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Затверджую 

проректор з наукової роботи 

д.е.н., проф. Семак Б.Б. 

«___» ____________ 2018 р. 

_______________________ 

 

ПЕРСПЕКТИВНА ТЕМАТИКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Центру кооперативної науки та освіти 

Львівського торговельно-економічного університету  

 

№ 

з/п 
Тематика наукових досліджень Кафедра 

Відповідальний 

від інституту / 

факультету 

1 2 3 4 

 Інститут економіки та фінансів  
доц. Чуй Ірина 

Романівна 

1.  Організація і методологія контролю в 

споживчій кооперації України в умовах 

ринкової трансформації національної економіки 
 

 

2.  Внутрішній та зовнішній аудит у 

кооперативних об’єднаннях країн ЄС 
Кафедра аудиту, 

аналізу та 

оподаткування 

 

3.  Кооперативна модель діяльності та інструменти 

забезпечення конкурентоспроможності 

міжнародної аудиторської компанії KPMG 
 

 

    

4.  Особливості бухгалтерського обліку у 

кооперативних організаціях зарубіжних країн 
Кафедра 

бухгалтерського обліку 

 

5.  Проблеми та напрями розвитку обліку у різних 

галузях діяльності споживчої кооперації 
 

 

6.  Облік, аналіз і контроль в кооперативних 

системах: теорія, методологія 
 

 

    

7.  Методи оцінки фінансової стійкості 

кооперативних підприємств в умовах світової 

фінансової кризи 
Кафедра економіки 

 

8.  Синергічні зв’язки як фактор стійкості 

кооперативних підприємств зарубіжних країн  
 

 

9.  Система оплати праці у кооперативних 

організаціях зарубіжних країн 
 

 

10.  Обґрунтування цільової функції 

кооперативного підприємства 
 

 

11.  Потенціал кооперативних підприємств та 

організацій у реалізації державної політики 

імпортозаміщення 
 

 

12.  Формування локальних інтегрованих систем за 

участю підприємств споживчої кооперації 
 

 

13.  Розробка бізнес-моделі розвитку студентських 

кооперативів в Україні 
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№ 

з/п 
Тематика наукових досліджень Кафедра 

Відповідальний 

від інституту / 

факультету 

1 2 3 4 

14.  Методологічні аспекти аналізу кооперативних 

систем 
Кафедра теоретичної та 

прикладної економіки 

 

15.  Проблеми трансформації кооперативних систем 

в умовах глобальної економіки 
 

 

16.  Ринкова еластичність кооперативних систем   

17.  Корпоратизація і декооператизація 

кооперативних систем зарубіжних країн 
 

 

18.  Проблема довіри у кооперативних організаціях 

як економічна категорія 
 

 

19.  Регіональні особливості розвитку кооперації у 

країнах ЄС 
 

 

20.  Діяльність корпорації Modragon як чинник 

регіонального соціально-економічного розвитку 

в Іспанії 
 

 

21.  Місце кооперації у європейській регіональній 

політиці 
 

 

    

22.  Причини стійкості кооперативних організацій в 

умовах світової фінансової кризи  
Кафедра фінансів, 

кредиту та страхування 

 

23.  Чинники післякризової стійкості європейських 

кооперативних організацій  
 

 

24.  Діяльність фінансових кооперативів у 

промислово-розвинутих країнах  
 

 

25.  Діяльність європейських кооперативних 

об’єднань на ринку страхових послуг 
 

 

26.  Чинники розвитку лізингових послуг у 

кооперативних об’єднаннях зарубіжних країн 
 

 

27.  Міжнародна технічна допомога як чинник 

розвитку кооперативних об’єднань країн 

Центральної та Східної Європи 
 

 

28.  Механізми залучення фінансових ресурсів у 

кооперативних системах зарубіжних країн 
 

 

    

29.  Проблеми економічної безпеки кооперативних 

підприємств в Україні та зарубіжних країнах 
Кафедра фінансово-

економічної безпеки та 

банківського бізнесу 

 

30.  Роль Європейської асоціації кооперативних 

банків у процесах інтеграції фінансових ринків 

ЄС 
 

 

