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Вівторок, 3 квітня 2012 року 

12.00 – 13.00   Реєстрація учасників 
Львівська комерційна академія, 
вул. Туган-Барановського, 10 
актовий зал 

  

13.00 – 14.30   Пленарне засідання 
Львівська комерційна академія, 
вул. Туган-Барановського, 10 
актовий зал 

 
К.ф.-м.н., проф. Копич І.М. 
Львівська комерційна академія 

 Вступне слово ректора Академії 

Ванівський М.М. 
Голова правління Львівської 
облспоживспілки 

 
Актуальні проблеми розвитку споживчої кооперації 
Львівщини 

Д.е.н., проф. Мізюк Б.М.,  
ас. Тучковська І.І. 
Львівська комерційна академія 

 
Інформаційна база вибору та реалізації конкурентних 
стратегій торговельних підприємств споживчої кооперації 
України 

К.е.н., доц. Семів С.Р. 
Львівська комерційна академія 

 
Фактори розвитку міжнародного кооперативного руху в 
умовах глобалізації 

 

 

Середа, 4 квітня 2012 року 

15.10 – 18.00    

Секція «Фінансове управління як інструмент 
стабільного розвитку кооперативів промислових 
країн» 
Керівник секції: д.е.н., проф. Футало Т.В. 

Львівська комерційна академія, 
вул. Бр. Тершаківців, 2а 
ауд. 401 

 
К.е.н., доц. Чуй І.Р. 
Львівська комерційна академія 

 
Фіскально-податкові режими кооперативних підприємств 
розвинених країн світу 

К.е.н., доц. Черкасова С.В. 
Львівська комерційна академія 

 
Кредитні спілки в системі інституційного інвестування 

К.е.н., доц. Мицак О.В. 
Львівська комерційна академія 

 
Питання кооперативної власності в системі фінансового 
управління 

К.е.н., доц. Сороківська М.В. 
Львівська комерційна академія 

 
Державна фінансова підтримка діяльності кооперативів: 
світовий досвід 

К.е.н., доц. Мединська Т.В. 
Львівська комерційна академія 

 
Податкове стимулювання діяльності сільськогосподар-
ських кооперативів зарубіжних країн: досвід для України 

Ас. Андрейків Т.Я. 
Львівська комерційна академія 

 
Вітчизняний і зарубіжний досвід функціонування 
кооперативів 

Асп. Гецілевич М.Б. 
Львівська комерційна академія 

 
Управління фінансовими потоками торговельних 
підприємств споживчої кооперації України 

Асп. Горін І.І. 
Львівська комерційна академія 

 
Підготовка кадрів як інструмент підвищення ефективності 
фінансового менеджменту 

Асп. Осадчук Ю.М.  
Львівська комерційна академія 

 
Проблеми реформування споживчої кооперації на 
території пострадянського простору 

 
 

15.10 – 18.00 
Секція «Аспекти маркетингової діяльності 
кооперативних підприємств у післякризовий період» 
Керівник секції: д.е.н., проф. Дайновський Ю.А. 

Львівська комерційна академія, 
вул. Бр. Тершаківців, 2а 
ауд. 203 

 
Ванівський М.М. 
Голова правління Львівської 
облспоживспілки 

 
Проблеми розвитку інфраструктури роздрібної 
торговельної мережі споживчої кооперації 

К.е.н., доц. Прохоренко К.М. 
Львівська комерційна академія 

 
Виявлення можливостей посилення конкурентних позицій 
організацій споживчої кооперації на ринку 

К.е.н., доц. Іванова Л.О. 
Львівська комерційна академія 

 
Засади ефективного планування маркетингу 
кооперативними підприємствами 



 

 
К.е.н., доц. Бойчук І.В. 
Львівська комерційна академія 

 
Процес планування маркетингової діяльності 
кооперативного підприємства в Інтернеті 

К.е.н., доц. Басій Н.Ф. 
Львівська комерційна академія 

 
Вплив соціально-економічних перетворень у сільських 
районах України на розвиток споживчої кооперації 

К.е.н., доц. Корягіна С.В. 
Львівська комерційна академія 

 
Напрями маркетингового аудиту кооперативних 
підприємств у післякризовий період 

К.е.н., доц. Бук Л.М. 
Львівська комерційна академія 

 
Концепція брендингу в діяльності підприємств споживчої 
кооперації 

К.е.н., доц. Балук Н.Р.  
Львівська комерційна академія 

 
Напрями вдосконалення маркетингової діяльності 
кооперативного ВНЗ 

Ст. викл. Музика О.М. 
Львівська комерційна академія 

 
Формування асортиментної політики в роздрібній торгівлі 
споживчої кооперації України 

 
 

15.00 – 18.00 

Секція «Регіональна економічна політика 
Євросоюзу як чинник розвитку європейського 
кооперативного руху» 
Керівник секції: к.е.н., доц. Ковтун О.І. 

