освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр спеціальності 8.03050401 

“Економіка підприємства”; 

тема дипломної роботи – “Стратегія зростання роздрібного 

товарообороту  підприємств споживчої кооперації”; 

11. зі спеціальності 7.03050901 “ Облік і аудит” (2013 рік набору):  

Жаран Тетяна Леонідівна – автор дипломної роботи; 

науковий керівник – старший викладач кафедри бухгалтерського обліку 

Гайдук Ірина Олександрівна; 

освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст спеціальності 7.03050901 

“Облік і аудит”; 

тема дипломної роботи – “Облік і контроль власного капіталу на 

підприємствах споживчої кооперації”; 

12. зі спеціальності 7.03050901 “ Облік і аудит” (2013 рік набору):  

Петрецький Михайло Васильович – автор дипломної роботи; 

науковий керівник – доцент кафедри аудиту Герасименко Тамара 

Олегівна, кандидат економічних наук, доцент; 

освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст спеціальності 7.03050901 

“Облік і аудит”; 

тема дипломної роботи – “Облік і контроль надходження та вибуття 

товарів і тари на підприємствах гуртової торгівлі споживчої кооперації”; 

13. зі спеціальності 7.03050901 “ Облік і аудит” (2013 рік набору):  

Погудін Валентина Миколаївна – автор дипломної роботи; 

науковий керівник – доцент кафедри бухгалтерського обліку Бачинський 

Василь Іванович, кандидат економічних наук, доцент; 

освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст спеціальності 7.03050901 

“Облік і аудит”; 

тема дипломної роботи – “Облік стратегічного майна та контроль за його 

використанням у споживчій кооперації”. 

 

 



Проведено наукові заходи: 

- ХІІІ науково-практична конференція студентів вищих навчальних 

закладів Укоопспілки “Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність 

діяльності підприємств”, м. Львів, ЛТЕУ, 02 червня 2016 р.; 

- Міжнародна науково-практична конференція “150 років споживчій 

кооперації України: оцінюючи минуле, визначаємо майбутнє” присвячена 150-

річчю утворення першого споживчого товариства в Україні та 200-річчю від часу 

заснування Львівського торговельно-економічного університету, м. Львів, ЛТЕУ, 

13-14 грудня 2016 р.; 

- XIV науково-практична конференція студентів вищих навчальних 

закладів Укоопспілки “Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність 

діяльності підприємств”, м. Львів, ЛТЕУ, 25 травня 2017 р.; 

- ХV науково-практична конференція студентів закладів вищої освіти 

Укркоопспілки на тему “Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність 

діяльності підприємства”, 22 травня 2018 р. 

 

Виконуються науково-дослідні теми: 

- “Облік, аналіз і контроль в кооперативних системах: теорія, 

методологія” (керівник – к.е.н., проф. Бачинський В. І.); 

- “Українські кооперативні діячі Західної України − активні учасники 

Української національної революції (До 100-річчя Української національної 

революції 1917-1921 рр.)” (керівник – д.і.н., проф. Гелей С. Д); 

- “Організація і методологія контролю в споживчій кооперації України в 

умовах ринкової трансформації національної економіки” (керівник – д.е.н., 

проф. Редченко К. І.). 

 

Захистили дисертації за напрямом – кооперація 

 

Докторські дисертації 
№ 

п/п 
П.І.П. Посада Тема дисертації 

Шифр та назва 

спеціальності 

Рік 

захисту 

1. Воронко Р. М. Професор 

кафедри аудиту 

Організація і методологія 

контролю в споживчій 

кооперації України 

08.00.09 

“Бухгалтерський 

облік, аналіз та 

аудит (за видами 

економічної 

діяльності)” 

2017 р. 

2. Міценко Н. Г. Завідувач  

кафедри 

економіки 

Формування локальних 

інтегрованих систем за 

участю підприємств 

споживчої кооперації) 

08.00.03 – 

економіка та 

управління 

національним 

господарством  

2015 р. 

3. Драбовський А.Г. Докторант 

ЛКА 

Розвиток кооперативного 

сектору національної 

економіки в 

конкурентному 

середовищі 

08.00.03 – 

економіка та 

управління 

національним 

господарством 

2013 р. 

