КООПЕРАТИВНА ТЕМАТИКА В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ ВЧЕНИХ
ЛЬВІВСЬКОЇ КОМЕРЦІЙНОЇ АКАДЕМІЇ У 2012 Р.
У 2012 р. дещо активізувались процеси публікації наукових праць, що охоплюють
різнопланові питання діяльності та розвитку споживчої кооперації України та кооперативних
структур загалом:
 історичні аспекти становлення західноукраїнської кооперації;
 розвиток сучасної споживчої кооперації України;
 функціонування кооперативних банків;
 розвиток зовнішньоекономічної діяльності підприємств споживчої кооперації;
 маркетингові дослідження кооперативних підприємств;
 шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств споживчої кооперації
України.
Публікації результатів досліджень на кооперативну тематику активно використовуються у навчальному процесі, сприяють залученню студентів до наукової роботи,
дозволяють приймати участь в національних, галузевих, регіональних та міжвузівських
науково-технічних програмах.
В Академії видано матеріали доповідей наукової конференції професорсько-викладацького складу й аспірантів навчально-наукового комплексу “Академія” “Кооперативна модель економічного розвитку в умовах глобалізації”.
Виконуючи завдання Укоопспілки кафедра аудиту активно працює над науковою
проблематикою з питань податкового планування і впровадження нового податкового
законодавства у системі споживчої кооперації України. Ст. викладачем Крохтою Р.В. були
проведені науково-практичні семінари з керівними працівниками та спеціалістами
економічних служб підприємств та організацій 2 облспоживспілок України.
У 2012 р. викладачі кафедри бухгалтерського обліку 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 (автори: проф. Озеран В.О. – науковий
керівник, проф. Куцик П.О., ас. Попітіч Т.В., ас. Плеша В.І.).
У 2012 р. проф. Озеран В.О. та доц. Бачинський В.І. приймали активну участь у
роботі Методологічно-консультаційної Ради Укоопспілки з питань економіки, фінансів,
бухгалтерського обліку та контролю.
Продовжується подальша робота над науково-дослідною темою: "Розвиток методології та організації бухгалтерського обліку і контролю на підприємствах споживчої кооперації
країни", а саме: удосконалено ряд облікових реєстрів і звітності матеріально-відповідальних
осіб; написані, підготовлено до друку і передані в Управління методології бухгалтерського
обліку, контролю, звітності і корпоративних прав Укоопспілки Методичні рекомендації

щодо застосування книжково-журнальної форми бухгалтерського обліку в організаціях і
підприємствах споживчої кооперації, які включають в себе звітність матеріальновідповідальних осіб за галузями діяльності; удосконалені та розроблені нові журнали (к.1 –
К.10), що застосовують у системі споживчої кооперації; удосконалено книги К-13 – К.41;
розроблено перелік номенклатур статей витрат до рахунків 91,92, 93 в врахуванням галузей
діяльності споживчої кооперації; у Плані рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу,
зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій споживчої кооперації
України уточнено питання організації аналітичного обліку за синтетичними рахунками та
субрахунками.
Члени кафедри (проф. Озеран В.О., проф. Куцик П.О., аспірантка Чік М.Ю.) на
виконання постанови Правління Укоопспілки від 17.10.2011 № 377 "Про зміни і доповнення
до постанови Правління Укоопспілки" від 30.09.2011 № 354 "Про оптимізацію внутрісистемної звітності" прийняли участь в опрацюванні проектів форм статистичної звітності та
спостережень, що були запроваджені у 2012 році.
За звітний період з кооперативної тематики опубліковано 34 праці (табл. 1), що вдвічі
відповідає показнику 2011 р., переважно йдеться про публікації в наукових збірниках,
посібниках, газетах та брошурах. Лише три статті опубліковано в загальноукраїнських наукових журналах "Агросвіт", "Економіка та держава", "Сталий розвиток економіки".
Залишається очевидним, що цій ділянці роботи потрібно приділити набагато більше уваги.
Таблиця 1
Праці на кооперативну тематику, 2012 р.
Автор
Самура Ю.О.

Рік

Назва

2012

Перспективи розвитку кооперативних банків в період
глобалізації

Чікіта І.Б.

2012

Чуй І.Р.

2012

Мединська
Т. В.

2012

Черевко Х.Л.

2012

Міценко Н.Г.

2012

Міценко Н.Г.

2012

Міценко Н.Г.