Львівська комерційна академія, 
вул. Самчука, 6 
ауд. 106 

 
К.е.н., доц. Ковтун О.І. 
Львівська комерційна академія 

 
Кооперативний вектор регіональної економічної політики 
ЄС щодо розвитку агарного сектору: уроки для України 

Ке.н., доц. Килин О.В. 
Львівська комерційна академія  

Фактор кооперації у регіональній економічній політиці ЄС 
щодо розвитку соціального партнерства в посткризовий 
період 

К.е.н., доц. Свелеба Н. А. 
Львівська комерційна академія 

 
Питання науково-виробничої кооперації у контексті 
регіональної економічної політики ЄС 

К.е.н., доц. Вірт М. Я. 
Львівська комерційна академія 

 
Концептуальні засади регіональної економічної політики 
ЄС щодо розвитку кооперативного руху 

Ас. Герасимова І. І. 
Львівська комерційна академія 

 
Напрями регіональної економічної політики ЄС щодо 
розвитку обслуговуючої кооперації 

 
 

15.10 – 18.00 
Секція «Кооперативне право та кооперативний 
рух: історія, сучасність, перспективи» 
Керівник секції: д.е.н., проф. Гелей С.Д. 

Львівська комерційна академія, 
вул. Туган-Барановського, 10  
ауд. 402 

 
Д.і.н, проф. Гелей С.Д. 
Львівська комерційна академія 

 
Українська кооперативна думка кінця ХІХ – першої 
половини ХХ ст. 

К.і.н., доц. Сова А.О. 
Львівська комерційна академія  

Культурно-просвітницька діяльність української споживчої 
кооперації Наддніпрянщини в період Української націона-
льної революції 1917–1921 рр.: напрями та досягнення 

К.і.н., доц. Кухар В.М. 
Львівська комерційна академія 

 
М.Грушевський і кооперативна ідея  

К.і.н., доц. Клок В.І. 
Львівська комерційна академія 

 
Кооперація в УРСР в першій половині 60-х ХХ ст.. 

К.і.н., доц. Прокіп А.В.  
Львівська комерційна академія 

 
Участь пайовиків у діяльності української споживчої 
кооперації (1991–2011 рр.) 

К.ф.н., доц. Кендус О.З., 
к.і.н., доц. Михальський Ю.В.  
Львівська комерційна академія 

 
Правові аспекти повернення споживчої кооперації до 
міжнародних кооперативних принципів у період 
становлення незалежної України 

К.ф.н., доц. Рутар С.М. 
Львівська комерційна академія 

 
Кооперація як інститут вільного суспільства 

К.ю.н., доц. Передрієнко В.О., 
Прохна Г.Я. 
Львівська комерційна академія 

 Система кооперативного права 

К.ю.н., доц. Мацько М.А. 
Львівська комерційна академія 

 
Споживча кооперація України: правові питання 
реформування 

Д.п.н., проф. Вдовичин І.Я. 
Львівська комерційна академія 

 М. Стасюк – кооперативний та політичний діяч 

К.ю.н., доц. Жаровська І.М. 
Львівська комерційна академія 

 
Державна влада та кооперація: правові аспекти 
співвідношення 

К.ю.н., доц. Фігель Ю.О. 
Львівська комерційна академія 

 Еволюція кредитної кооперації 



 

Здоб. Рутар Т.С. 
Львівська комерційна академія 

 
Проблема розвитку кооперації в умовах 
посткомуністичного транзиту 

Ас. Музика Я.І. 
Львівська комерційна академія 

 
Правовий статус Міжнародного Кооперативного  Альянсу: 
міжнародно-правовий аспект 

 

 
 
 
14.00 – 18.00 

Секція «Висока якість непродовольчих товарів та 
харчових продуктів як важлива конкурентна перевага 
кооперативних підприємств» 
Керівники секції: д.т.н., проф. Доманцевич Н.І., 
д.т.н., проф. Сирохман І.В., д.т.н. проф. Ємченко І.В. 
Підсекція 1 «Висока якість непродовольчих товарів як 
важлива конкурентна перевага кооперативних 
підприємств» 
Керівник підсекції: д.т.н., проф. Доманцевич Н.І. 