31.  Діяльність Міжнародного об’єднання народних 

банків у країнах Центральної та Східної Європи 
 

 

32.  Чинники антикризової стійкості Рабобанку   

33.  Розвиток кредитної кооперації у країнах з 

різним рівнем економічного розвитку 
 

 

34.  Політика діяльності кооперативних банківських 

установ країн Європи у міжнародних офшорних 

центрах 
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№ 

з/п 
Тематика наукових досліджень Кафедра 

Відповідальний 

від інституту / 

факультету 
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35.  Перспективи формування кооперативної 

банківсько-кредитної системи в Україні 
 

 

    

36.  Діяльність зарубіжних кооперативів у сфері 

охорони здоров’я  
Кафедра фізичного 

виховання та спорту 

 

37.  Роль кооперації зарубіжних країн у залученні 

населення до занять спортом та здорового 

способу життя 
 

 

    

 Факультет міжнародних економічних 

відносин та інформаційних технологій  

доц. Семів 

Сергій 

Романович  

38.  Процеси міжнародної інтеграції у 

кооперативному секторі європейських країн 
Кафедра міжнародних 

економічних відносин 

 

39.  Наслідки створення Зони вільної торгівлі між 

Україною та ЄС для системи споживчої 

кооперації 
 

 

40.  Конкурентоспроможність підприємств 

споживчої кооперації в умовах активізації 

економічного співробітництва України та ЄС 
 

 

41.  Формування інфраструктури ЗЕД споживчої 

кооперації України 
 

 

42.  Перспективи поглиблення міжнародної 

інтеграції та участі споживчої кооперації 

України у міжнародному кооперативному русі 
 

 

43.  Пріоритети співробітництва споживчої 

кооперації України з європейськими 

кооперативними інституціями 
 

 

44.  Вплив тінізації економіки України на 

економічну безпеку споживчої кооперації в 

умовах глобалізації 
 

 

45.  Формування соціально-відповідального бізнесу 

у кооперативних системах України та 

зарубіжних країн 
 

 

46.  Модель діяльності енергетичних кооперативів у 

країнах Європи та перспективи її впровадження 

в Україні 
 

 

    

47.  Діяльність маркетингових кооперативів у 

зарубіжних країнах  
Кафедра маркетингу 

 

48.  Особливості маркетингових стратегій у 

кооперативних об’єднаннях країн ЄС 
 

 

49.  Розвиток нових каналів збуту у кооперативних 

організаціях зарубіжних країн 
 

 

50.  Асортиментна політика у споживчій кооперації 

країн Європи  
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№ 

з/п 
Тематика наукових досліджень Кафедра 

Відповідальний 

від інституту / 

факультету 

1 2 3 4 

51.  Механізми ефективної маркетингової 

діяльності підприємств споживчої кооперації 

України 
 

 

52.  Ключові компетенції кооперативних об’єднань 

у діяльності на ринку товарів та послуг країн 

ЄС  
 

 

    

53.  Інтернет як інструмент активізації збуту 

продукції у кооперативних організаціях 

зарубіжних країн 

Кафедра 

комп’ютерних наук 

 

54.  Впровадження інформаційних систем у 

діяльності кооперативних об’єднань зарубіжних 

країн 
 

 

55.  Нові інформаційні технології у кооперативній 

освіті 
 

 

56.  Моделювання економічної динаміки діяльності 

кооперативних об’єднань зарубіжних країн 
 

 

57.  Діяльність    

58.  Перспективи створення кооперативних 

краудфандингових компаній та інших 

інноваційних стартапів 
 

 

59.  Кооперативна модель діяльності компанії 

WordPress  
 

 

    

60.  Економетричні оцінки економічного потенціалу 

кооперативних об’єднань в Україні та 

зарубіжних країнах 

Кафедра вищої 

математики та 

кількісних методів 

 

61.  Сучасні проблеми статистичного оцінювання 

розвитку кооперативного руху зарубіжних 

країн  
 

 

62.  Оцінка ризиків розвитку кооперативних 

об’єднань у посткризовий період  
 

 

63.  Прогнозування соціально-економічних процесів 

у сучасному міжнародному кооперативному 

русі 
 

 