2012

Кооперативна модель банківського бізнесу в Європі – досвід для України
Фіскально-податкові режими
кооперативних підприємств
розвинених країн світу
Податкове стимулювання діяльності сільськогосподарських кооперативів зарубіжних країн: досвід для України
Страхові кооперативи як альтернативні форми організації
страхової діяльності в Україні
Концептуальні засади розробки програми розвитку ресторанного господарства споживчої кооперації
Напрямки підвищення конкурентоспроможності кооперативних магазинів на споживчому ринку
Соціальні ефекти розвитку локальних систем споживчої
кооперації в регіоні

Бібліографічні дані
Мат. І Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми забезпечення стабільного розвитку національних
банківських систем: теорія, практика та світовий
досвід", 13-14 січня 2012р. - Львів. - С. 139-141.
Вісник ЛКА. – Серія економічна. Випуск 40. –
Львів: Вид-во Львівської комерційної академії,
2012. – С. 86-93
Вісник ЛКА. – Серія економічна. Випуск 40. –
Львів: Вид-во Львівської комерційної академії,
2012. – С. 111-117.
Вісник ЛКА. – Серія економічна. Випуск 40. –
Львів: Вид-во Львівської комерційної академії,
2012. – С. 93-99.
Вісник ЛКА. – Серія економічна. Випуск 40. –
Львів: Вид-во Львівської комерційної академії,
2012. – С. 106-111.
Торгівля, комерція, підприємництво: зб. наук.
праць. – Вип.13. – Львів: Вид-во Львівської
комерційної академії, 2012. – С.118-122
Зб. матер. І міжн. наук.-практ. Інтернет-конф.
"Інтеграційні економіко-правові напрями
розвитку України та країн близького зарубіжжя" Львів: ЛКА, 2012. - С. 181-183.
Зб. матер. І міжн. наук.-практ. Інтернет-конф.
"Інтеграційні економіко-правові напрями
розвитку України та країн близького зарубіжжя" Львів: ЛКА, 2012. - С. 164-166.

Автор

Міценко Н.Г.

Лазоренко І.О.

Рік

2012

2012

Вербова О.С.

2012

Вербова О.С.

2012

Вербова О.С.

2012

Ковтун О.І.

2012

Попітіч Т.В.

Попітіч Т.В.

Куцик П.О.

Куцик П.О.

Бачинський В.І.

Назва
Формування програми розвитку кооперативних підприємств ресторанного господарства в умовах конкурентного середовища
Кооперативний капітал споживчих товариств як основа їх
розвитку в ринковому
середовищі
Інституційне поле національного господарського солідаризму в Західній Україні у
міжвоєнний період
Західноукраїнська кооперація
в умовах нацистської окупації
Національна кооперація та
приватне підприємництво на
Закерзонні впродовж 1939 –
1944 рр.
Кластери як засіб активізації
розвитку вітчизняної
економіки

2012

Організаційні аспекти внутрішнього контролю в системі
споживчої кооперації

2012

Сутність організації бухгалтерського обліку на підприємства та організаціях споживчої
кооперації України

2012

Управлінська звітність у системі корпоративного управління Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства

2012

Впровадження інтегрованої
системи обліку та звітності у
корпоративне управління:
організаційний аспект

2012

Перспективні моделі
контролю: проблеми
впровадження в
кооперативних системах.

Артеменко В.Б.
2012

Тучковська І.І.
2012
Ящук В.І.
2012
Семів С. Р.
2012

Новые информационные технологии и инструменты в
кооперативном обучении

Кореляційно-регресійний аналіз конкурентоспроможності
кооперативних торговельних
підприємств
Забезпечення фінансової безпеки підприємств роздрібної
торгівлі корпоративних мереж
Роль міжнародного
кооперативного руху у
процесах посилення сталого
розвитку світової економіки

Бібліографічні дані
Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність
діяльності підприємства: матер. ІХ наук.-практ.
конф. студ. вищ. навч. закл. Укоопспілки. - К. :
НМЦ «Укоопосвіта», 2012. - С. 121-124.
Розвиток країн в умовах глобалізації: технологічні, економічні, соціальні та економічні проблеми: матеріали між нар. наук.-практ. Інтернет конф. 15-16 березня 2012 р. Ч.2. - Тернопіль:
Крок, 2012. - С.107-110.
Економічні системи: [монографія]. Т.3 / За ред.
д.е.н., проф. Г.І. Башнянина. - Львів: Ліга-Прес,
2012. - 490 с., С. 304-337.
Агросвіт. - 2012. - № 9 (травень). – С.16-21.
Економіка та держава. – 2012. - № 6 (червень). - С.
22-25.
Колективна монографія: Економічні системи. Ч 3.
/ Львів: Вид-во ЛКА, 2012. - 490 с. (С.275-303).
Актуальні проблеми розвитку економіки в умовах
глобалізації: Мат. міжн. наук.-практ. конф. (м.
Тернопіль-Чортків 26 - 27 квітня 2012р.). - 2012. С. 320-321.
Зб. матер. I Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф.
"Проблеми та перспективи розвитку обліку,
аналізу і контролю в умовах світових
інтеграційних процесів". – Львів: Видво
Львівської комерційної академії, 2012. – 196 с.
Тези доп. Наук.-практ. конф. (Львів, НУ „ЛП”, 2628 квітня 2012 р.) / [відповідальний за випуск:
проф. Загородній А.Г.]. – Львів : Видавництво
Національного університету „Львівська
політехніка”, 2012. – С.154-156.
Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту:
теорія, методологія, організація : тези доп. X
Міжн. наук. конф. (Київ, НАСОА, 30 березня 2012
р.). – К. : Бізнес Медіа Консалтинг, 2012. – С. 6569.
Зб. матер. I Всеукраїнської наук.-практ. Інтернетконф. «Проблеми та перспективи розвитку обліку,
аналізу і контролю в умовах світових
інтеграційних процесів». – Львів : В-во Львівської
комерційної академії, 2012. – 196 с.
Сьома міжнародна конференція «Нові
інформаційні технології в освіті для всіх», 27-28
листопада 2012р., Київ [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://itea-conf.org.ua/2012/481;
http://www.slideshare.net/iteaconf/artemenko15358191
Інформаційні технології та моделювання в
економіці: Зб. наук. пр. ІІІ Міжнародної науковопрактичної конференції; Черкаси, 23-25 квітня
2012 р. - Черкаси: Брама-Україна, 2012.-288с.
Науковий вісник ПУЕТ України. Серія
«Економічні науки». – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2012.
– С. 155-160.
Сталий розвиток економіки. – 2012. - № 4. – С.
152-156