 
 
 
 
 
Львівська комерційна 
академія, 
вул. Самчука, 9 
ауд. 410 

 
Д.т.н., проф. Доманцевич Н.І., 
ас. Мартинюк М.М.   
Львівська комерційна академія 

 
Вплив компонентів на споживчі властивості виробів із 
відновлених полімерів 

Д.т.н., проф. Доманцевич Н.І., 
асп. Рик Л.В.  
Львівська комерційна академія 

 
Вплив модифікувальних компонентів на фізико-механічні 
властивості деревинних матеріалів з орієнтованою 
стружкою 

К.т.н., проф. Полікарпов І.С.  
Львівська комерційна академія 

 
Дослідження незминальності тканин при дослідному 
носінні 

Д.т.н., проф. Семак Б.Д., 
к.т.н., проф. Галик І.С., 
к.т.н. Семак Б.Б. 
Львівська комерційна академія 

 

Заготівля рослин-барвників – перспективний напрямок 
формування вітчизняного кооперативного ринку  

К.т.н., доц. Пелик Л.В., 
асп. Гілета У. Б 
Львівська комерційна академія 

 
Використання поліефірних волокон у виробництві 
платтяно-костюмних тканин 

К.т.н., доц. Беднарчук М.С., 
ас. Попович Н. І.  
Львівська комерційна академія 

 
Зарубіжний досвід виробництва взуття кооперативними 
організаціями 

Доц. Ніколайчук Л.Г., 
Хребтань О.Б. 
Львівська комерційна академія 

 
Забезпечення збереження якості пальтових вовняних 
тканин у торговельних підприємствах споживчої 
кооперації 

К.т.н., проф. Полікарпов І.С., 
к.т.н. доц. Терешкевич Н.А.  
Львівська комерційна академія 

 
Проблеми формування асортименту і якості 
гідрофобізаторів для будівельних матеріалів в Україні 

Ст. викл. Шумський О.В. 
Львівська комерційна академія 

 
Геотекстильні матеріали: основні поняття, сфери 
застосування 

Д.т.н., проф. Семак Б.Д.,  
к.т.н. Пушкар Г.О. 
Львівська комерційна академія 

 
Термінологічні проблеми у сфері інформаційного 
забезпечення 

Ст. викл. Уська А.М.,  
ст. викл. Сафронова О.В. 
Львівська комерційна академія 

 
Товарознавчі аспекти формування кооперативного ринку 
інтер’єрного текстилю 

Ас. Найвер І.Л. 
Львівська комерційна академія 

 
Токсикологічна характеристика хімічних речовин у 
текстильній промисловості 

Асп. Ковальчук М.І. 
Львівська комерційна академія  

 
Соціальна ефективність впровадження у виробництво 
віброзахисного взуття 

 

15.10 – 18.00 

Секція «Проблеми обліку, аналізу і контролю 
діяльності кооперативних підприємств у сучасних 
умовах господарювання» 
Керівник секції: д.е.н., проф. Рудницький В.С. 

Львівська комерційна академія, 
вул. Туган-Барановського, 10 
ауд. 205 

 
К.е.н., проф. Озеран В.О. 
Львівська комерційна академія 

 
До питання організації і методики бухгалтерського обліку 
у споживчій кооперації України 

К.е.н., доц. Бачинський В.І. 
Львівська комерційна академія 

 
Актуальні проблеми методології обліку у кооперативних 
системах 

К.е.н., доц. Гринів Б.В. 
Львівська комерційна академія 

 
Методичні аспекти аналізу фінансових результатів 
торговельної діяльності споживчих товариств 



 

ас. Плеша В.І.  
Львівська комерційна академія 

 
Актуальні питання обліку пайового капіталу підприємств і 
організацій споживчої кооперації України 

асп. Семенів М.І.  
Львівська комерційна академія 

 
Особливості організації внутрішньогосподарського 
контролю на підприємствах споживчої кооперації 

ас. Попітіч Т.В. 
Львівська комерційна академія 

 
Облік розрахунків з покупцями і замовниками у системі 
споживчої кооперації: організаційний аспект 

 

15.10 – 18.00 

Секція «Тенденції та перспективи розвитку 
кооперативних банківсько-кредитних установ в 
умовах глобалізації» 
Керівник секції: д.е.н., проф. Вовчак О.Д. 