64.  Прогнозування розвитку споживчої кооперації 

у країнах з різним рівнем економічного 

розвитку 
 

 

    

 Факультет товарознавства, 

управління та сфери обслуговування 
 

доц. Донцова 

Інна Вікторівна 

65.  Розвиток кооперації у будівельній сфері у 

країнах Європи: аналіз переваг та можливостей 

адаптації досвіду до умов України 

Кафедра 

підприємництва, 

торгівлі та логістики 

 

66.  Розвиток нових та інноваційних типів 

кооперативів у країнах Європи 
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№ 

з/п 
Тематика наукових досліджень Кафедра 

Відповідальний 

від інституту / 

факультету 

1 2 3 4 

67.  Формування багатопрофільних кооперативів у 

країнах ЄС 
 

 

68.  Переваги французької  моделі кооперації у 

спільному використанні сільськогосподарської 

техніки (СUМА – Соорeratives d’utilisation de 

material agricole) 

 

 

69.  Розвиток мереж роздрібної торгівлі та рітейлу у 

споживчій кооперації європейських країн 
 

 

70.  Стратегія об’єднання торговельних 

підприємств споживчої кооперації України у 

єдину роздрібну мережу   
 

 

71.  Діяльність логістичних центрів у роздрібних 

кооперативних мережах Європи: досвід для 

України 
 

 

    

72.  Моделі управління у кооперативних 

організаціях зарубіжних країн 
Кафедра менеджменту 

 

73.  Зарубіжний досвід організаційно-кооперативної 

роботи 
 

 

74.  Мотиваційні механізми розвитку кооперативів 

у різних секторах економіки 
 

 

75.  Підготовка та підвищення кваліфікації 

пайовиків у кооперативних організаціях 

зарубіжних країн 
 

 

76.  Кооперативна освіта як фактор розвитку 

кооперативних систем  
 

 

77.  Соціальне партнерство як чинник розвитку 

кооперативного руху у країнах Європи 
 

 

78.  Ефективність управління європейськими 

кооперативними інституціями («Єврокооп», 

«Кооперативи Європи» та ін.) 
 

 

79.  Система управління кооперативами у сфері 

спільного використання сільськогосподарської 

техніки 
 

 

80.  Удосконалення моделі менеджменту у 

споживчій кооперації України 
 

 

    

81.  Діяльність кооперативів у сфері міжнародного 

туризму 
Кафедра туризму та 

готельно-ресторанної 

справи 

 

82.  Перспективи розбудови туристичної 

інфраструктури споживчої кооперації України 
 

 

83.  Ефективність діяльності підприємств 

ресторанного бізнесу споживчої кооперації 

України 
 

 

84.  Європейські мережі кооперативних 

туристичних фірм 
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№ 

з/п 
Тематика наукових досліджень Кафедра 

Відповідальний 

від інституту / 

факультету 
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85.  Діяльність зарубіжних кооперативів у сфері 

відновлювальної енергетики  
Кафедра природничих 

наук та захисту 

навколишнього 

середовища 

 

86.  Екологічно-орієнтовані стратегії діяльності 

кооперативних підприємств та організацій 

зарубіжних країн 
 

 

87.  Реалізація політики сталого споживання та 

сталого виробництва у споживчій кооперації 

європейських країн 

Кафедра 

товарознавства, 

технологій і 

управління якістю 

харчових продуктів 

 

88.  Регулювання виробництва та споживання 

генетично-модифікованих продуктів у 

споживчій кооперації країн Європи 
 

 

89.  Політика об’єднання Єврокооп щодо 

використання хімікатів при виробництві 

агропродовольчої продукції 
 

 

90.  Розвиток органічного землеробства як 

пріоритет розвитку споживчої та 

сільськогосподарської кооперації зарубіжних 

країн 

 

 

91.  Політика підвищення якості харчових 

продуктів у системі діяльності європейської 

споживчої кооперації 
 

 

92.  Впровадження європейських вимог щодо 

харчових продуктів на підприємствах 

споживчої кооперації України 
 

 

    

