
3.4. Кооперативна тематика в наукових дослідженнях 

У 2011 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 використо-

вуються у навчальному процесі, сприяють залученню студентів до наукової роботи, 

дозволяють приймати участь в національних, галузевих, регіональних та міжвузівських 

науково-технічних програмах. 

Виконуючи завдання Укоопспілки на кафедрі аудиту розробляється проблематика 

питань податкового планування у системі споживчої кооперації України. Старшим викла-

дачем Крохтою Р.В. були проведені науково-практичні семінари з керівними працівниками 

та спеціалістами економічних служб підприємств та організацій трьох облспоживспілок 

України.  

Згідно плану роботи Управління методології бухгалтерського обліку, контролю, 

звітності і корпоративних прав Укоопспілки на I квартал 2011 року в діловому випуску 

газети “Вісті” (№ 7, 8, 9, 10  лютий─березень 2011 р.) було опубліковано План рахунків 

бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств 

та організацій споживчої кооперації України та проект Методичних рекомендацій щодо 

застосування книжково-журнальної форми бухгалтерського обліку в організаціях і 

підприємствах споживчої кооперації, що розроблені колективом кафедри бухгалтерського 

обліку (проф. Озеран В.О.  керівник, проф. Куцик П.О., асист. Попітіч Т.В., асист. Плеша 

В.І.). План рахунків і Методичні рекомендації було передано до друку і поінформовано 

кооперативні організації, підприємства та навчальні заклади про випуск і тиражування у 

2012 р. названих нормативних документів. 

Члени кафедри бухгалтерського обліку (проф. Озеран В.О., проф. Куцик П.О., асп. 

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. Активну участь у роботі Методологічно-консультаційної Ради 

Укоопспілки з питань економіки, фінансів, бухгалтерського обліку та контролю приймали 

проф. кафедри бухгалтерського обліку Озеран В.О. та її завідувач доц. Бачинський В.І. Крім 



цього, на кафедрі ведеться робота над кількома внутрішніми науково-дослідними роботами 

на кооперативну тематику. 

 За звітний період з кооперативної тематики опубліковано 30 праць (табл. 3.2), що 

вдвічі перевищує показник 2010 р., переважно йдеться про публікації в наукових збірниках, 

посібниках та брошурах. Лише одну статтю опубліковано в загальноукраїнському науковому 

журналі “Регіональна економіка”, а ще одну  за кордоном (проф. Футало Т.В., проф. 

Єлейно В.І.) Залишається очевидним, що цій ділянці роботи потрібно приділити набагато 

більше уваги.  

Таблиця 3.3 

Праці на кооперативну тематику, 2011 р. 

Автор Рік Назва Бібліографічні дані 

Вербова О.С. 2011 Український кооператизм як ідейна 
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кооперації у міжвоєнний період 

Регіональна економіка. №2. – 

Львів: ІРДН НАН України.2011. – 

С.208 - 215 

Футало Т.В. 2011 Розвиток торгівлі споживчої 
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Футало Т.В., 
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Kielce 2011 С. 407-414 
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№ 1(34) – С. 119-129 
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ності транскордонного співробіт-
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