 



Кандидатські дисертації 
№ 

п/п 
П.І.П. Посада Тема дисертації 

Шифр та назва 

спеціальності 

Рік 

захисту 

1. Домбик О. М. Аспірант ЛТЕУ Облік і внутрішній 

контроль в управлінні 

діяльністю 

підприємств готельно-

ресторанного бізнесу  

08.00.09. – 

Бухгалтерський 

облік, аналіз та 

аудит (за видами 

економічної 

діяльності) 

2016 

2. Осадчук Ю. М. Аспірант ЛТЕУ Організаційно-

економічний механізм 

формування системи 

фінансового 

забезпечення розвитку 

споживчої кооперації 

08.00.03 – 

економіка та 

управління 

національним 

господарством 

2016 

3. Ванівський М. М. Здобувач ЛКА Інфраструктурне 

забезпечення розвитку 

споживчої кооперації 

08.00.04 – 

Економіка та 

управління 

підприємствами 

(за видами 

економічної 

діяльності) 

2012 

4. Тучковська І. І. Доцент кафедри 

туризму та готельно-

ресторанної справи 

Формування 

конкурентних 

стратегій торговельних 

підприємств 

споживчої кооперації 

України 

08.00.04 – 

Економіка та 

управління 

підприємствами 

(за видами 

економічної 

діяльності) 

2012 

5. Боднарюк І. Л. Здобувач ЛКА Управління витратами 

торговельних 

підприємств 

споживчої кооперації 

08.00.04 – 

Економіка та 

управління 

підприємствами 

(за видами 

економічної 

діяльності) 

2011 

6. Труфіна Ж. С. Аспірант ЛТЕУ Облік і контроль 

формування 

фінансових 

результатів 

операційної діяльності 

підприємств: теорія, 

методика, організація 

08.00.09. – 

Бухгалтерський 

облік, аналіз та 

аудит (за видами 

економічної 

діяльності) 

2010 

7. Чабанюк О. М. Доцент кафедри 

бухгалтерського 

обліку 

Облік і контроль 

витрат та 

калькулювання 

собівартості послуг у 

санаторно-курортних 

установах 

08.00.09. – 

Бухгалтерський 

облік, аналіз та 

аудит (за видами 

економічної 

діяльності) 

2010 



 

Видано Монографії, видані за останні 5 років: 
ПІБ авторів Назва 

Т. Г. Васильців, 

О. В. Мицак, 

Ю. М. Осадчук 

Формування системи фінансового забезпечення розвитку споживчої кооперації 

України: організаційно-економічні аспекти. − ТОВ “Друкарня Рута”, 2017. – 

200 с. 

 

Видано навчальних посібників, методичних рекомендацій видані за 

останні 5 років: 
ПІБ авторів Назва 

В. О. Озеран, 

П. О. Куцик, 

Н. М. Озеран, 

Т. В. Попітіч,  

О. І. Тивончук, 

Х. В. Кузьма 

Бухгалтерський облік у контролі діяльності торговельно-сервісних підприємств 

споживчої кооперації : навч. посіб. – Львів: Растр-7, 2018. – 298 с. 

В. О. Озеран, 

П. О. Куцик,  

А. М. Волошин, 

В. І. Куцик 

Бухгалтерський облік на ринках споживчої кооперації : навч. посіб. – Львів : 

Видавництво ЛКА, 2010. – 311 с. 

П. О. Куцик, 

Л. І. Коваль,  

Ф. Ф. Макарук 

Бухгалтерський облік у торгівлі та ресторанному господарстві : навч. посіб. – 

Львів : “Магнолія 2006”, 2010. – 504 с. 

В. О. Озеран, 

А. М. Волошин, 

П. О. Куцик, 

А. В. Озеран, 

Т. В. Попітіч, 

В. І. Плеша 

Методичні рекомендації з організації бухгалтерського обліку в споживчій 

кооперації. – К. : Укоопспілка, 2012. – 230 с. 

 

Опубліковано статті, тези за останні 5 років: 
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З метою розширення форм співпраці між університетом та системою 

споживчої кооперації України планується: 



1) Переглянуто угоди про співпрацю між університетом та обласними 

спілками споживчих товариств з врахуванням потреб системи та сучасних 

можливостей університету. 

2) Провести моніторинг передових (діючих) підприємств споживчої 

кооперації України в розрізі обласних споживчих спілок з метою укладання з 

ними угод про співпрацю, довготермінових угод на проходження практики 

студентів, залучення практичних працівників до навчально-виховного процесу 

в університеті та ознайомлення студентів з їх діяльністю. 

3) Розширити тематику магістерських дипломних робіт економічних 

спеціальностей, спрямовану на дослідження стану, перспектив розвитку 

системи споживчої кооперації України та розробку практичних рекомендацій 

щодо підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності 

підприємств і організацій споживчої кооперації України. 

4) Проводити захист магістерських дипломних робіт на підприємствах 

споживчої кооперації України, на матеріалах яких проведено дослідження. 

5) При здійсненні наукових досліджень викладачами, аспірантами та 

докторантами університету звернути увагу на розробку та практичне 

впровадження результатів досліджень в системі споживчої кооперації України. 

6) Створити ефективний механізм обміну актуальними вакансіями між 

системою споживчої кооперації та університетом з метою формування 

кадрового резерву. 


