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ПЕРСПЕКТИВНА ТЕМАТИКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Центру кооперативної науки Львівської комерційної академії 

 

1. Роль Європейської асоціації кооперативних банків у процесах 

інтеграції фінансових ринків ЄС 

2. Діяльність міжнародного об’єднання народних банків у країнах 

Центральної та Східної Європи 

3. Чинники антикризової стійкості Рабобанку 

4. Розвиток кредитної кооперації у країнах з різним рівнем 

економічного розвитку 

5. Політика діяльності кооперативних банківських установ країн 

Європи у міжнародних офшорних центрах 

6. Еволюція та сучасний стан кооперативного законодавства 

Європейського Союзу  

7. Значення запровадження спільного статуту європейського 

кооперативу для кооперативних об’єднань країн ЄС 

8. Правові аспекти діяльності європейських кооперативних об’єднань 

та інститутів 

9. Юридичні аспекти регулювання процесів об’єднання та злиття 

кооперативних об’єднань європейських країн 

10. Особливості бухгалтерського обліку у кооперативних організаціях 

зарубіжних країн 

11. Внутрішній та зовнішній аудит у кооперативних об’єднаннях країн 

ЄС 

12. Регіональні особливості розвитку кооперації у країнах ЄС 

13. Діяльність корпорації Modragon як чинник регіонального розвитку 

в Іспанії 

14. Розвиток кооперації у країні Басків як чинник регіонального 

економічного зростання 

15. Місце кооперації у європейській регіональній політиці 

16. Розвиток кооперації у будівельній сфері у країнах Західної Європи: 

аналіз переваг та можливостей адаптації досвіду для умов України 

17. Розвиток нових та інноваційних типів кооперативів у країнах 

Західної Європи 

18. Формування багатопрофільних кооперативів у країнах ЄС 

19. Переваги французької  моделі кооперації у спільному використанні 
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сільськогосподарської техніки - СUМА (Соорeratives d’utilisation de material 

agricole) 

20.  Розвиток мереж роздрібної торгівлі у споживчій кооперації 

європейських країн 

21. Адаптація досвіду споживчої кооперації країн Балтії у сфері 

розвитку мереж роздрібної торгівлі  

22. Діяльність маркетингових кооперативів у країнах з різним рівнем 

економічного розвитку 

23. Особливості маркетингових стратегій у кооперативних об’єднаннях 

країн ЄС 

24. Розвиток нових каналів збуту у кооперативних організаціях 

зарубіжних країн 

25. Асортиментна політика у споживчій кооперації країн Європи  

26. Передумови ефективної маркетингової діяльності підприємств 

споживчої кооперації України 

27.  Ключові компетенції кооперативних об’єднань у діяльності на 

ринку товарів та послуг країн ЄС  

28. Моделі управління у кооперативних організаціях зарубіжних країн 

29. Зарубіжний досвід організаційно-кооперативної роботи 

30. Мотиваційні механізми розвитку кооперативів у промислово-

розвинутих країнах 

31. Підготовка та підвищення кваліфікації пайовиків у кооперативних 

організаціях зарубіжних країн 

32.  Кооперативна освіта як фактор розвитку кооперативних систем 

зарубіжних країн 

33. Соціальне партнерство як чинник розвитку кооперативного руху у 

країнах ЄС 

34. Політика розвитку кооперативних підприємств як пріоритет 

діяльності об’єднання «Єврокооп» 

35. Система управління кооперативами у сфері спільного використання 

сільськогосподарської техніки 

36. Процеси інтернаціоналізації у кооперативному секторі 

європейських країн 

37. Потенційні наслідки членства України в СОТ для системи 

споживчої кооперації 

38.  Передумови становлення та розвитку міжнародного економічного 

співробітництва споживчої кооперації України 

39. Конкурентоспроможність підприємств споживчої кооперації в 

умовах активізації економічного співробітництва України та ЄС 

40. Фактори формування інфраструктури ЗЕД споживчої кооперації 

України 

41. Перспективи поглиблення міжнародної інтеграції та участі 

споживчої кооперації України у міжнародному кооперативному русі 
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42. Пріоритети співробітництва споживчої кооперації України з 

