
Пленарне засідання наукової конференції професорсько-викладацького 

складу і аспірантів навчально-наукового комплексу «Академія» 

«Кооперативна модель економічного розвитку в умовах глобалізації» 
 

Центральною подією тижня кооперативної науки стало пленарне засідання наукової 

конференції професорсько-викладацького складу і аспірантів навчально-наукового 

комплексу «Академія» «Кооперативна модель економічного розвитку в умовах 

глобалізації» у вівторок 3 квітня 2012 року. 

Відкрив пленарне засідання проректор з наукової роботи проф. Шевчук В. О., 

привітавши всіх присутніх з міжнародним роком кооперативів. 

 

 
 

Професор Шевчук В. О. виступив з доповіддю «Діяльність кооперативних 

організацій зарубіжних країн під час кризових явищ 2008-2009 років». У своїй 

доповіді професор Шевчук В. О. розглянув причини стійкості кооперативних 

організацій під час світової фінансової кризи, зупинився детальніше на стратегії 

діяльності кооперативних банків у кризовий період. 
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Асистент кафедри інформаційних систем у менеджменті Тучковська І. І 

виступила з доповіддю «Інформаційна база вибору та реалізації конкурентних 

стратегій торговельних підприємств споживчої кооперації України»:  

 

 
 

Директор Центру кооперативної науки доц. Семів С. Р. виступив з 

доповіддю «Фактори розвитку міжнародного кооперативного руху в умовах 

глобалізації». У своїй доповіді він окреслив ключові тенденції розвитку 

міжнародного кооперативного руху, проаналізував стратегії 

діяльності провідних кооперативів світу, розглянув діяльність європейських 
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кооперативних інституцій. На завершення доповідач систематизував зарубіжний 

досвід розвитку кооперації і визначив напрями його адаптації в Україні:  

 

 
 

Доповідь доц. Семіва С. Р. викликала значну дискусію серед присутніх. 

Питання доповідачу задав завідувач кафедри аудиту проф. Рудницький В. С.:  
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Питання задає проф. Озеран В. О.: 

 

 
 

Дискусію продовжили виступи проректорів академії. Проректор з 

навчально-виховної роботи проф. Гелей С. Д. у своєму виступі наголосив на 

необхідності адаптації зарубіжного досвіду розвитку кооперації у частині 

посилення її державної підтримки. 
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Також у дискусії взяв участь проректор з науково-педагогічної роботи 

проф. Скибінський С. В., який наголошував на необхідності посилення 

економічного потенціалу та конкурентоспроможності підприємств споживчої 

кооперації. 

 

 
 

Перший проректор академії проф. Куцик П. О. у своєму виступі звернув 

увагу на необхідності адаптації споживчої кооперації до сучасних умов 

економічного життя і посилення її інтенсивного розвитку. 
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Після пленарних виступів на конференції відбулися секційні засідання. 

Науковці Академії продовжили роботу у межах наступних секцій:  

1. Фінансове управління як інструмент стабільного розвитку 

кооперативів промислових країн.  

2. Пріоритети підвищення ефективності кооперативних підприємств 

в умовах посттрансформаційного розвитку економіки. 

3. Аспекти маркетингової діяльності кооперативних підприємств 

у післякризовий період. 

4. Регіональна економічна політика Євросоюзу як чинник 

розвитку європейського кооперативного руху.  

5. Кооперативне право та кооперативний рух: історія, 

сучасність, перспективи.  

6. Актуальні проблеми диверсифікації конкурентоспроможної 

діяльності підприємств споживчої кооперації на вітчизняному ринку товарів 

та послуг.  

7. Висока якість непродовольчих товарів та харчових продуктів як важлива 

конкурентна перевага кооперативних підприємств.  

8. Проблеми обліку, аналізу і контролю діяльності 

кооперативних підприємств у сучасних умовах господарювання.  

9. Тенденції та перспективи розвитку кооперативних банківсько-

кредитних установ в умовах глобалізації.  

10. Інформаційно-аналітичне забезпечення менеджменту кооперативних 

підприємств та організацій. 