Автор

Рік

Назва

Бібліографічні дані

2012

Місце і роль маркетингового
аудиту в системі обслуговуючих кооперативів

Кооперативний маркетинг в агробізнесі: проблеми
і перспективи розвитку в Україні. Матер. Всеукр.
наук.-практ. конф., присвяченої Міжнародному
року кооперативів (м. Житомир, 5-7 квітня 2012
р.).-Житомир: Вид-во ЖНАЕУ, 2012 р. - 394 с.
Кооперативний маркетинг в агробізнесі: проблеми
і перспективи розвитку в Україні. Матер. Всеукр.
наук.-практ. конф., присвяченої Міжнародному
року кооперативів (м. Житомир, 5-7 квітня 2012
р.).-Житомир: Вид-во ЖНАЕУ, 2012 р. - 394 с. С.103-107
Вісті. Діловий випуск. Вкладка. – Київ:
Центральна спілка споживчих товариств України,
2012. – Ч. 8 (652). – 24 лютого. – С. 1-8; Ч. 9 (653).
– 2 березня. – С. 1-2.
Вісті. Діловий випуск. Вкладка. – Київ: Центральна спілка споживчих товариств України, 2012. –
Ч. 14(658); Ч. 15(659) – 6 квітня, 13 квітня. – С. 68; 1-8.

Корягіна С.В.,
Корягін М.В.

Бук Л.М.
2012

Гелей С.

2012

Гелей С.

2012

Гелей С.

2012

Маркетингове інформаційне
забезпечення діяльності
обслуговуючих кооперативів

Кооперативний рух в Галичині кінця ХІХ – першої половини ХХ століття. (На матеріалах Рогатинського повіту)
Українські кооперативні діячі
Західної України – учасники
Першої світової війни та національно-визвольних змагань
Кооперація – се кожух не
лише дуже теплий, а й якраз
мовби для нас шитий.

Гелей С.

2012

Споживча кооперація України
у першому повоєнному
десятилітті (1944-1955)

Гелей С.

2012

Трансформація споживчої
кооперації у планову систему
радянського господарства

Сова А.

2012

Економічна та культурнопросвітницька діяльність
“Дніпросоюзу” у 1918 р.

2012

Українська споживча кооперація Наддніпрянщини в роки
Української національної революції 1917–1921 рр.: культурно-просвітницький аспект
Еволюція кредитної

Сова А.
Фігель Ю.О.
Вдовичин І.Я.

2012
2012

Віче. – Київ, 2012. – Ч. 9(318). – С. 48-49.
Вісті. Діловий випуск. Вкладка. – Київ: Центральна спілка споживчих товариств України, 2012. –
Ч. 25(669). – 22 червня. – С. 5-8; Ч. 26(670). – 29
червня. – С. 1-8; Ч. 27(671). – 6 липня. – С. 1-8; Ч.
28(672). – 13 липня. – С. 1-4.
Вісті. Діловий випуск. Вкладка (Співавт.: Рекрут
В.). – Київ: Центральна спілка споживчих товариств України, 2012. – Ч. 42(685). – 19 жовтня. – С.
1-8; Ч. 43(686). – 26 жовтня. – С. 1-8; Ч. 44(687). –
2 листопада 2012 р.
Міжнародний кооперативний рух: генезис та
тенденції сучасного розвитку: матер. Міжн. наук.практичної конференції, 16–17 лютого 2012 р. –
Полтава: ПУЕТ, 2012. – С. 370–378.
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