Львівська комерційна академія, 
вул. Бр. Тершаківців, 2а 
ауд. 405 

 
Д.е.н., проф. Вовчак О.Д. 
Львівська комерційна академія 

 Перспективи розвитку кооперативних банків в Україні 

К.е.н., проф. Копилюк О.І.,  
к.е.н., ст. викл. Музичка О.М. 
Львівська комерційна академія 

 
Механізм створення та функціонування кооперативних 
банків в сучасних умовах 

К.е.н., доц. Самура Ю.О. 
Львівська комерційна академія 

 
Напрями розвитку та особливості діяльності 
кооперативних банків в посткризовий період 

К.е.н., доц. Андрушків І.П. 
Львівська комерційна академія 

 
Окремі проблемні питання на шляху до розвитку системи 
кооперативних банків 

К.е.н., доц. Чікіта І.Б. 
Львівська комерційна академія 

 
Кооперативна модель банківського бізнесу в Європі – 
досвід для України 

К.е.н., ст. викл. Бучко І.Є. 
Львівська комерційна академія 

 Світовий досвід функціонування кооперативних банків 

К.е.н., ас. Польова І.М. 
Львівська комерційна академія 

 Кооперативні банки в країнах світу 

Ас. Вареник В.А. 
Львівська комерційна академія 

 Механізм формування капіталу в кооперативних банках 

Ас. Бабійчук Т.П. 
Львівська комерційна академія 

 
Роль кооперативних банків у стимулюванні інвестиційної 
діяльності: вітчизняний і зарубіжний досвід 

 

15.00 – 18.00 

Секція «Інформаційно-аналітичне забезпечення 
менеджменту кооперативних підприємств та 
організацій» 
Керівник секції: д.е.н., проф. Хміль Ф.І. 

Львівська комерційна академія, 
вул. Самчука, 6 
ауд. 201 

 
Д.е.н., проф. Хміль Ф.І.  
Львівська комерційна академія 

 
Перспективи трансформаційних процесів у системі 
споживчої кооперації в Україні 

Д.е.н., проф. Хміль Ф.І.,  
к.ф.-м.н., доц. Плеша М.І.  
Львівська комерційна академія 

 
Аналіз інформаційно-програмної підтримки праці 
менеджера 

Д.ф.м.н., проф. Пілявський А.І.  
Львівська комерційна академія 

 
Аналіз ефективності діяльності українських банків 

Д.е.н., проф. Мізюк Б.М.,  
ас. Тучковська І.І.  
Львівська комерційна академія 

 
Інформаційна база вибору та реалізації конкурентних 
стратегій торговельних підприємств споживчої 
кооперації України 

Д.е.н., проф. Єлейко В.І., 
к.ф.-м.н., доц.  Боднар Р.Д.,  
к.ф.-м.н., доц. Демчишин М.Я. 
Львівська комерційна академія  

 

Економетричний аналіз як засіб забезпечення 
ефективного менеджменту кооперативних підприємств 
та організацій України 

К.ф.-м.н., доц. Глушик М.М.  
Львівська комерційна академія 

 
Інноваційні підходи до дослідження економічних 
процесів 

К.е.н., доц.  Свидрук І.І.  
Львівська комерційна академія 

 
Огляд передумов та можливостей відродження 
споживчої кооперації в Україні 

К.е.н., доц. Батьковець Г.А.  
Львівська комерційна академія 

 
Проблеми інноваційного розвитку підприємств 
Львівщини 

К.е.н., доц. Колянко О.В.  
Львівська комерційна академія 

 
Сутність соціальної відповідальності як засадничої 
стратегії корпоративного управління 

К.е.н., доц. Ананьєв О.М.  
Львівська комерційна академія 

 