93.  Запровадження сучасних технологій у 

діяльності європейських виробничих 

кооперативів 

Товарознавства та 

технології  

непродовольчих 

товарів 

 

94.  Впровадження європейських вимог щодо 

непродовольчих товарів на підприємствах 

споживчої кооперації України 
 

 

95.  Перспективи розширення діяльності споживчої 

кооперації України у сфері виробництва товарів 

народних промислів  
 

 

96.  Досвід використання екологічно безпечних 

матеріалів у виробничій діяльності 

європейських кооперативів   
 

 

    

97.  Досвід організації діяльності підприємств 

громадського харчування у кооперативних 

організаціях європейських країн 

Кафедра харчових 

технологій 

 

    



7 

 

№ 

з/п 
Тематика наукових досліджень Кафедра 
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98.  Організація захисту прав споживачів як 

пріоритетний напрям діяльності кооперативних 

організацій європейських країн 

Кафедра митного та 

технічного 

регулювання 

 

99.  Механізми тестування якості та безпечності 

товарів у практиці діяльності європейських 

кооперативів 
 

 

    

 
Юридичний факультет  

Олашин Марина 

Миколаївна 

100.  Еволюція та сучасний стан кооперативного 

законодавства Європейського Союзу  
Кафедра 

господарського права 

та процесу 

 

101.  Значення запровадження спільного статуту 

європейського кооперативу для кооперативних 

об’єднань країн ЄС 
 

 

102.  Правові аспекти діяльності європейських 

кооперативних об’єднань та інституцій 
 

 

103.  Юридичні аспекти регулювання процесів 

об’єднання та злиття кооперативних 

організацій зарубіжних країн 
 

 

104.  Правові аспекти створення нових видів 

кооперативів в Україні (енергетичних, 

медичних кооперативів, кооперативів 

незахищених верств населення тощо) 

 

 

105.  Правове регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності споживчої кооперації України у 

контексті створення Зони вільної торгівлі між 

Україною та ЄС 

 

 

106.  Правові аспекти створення кооперативних 

банків в Україні 
 

 

    

107.  Правові аспекти протидії рейдерству щодо 

кооперативних підприємств та організацій в 

Україні  

Кафедра 

кримінального права 

та процесу 

 

    

108.  Історія європейської кооперативної правової 

думки 
Кафедра теорії 

держави та права 

 

109.  Доктринальні засади взаємодії держави, церкви 

та кооперативного сектора економіки 
 

 

    

110.  Кооперативні ідеї у працях видатних філософів 

та діячів культури давнини та сучасності  
Кафедра філософії та 

культури 

 

111.  Проблеми залучення молоді до кооперативного 

руху: історія та сучасність 
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№ 

з/п 
Тематика наукових досліджень Кафедра 

Відповідальний 

від інституту / 

факультету 

1 2 3 4 

112.  Проблеми регулювання договірних та трудових 

відносин у діяльності європейських 

кооперативів  

Кафедра цивільного 

права та процесу 

 

113.  Проблеми правового регулювання діяльності 

житлових кооперативів 
 

 

    

114.  Українські кооперативні діячі Західної України 

− активні учасники Української національної 

революції (До 100-річчя Української 

національної революції 1917-1921 рр.) 

Кафедра історії і 

політології 
 

 

115.  Історія становлення та розвитку банківської та 

кредитної кооперації у країнах Європи 
 

 

116.  Еволюція та сучасні проблеми розвитку 

кооперативного руху у країнах Африки 
 

 

117.  Еволюція та сучасний стан розвитку 

кооперативного руху у країнах Південно-

Східної Азії 
 

 

118.  Еволюція та сучасний стан розвитку 

кооперативного руху у країнах Північної та 

Південної Америки 
 

 

119.  Парадигми розвитку кооперативного руху на 

пострадянському просторі 
 

 

120.  Проблеми досягнення гендерної рівності у 

сучасному кооперативному русі 
 

 

121.  Вплив політичних чинників на розвиток 

кооперативного руху у країнах Східної та 

Центральної Європи 
 

 

122.  Еволюція та сучасні стратегії розвитку 

Міжнародного кооперативного альянсу 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