європейськими кооперативними інституціями 

43. Вплив тінізації економіки України на економічну безпеку 

споживчої кооперації в умовах глобалізації 

44. Діяльність кооперативів у сфері міжнародного туризму 

45. Впровадження політики сталого споживання та сталого 

виробництва у споживчій кооперації європейських країн 

46. Регулювання виробництва та споживання генетично-

модифікованих продуктів у споживчій кооперації країн Європи 

47. Розвиток органічного землеробства як пріоритет розвитку 

споживчої та сільськогосподарської кооперації зарубіжних країн 

48. Політика об’єднання Єврокооп щодо використання хімікатів при 

виробництві агропродовольчої продукції 

49. Впровадження політики підвищення якості споживання харчових 

продуктів у системі діяльності європейської споживчої кооперації 

50. Захист прав споживачів як пріоритетний напрям діяльності 

споживчої кооперації зарубіжних країн 

51. Причини стійкості кооперативних організацій в умовах світової 

фінансової кризи  

52. Чинники післякризової стійкості європейських кооперативних 

організацій  

53. Діяльність фінансових кооперативів у промислово-розвинутих 

країнах  

54. Діяльність європейських кооперативних об’єднань на ринку 

страхових послуг 

55. Чинники розвитку лізингових послуг у кооперативних об’єднаннях 

зарубіжних країн (на прикладі Австрії) 

56. Міжнародна технічна допомога як чинник розвитку кооперативних 

об’єднань країн Центральної та Східної Європи 

57. Механізми залучення фінансових ресурсів у кооперативних 

системах зарубіжних країн 

58. Економетричні оцінки економічного потенціалу кооперативних 

об’єднань зарубіжних країн 

59. Сучасні проблеми статистичного оцінювання розвитку кооперації 

зарубіжних країн  

60. Методи оцінки фінансової стійкості кооперативних підприємств в 

умовах світової фінансової кризи 

61. Проблема довіри у кооперативних організаціях як економічна 

категорія 

62. Синергічні зв’язки як фактор стійкості кооперативних підприємств 

зарубіжних країн  

63. Система оплати праці у кооперативних організаціях зарубіжних 

країн 
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64. Обґрунтування цільової функції кооперативного підприємства 

65. Проблеми економічної безпеки кооперативних підприємств в 

Україні та у зарубіжних країнах 

66. Оцінка ризиків розвитку кооперативних об’єднань зарубіжних 

країн у посткризовий період  

67. Прогнозування розвитку споживчої кооперації у країнах з різним 

рівнем економічного розвитку 

68. Проблеми трансформації кооперативних систем в умовах 

глобалізації 

69. Ринкова еластичність кооперативних систем 

70. Корпоратизація і декооператизація кооперативних систем 

зарубіжних країн 

71. Історія становлення та розвитку банківської та кредитної кооперації 

у країнах Євросоюзу 

72. Еволюція та сучасний стан розвитку кооперативного руху у країнах 

Африки 

73. Еволюція та сучасний стан розвитку кооперативного руху у країнах 

Південно-Східної Азії 

74. Еволюція та сучасний стан розвитку кооперативного руху у країнах 

Латинської Америки 

75. Парадигми розвитку кооперативного руху на пострадянському 

просторі 

76. Історія становлення та розвитку машинних рингів (machinery rings) 

у сільськогосподарській кооперації 

77. Проблеми досягнення гендерної рівності у сучасному 

кооперативному русі 

78. Вплив політичних чинників на розвиток кооперативного руху у 

країнах Східної та Центральної Європи 

79. Сучасні стратегії розвитку Міжнародного кооперативного альянсу 

80. Інтернет як інструмент активізації збуту продукції у кооперативних 

організаціях зарубіжних країн 

81. Впровадження інформаційних систем у діяльності кооперативних 

об’єднань зарубіжних країн 

82. Нові інформаційні технології у кооперативній освіті 

83. Прогнозування соціально-економічних процесів у сучасному 

міжнародному кооперативному русі 

84. Моделювання економічної динаміки діяльності кооперативних 

об’єднань зарубіжних країн 

85. Системний аналіз сучасного стану розвитку міжнародного 

кооперативного руху 

 

 

 