Організація інформаційного забезпечення діяльності 
споживчої кооперації на базі застосування новітніх 
інформаційних технологій 
 



 

Ст. викл. Миронов Ю.Б.  
Львівська комерційна академія 

 
Проблеми та перспективи розвитку індустрії туризму 
Львівщини 

К.е.н., доц. Белей О. I.  
Львівська комерційна академія  

Застосування комп’ютерних оптимізаційних моделей 
для ефективного управління підприємствами споживчої 
кооперації 

Ас. Папіровська Р.Р.  
Львівська комерційна академія 

 
Основні напрями реінжинірингу  господарських процесів 
у підприємствах споживчої кооперації 

Ас. Артищук І.В.  
Львівська комерційна академія 

 
Система управління ризикозахищеністю підприємства 
споживчої кооперації 

 

Четвер, 5 квітня 2012 року 

14.00 – 18.00 

Секція «Пріоритети підвищення ефективності 
кооперативних підприємств в умовах 
посттрансформаційного розвитку економіки» 
Керівник секції: к.е.н., проф. Міценко Н.Г. 

Львівська комерційна академія, 
вул. Туган-Барановського, 10 
ауд. 323 

 
К.е.н., проф. Міценко Н.Г.,  
асп. Іванченко Г.В. 
Львівська комерційна академія 

 
Розвиток інтегрованих формувань на сільських 
територіях: необхідність та напрями державного впливу 

К.е.н., проф. Блонська В.І. 
Львівська комерційна академія 

 
Інновації як напрям ефективного розвитку підприємств 
споживчої кооперації  

Д.е.н., проф. Васильців Т.Г. 
Львівська комерційна академія 

 
Напрями і засоби забезпечення економічної безпеки 
підприємств споживчої кооперації 

К.е.н., доц. Маринич І.А. 
Львівська комерційна академія 

 
Активізація інноваційної діяльності підприємств споживчої 
кооперації в сучасних умовах господарювання 

К.е.н., доц. Масленніков О.Ю. 
Львівська комерційна академія 

 
 

Функціональна оцінка діяльності економічної служби 
підприємств споживчої кооперації та шляхи її 
удосконалення 

К.е.н., доц. Качмарик Я.Д. 
Львівська комерційна академія 

 
Економічне обґрунтування бізнес-планів розвитку 
суб’єктів господарювання системи споживчої кооперації 

К.е.н., доц. Городня Т.А. 
Львівська комерційна академія 

 
Перспективи розвитку туристичної діяльності в споживчій 
кооперації 

К.е.н., доц. Куцик В.І. 
Львівська комерційна академія  

Особливості бюджетування на підприємствах  споживчої 
кооперації та підвищення ефективності впровадження 
сучасної методики 

К.е.н., доц. Іляш О.І.,  
асп. Сітка М.Р. 
Львівська комерційна академія 

 
Зміцнення соціальної безпеки системи споживчої 
кооперації України 

К.е.н., доц. Гринкевич С.С.,  
асп. Гураль Н.Р. 
Львівська комерційна академія 

 
Особливості використання трудового потенціалу 
підприємств споживчої кооперації 

К.е.н., доц. Заярна Н.М. 
Львівська комерційна академія 

 
Удосконалення і розвиток інформаційно-технологічного 
середовища споживчої кооперації 

К.е.н., ст. викл. Лупак Р.Л. 
Львівська комерційна академія 

 
Соціально-економічні перспективи розвитку підприємств 
споживчої кооперації 

К.е.н., ст. викл. Дуляба Н.І. 
Львівська комерційна академія 

 
Проблеми та перспективи розвитку торгівлі споживчої 
кооперації в умовах соціалізації економіки 

К.е.н., ст. викл. Ільчук О.О. 
Львівська комерційна академія 

 
Передумови покращення інвестиційного клімату 
функціонування кооперативних підприємств 

Ас. Хомицький А.І. 
Львівська комерційна академія 

 
Сучасні проблеми функціонування підприємств оптової 
торгівлі споживчої кооперації 

Ас. Боднарюк В.А. 
Львівська комерційна академія 

 
Концептуальні підходи до управління прибутком 
підприємств споживчої кооперації в сучасних умовах  

Ас. Лазоренко І.О. 
Львівська комерційна академія 

 
Особливості управління капіталом кооперативних 
підприємств в посттрансформаційних умовах 

