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Програма конференції (13 грудня 2016 р.) 
900-945 Реєстрація учасників конференції (Головний корпус ЛТЕУ, актова зала, вул. Туган-Барановського, 10) 

Звернення до учасників конференції 
 
 

945-1015 

Відкриття Міжнародної науково-практичної конференції та привітальне  слово Голови Правління 
Укркоопспілки, Ph.D., Іллі Гороховського  
Привітальне  слово Голови Львівської ОДА, Ph.D., Олега Синютки 
Урочисте погашення марок присвячених 150-річчю споживчої кооперації України та 200-річчю 
Львівського торговельно-економічного університету 

Пленарне засідання 1  “150 років розвитку української кооперації: досвід заради майбутнього”  
 
 
 
 
 
1015-1150 
 

Фільм:  150 років розвитку споживчої кооперації України: досвід заради майбутнього 
Модератор: проф. Олексій Нестуля – ректор Полтавського університету економіки і торгівлі 
Учасники дискусії: 
проф. Степан Гелей – проректор з навчально-виховної роботи Львівського-торговельно-економічного 
університету 
проф. Василь Марочко – провідний науковий співробітник Інституту історії України НАН України             
проф. Ярослав Шабала – завідувач кафедри археології, давньої та середньовічної історії України 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 
проф. Валентин Вісин –  професор кафедри інженерної педагогіки, психології та українознавства 
Луцького національного технічного університету                                                                                                
Ph.D. Віктор Боїн  –   Голова правління Спілки споживчих товариств Черкаської області 

1150-1210 Кава-брейк 
Пленарне засідання 2 “Соціально-економічні перетворення у постмодерновому суспільстві споживання. Чи 

відповідає кооперація викликам сучасності?” 
 
 
 
 
 

1210-1400 
 
 
 
 
 

Спікери: Тодор Іванов – Генеральний Секретар Euro Coop 
Презентація: “Споживчі кооперативи в Європі: чемпіони з обслуговування громад і задоволення 
потреб населення за рахунок інновацій і відкритості для всіх” 
Еяль Фаркаш – Віце-президент з розвитку та інформаційних систем (КООП Ізраїль) 
Презентація: “Роздрібна торгівля в “хмарі”: Від набору даних до системи прийняття рішень” 
Модератор: проф. Богдан Cемак – проректор з наукової роботи Львівського торговельно-економічного 
університету 
Учасники дискусії: 
Др. Сіфа Чійоге – директор регіону Африка, Міжнародного кооперативного альянсу 
проф. Петро Куцик – ректор Львівського торговельно-економічного університету                                                   
проф. Віктор Апопій – завідувач кафедри комерційної діяльності та підприємництва Львівського 
торговельно-економічного університету                                                                                                                    
Роман Пурій  –  підприємець, громадське об’єднання “Заможність”                                                      
проф. Андрій Пантелеймоненко  – професор кафедри економічної теорії та прикладної економіки 
Полтавського університету економіки і торгівлі                                                                                                              
проф. Людмила Шимановська-Діанич – завідувач кафедри менеджменту Полтавського університету 
економіки і торгівлі                                                                                                                                                                               

1400-1500 Обід  
Пленарне засідання 3 “Світ на етапі нової технічної революції та зміни економічної моделі розвитку. Чи є у 

кооперації адекватна відповідь?” 
 
 
 
 
 

1500-1650 
 
 
 
 

Спікери:  
Ілля Гороховський – Голова Правління Укркоопспілки 
“Світ на етапі нової технічної революції та змін економічної моделі розвитку”  
Массімо Бонжиованні – Президент Euro Coop 
“Споживча кооперація у швидкоплинному світі” 
Модератор: проф. Марія Флейчук – професор кафедри міжнародних економічних відносин 
Львівського торговельно-економічного університету 
Учасники дискусії: 
проф. Віктор Шевчук – завідувач кафедри міжнародних економічних відносин Львівського 
торговельно-економічного університету 
Ph.D. Сергій Семів – доцент кафедри міжнародних економічних відносин Львівського торговельно-
економічного університету 
проф. Віктор Борщевський – завідувач відділу розвитку територіальних громад і транскордонного 
співробітництва  ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М. І.  Долішнього НАН України” 

1650 Закриття конференції 



 


