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Про створення Центру
кооперативної науки

За останні роки вченими Академії проведено велику роботу щодо вивчення актуальних
проблем вітчизняного та зарубіжного кооперативного руху, а на цій основі  вироблення
дієвих практичних рекомендацій. Впродовж 2005─2010 рр. опубліковано понад 100 наукових
праць на кооперативну тематику. Значний науковий резонанс отримала монографія проф.
Башнянина Г.І. „Кооперативні системи: проблеми трансформації за умов ринкової транзиції”.
Авторський колектив під керівництвом проф. Апопія В.В. у 2007 р. закінчив розробку
„Стратегії розвитку споживчої кооперації України до 2015 року”. Доц. Семів С.Р. та ас.
Моренова Н.Ю. у 2007 р. виграли грант Президента України на проведення дослідження
„Міжнародна інтеграція кооперативного сектора економіки в умовах активізації
співробітництва України та ЄС”. Фахівці Академії систематично залучаються для проведення
навчально-методичних семінарів Укоопспілки, що підтверджує належний рівень та високу
затребуваність дослідницької роботи. Плідні розробки кооперативної проблематики ведуться
на кафедрах бухгалтерського обліку та економіки підприємства. Разом з тим існують істотні
резерви для відчутної активізації дослідницької роботи: окремі кафедри відійшли від активних
досліджень актуальних проблем кооперативного руху (аудиту, фінансів та кредиту, банківської
справи), бракує фундаментальності у здійснюваних дослідженнях, немає практичноорієнтованого аналізу сучасних тенденцій у міжнародному кооперативному русі, кооперативна
тематика мало використовується у навчальному процесі, отримані наукові результати
недостатньо популяризуються у пресі (тижневик «Вісті Центральної спілки споживчих
товариств України»), кафедральним дослідженням бракує скоординованості та
міждисциплінарного характеру.
На виконання наказу ректора академії № 13/01 від 10 лютого 2010 року “Про завдання
вчених академії на 2010 навчальний рік” з метою підвищення ефективності наукових
досліджень сучасного кооперативного руху і можливостей його апробації на вітчизняному
ґрунті, а також удосконалення координації міжкафедральної діяльності в царині вивчення
актуальних проблем української та зарубіжної кооперації
Н А К А З У Ю:
1.
З 1 липня 2010 року розпочати діяльність Центру кооперативної науки. Вважати
за доцільне залучення до роботи Центру на добровільній основі провідних фахівців з
кооперативної тематики, але передусім молодих вчених віком до 35 років, здатних самостійно
виконувати поставлені завдання в межах визначеної дослідницької програми. За участю

керівників провідних кафедр сформувати творчий колектив Центру ― до 10 вересня 2010
року.
2.
Доручити керівництво Центром доц. Семіву С.Р., який зарекомендував себе
здібним дослідником актуальних проблем європейської кооперації і має досвід організації
дослідницької роботи.
3.
Керівнику Центру кооперативної науки після необхідних консультацій з
керівництвом факультетів та кафедр представити перспективний план дослідницької
діяльності – до 15 вересня 2010 року.
4.
Визначити пріоритетними напрями дослідницької діяльності Центру:
чинники підвищеної антикризової стійкості кооперативних організацій;
засадничі причини високої конкурентоспроможності кооперативних організацій
західноєвропейських країн;
економіко-статистичне моделювання фінансових потоків у сучасних
кооперативних організаціях;
вдосконалення стандартів бухгалтерського обліку вітчизняних та зарубіжних
кооперативних організацій;
особливості адаптації до ринкового середовища кооперативних організацій країн
Східної Європи;
діяльність кооперативних банків у країнах Західної Європи;
історична ґенеза кооперативних організацій у країнах Африки, Азії та Латинської
Америки;
сучасні виклики для кооперативної діяльності у промислових країнах та країнах,
що розвиваються.
5.
Запровадити постійну рубрику «Досвід зарубіжної кооперації» у фаховому
виданні «Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна».
6.
Створити інтерактивний електронний каталог публікацій на кооперативну
тематику підготовлених вченими академії за 1990-2010 рр. ― до 1 січня 2011р.
7.
З метою активнішого використання дослідницьких матеріалів у навчальному
процесі розробити навчальний курс “Сучасні проблеми європейської кооперації” (доц. Семів
С.Р., асист. Федоришин Н.Ю.).
8.
Практикувати для популяризації наукових досліджень Центру регулярні виступи
у пресі, передусім у тижневику «Вісті Центральної спілки споживчих товариств України»,
розміщення матеріалів на веб-сторінці Академії, а також лекції на семінарах керівного складу
Укоопспілки. Розробити примірну тематику таких лекцій та визначити орієнтовний склад
фахово підготовлених доповідачів ― до 1 жовтня 2010 р.
9.
Контроль за виконання даного наказу покласти на проректора Академії проф.
Шевчука В.О.
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