Асп. Гетьманський В.О. 
Львівська комерційна академія 

 
Вимір ефективності функціонування підприємств торгівлі 
споживчої кооперації 

Асп. Толопка Н.Б. 
Львівська комерційна академія 

 
Основні напрями підвищення ефективності управління 
оборотними коштами підприємств споживчої кооперації 

Асп. Пасерба М.І. 
Львівська комерційна академія  

Систематизація ризиків діяльності підприємств споживчої 
кооперації 
 



 

Асп. Кокнаєва М.О. 
Львівська комерційна академія 

 
Забезпечення фінансово-економічної безпеки 
підприємств споживчої кооперації 

Асп. Мандрик О.Я. 
Львівська комерційна академія 

 
Проблеми та пріоритети забезпечення інтелектуально-
кадрової безпеки підприємств споживчої кооперації 

Асп. Гелей Л.О. 
Львівська комерційна академія 

 
Окремі фактори впливу на формування та ефективність 
комерційних зв’язків підприємств споживчої кооперації 

 

15.00 – 18.00 

Секція «Актуальні проблеми диверсифікації 
конкурентоспроможної діяльності підприємств 
споживчої кооперації на вітчизняному ринку товарів 
та послуг» 
Керівник секції: д.е.н., проф. Апопій В.В. 

Львівська комерційна академія, 
вул. У. Самчука, 9 
ауд. 721 

 
Д.е.н., проф. Апопій В.В. 
Львівська комерційна академія 

 
Стратегічні пріоритети розвитку кооперативної торгівлі в 
умовах глобалізації 

К.е.н., доц. Мельник І.М.,  
к.е.н., доц. Хом’як Ю.М. 
Львівська комерційна академія 

 
Проблеми диверсифікації торговельної діяльності 
підприємств споживчої кооперації 

К.е.н., доц. Міщук І.П. 
Львівська комерційна академія 

 
Особливості структурного складу логістичних 
формувань у системі споживчої кооперації 

К.е.н., доц. Олексин І.І. 
Львівська комерційна академія 

 
Розвиток сфери послуг як напрям посилення соціальної 
скерованості кооперативного сектору економіки 

К.е.н., доц. Антонюк Я.М.,  
ас. Удуд І.Р. 
Львівська комерційна академія 

 
Підвищення ролі кооперативних магазинів у формуванні 
ефективних взаємовідносин з пайовиками 

К.е.н., доц. Барна М.Ю. 
Львівська комерційна академія 

 
Підвищення конкурентоспроможності побутових послуг у 
системі споживчої кооперації 

К.е.н., доц. Шутовська Н.О.  
Львівська комерційна академія 

 
До питання розвитку торговельного підприємництва у 
сфері роздрібної торгівлі споживчої кооперації 

К.е.н., доц. Рудницький С.І. 
Львівська комерційна академія 

 
Оцінка шляхів інтенсифікації кооперативного 
ресторанного господарства  

К.е.н., доц. Шалева О.І. 
Львівська комерційна академія 

 
Роль кооперативної роздрібної торгівлі у вітчизняному 
товарному ринку 

К.е.н., доц. Середа С.І. 
Львівська комерційна академія 

 
Тенденції та проблеми розвитку заготівельної галузі 
споживчої кооперації 

К.е.н., доц. Шиндировський І.М.  
Львівська комерційна академія 

 
Сучасні проблеми інфраструктурного забезпечення 
підприємств споживчої кооперації 

Ас. Радзіховська К.З. 
Львівська комерційна академія 

 
Економічні і соціальні засади діяльності споживчої 
кооперації України в сучасних умовах 

Ас. Лозинський В.Т. 
Львівська комерційна академія 

 
Застосування активних методів продажу як елемент 
підвищення ефективності коопмаркетів 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
15.00 – 18.00 

Секція «Висока якість непродовольчих товарів та 
харчових продуктів як важлива конкурентна перевага 
кооперативних підприємств» 
Керівники секції: д.т.н., проф. Доманцевич Н.І., 
д.т.н., проф. Сирохман І.В., д.т.н.  
проф. Ємченко І.В. 
Підсекція 2 «Проблеми якості та безпечності 
харчових продуктів   на сучасному етапі» 
Керівник підсекції: д.т.н., проф. Сирохман І.В. 

 
 
 
 
 
 
Львівська комерційна академія, 
вул. Самчука, 9 
ауд. 213 

 
Д.т.н., проф. Сирохман І.В. 
Львівська комерційна академія 

 
Інноваційні технології і якість харчових продуктів на 
сучасному етапі 

К.т.н., доц. Лозова Т.М., 
асп. Ковальчук Х.І. 
Львівська комерційна академія 

 
Вплив рецептурних інгредієнтів нових кексів на зміну їх 
якості 

К.т.н., доц. Гаврилишин В.В., 
ас. Ковальчук М.П. 
Львівська комерційна академія, 
к.т.н., доц. Джурик Н.Р. 
Львівський інститут економіки і 
туризму 

 

 
Мікробіологічна безпечність і стійкість до пліснявіння 
масла вершкового 
 
 
 



 

 
Д.т.н., проф. Притульська Н.В.,  
Київський національний торговельно-
економічний університет 
к.т.н., проф. Пономарьов П.Х.,  
к.т.н., доц. Родак О.Я.,  
к.т.н., доц. Донцова І.В. 
Львівська комерційна академія  

 

Досвід іноземних науковців з впровадження генетично-
модифікованих культур 

К.т.н., доц. Бодак М.П. 
Львівська комерційна академія 

 
Вплив пакувальних матеріалів на збереження якості та 
безпечність пряників поліпшеного складу 

Ас. Турчиняк М.К. 
Львівська комерційна академія 

 
Використання нетрадиційної сировини для поліпшення 
якості здобного печива 

Ас. Палько Н.С.  
Львівська комерційна академія 

 
Проблеми асортименту, якості та безпечності тістечок  

Асп. Стасюк Н.Г.  
Львівська комерційна академія 

 
Вплив складу жирової основи на якість харчових 
десертів 

Асп. Машта Н.О.  
Львівська комерційна академія 

 
Гальмування окислювальних процесів жирової фази 
плавлених сирних продуктів 

Асп. Маркович І. І. 
Львівська комерційна академія 

 
Якість і безпечність м’ясної сировини, імпортованої в 
Україну 

Асп. Хлопко Т.В. 
Львівська комерційна академія 

 
Поліпшення споживних властивостей борошняних 
кондитерських виробів 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
15.00 – 18.00 

Секція «Висока якість непродовольчих товарів та 
харчових продуктів як важлива конкурентна перевага 
кооперативних підприємств» 
Керівники секції: д.т.н., проф. Доманцевич Н.І., 
д.т.н., проф. Сирохман І.В.,  
д.т.н. проф. Ємченко І.В. 
Підсекція 3 «Проблеми якості та безпечності 
харчових продуктів   на сучасному етапі» 
Керівник підсекції: д.т.н., проф. Ємченко І.В. 

 
 
 
 
 
 
Львівська комерційна академія, 
вул. Самчука, 9 
ауд. 509 

 
К.с.-г.н., доц. Шестопал Г.С. 
Львівська комерційна академія 

 
Новітні способи зберігання – гарантія високої якості та 
безпечності свіжих ягід 

К.б.н., доц. Гавриляк М.Я. 
Львівська комерційна академія 

 
Використання експертних методів при управлінні 
ризиками для системи НАССП 

К.т.н., доц. Сапожник Д.І. 
Львівська комерційна академія 

 
Особливості відшкодування моральної шкоди, завданої 
споживачеві 

Д.т.н., проф. Ємченко І.В., 
ас. Микитин О.З.  
Львівська комерційна академія 

 
Шляхи підвищення збереження властивостей деревних 
будівельних матеріалів під час товаропросування 

Д.т.н., проф. Ємченко І.В.,  
ас. Коваль М.Н.  
Львівська комерційна академія  

 
Інструментальне оцінювання гладкості за інтенсивністю 
скерованого відбивання світла від поверхонь текстильних 
матеріалів 

Ас. Мартинюк М.М. 
Львівська комерційна академія 

 
Вплив складових компонентів на споживні властивості  
виробів  із  відновлених  полімерів 

Асп. Міневич Г.Я. 
Львівська комерційна академія 

 
Екологічні аспекти забезпечення довговічності 
текстильних матеріалів 

 
 
 
 
 
 

 

 

 


