
Науково-практична конференція студентів закладів Укркоопспілки 

 

 

11 травня 2021 року на базі університету, а 17 травня 2021 року на 

базі Полтавського університету економіки і торгівлі, відбулася ХVІІІ 

науково-практична конференція студентів закладів вищої та фахової 

передвищої освіти Укркоопспілки на тему “Інноваційні процеси і їх вплив 

на ефективність діяльності підприємства”, на якій було обговорено 

питання розвитку вітчизняної економіки та розглянуті проблеми 

подальшого її реформування на основі запровадження інновацій у 

діяльність вітчизняних підприємств різних сфер діяльності. 

Організатор заходу – Навчально-методичний центр “Укоопосвіта” 

Всеукраїнської спілки споживчих товариств. 

Через карантинні обмеження, викликані пандемією COVID-19, 

конференція відбулася в режимі онлайн, проте науковий форум 

викликав  жвавий інтерес у студентів закладів вищої та фахової передвищої 

освіти системи споживчої кооперації України. Свої роботи для участі у 

конференції подали 78 студентів, котрі представляли всі освітні установи 

системи споживчої кооперації. Зокрема, на конференції у Львівському 

торговельно-економічному університеті було представлено 37 робіт, а у 

Полтавському університеті економіки і торгівлі – 39 робіт. З цієї кількості 

понад 30 учасників виступили з доповідями в онлайн. 

Відкрила науковий форум вітальним словом член Правління 

Укркоопспілки, директор Департаменту кадрової політики, освіти і науки, 

директор НМЦ “Укоопосвіта”, к.е.н. Л. Г. Войнаш.  Лідія Герасимівна 

привітала учасників конференції та побажала їм плідної наукової роботи та 

дискусії з проблематики пріоритетних напрямів розвитку вітчизняної 

економіки, системи споживчої кооперації як її невід’ємної складової та 

запровадження інновацій у практичну діяльність вітчизняних підприємств. У 

своєму вітальному слові ректор університету, професор П. О. Куцик привітав 



учасників конференції та побажав їм нових наукових звершень та набуття 

навичок і компетенцій для поглиблення своїх знань. 

Наукова тематика досліджень проведених учасниками конференції 

охопила актуальні для подальшого розвитку економіки України загалом та 

системи споживчої кооперації зокрема питання. Студенти у своїх працях 

досліджували проблеми інноваційного розвитку національної економіки в 

умовах глобалізації, моделі інвестиційно-інноваційних процесів для 

підприємств споживчої кооперації, формування збалансованої системи 

показників для застосування організаціями і підприємствами споживчої 

кооперації, проблеми фінансової стійкості підприємств споживчої кооперації як 

критерію ефективності управління їх фінансовими ресурсами, дослідження 

інноваційних засад та ризик-орієнтованих засад управління фінансово-

економічною безпекою підприємств, дослідження сучасних методів активізації 

продажу у роздрібній торгівлі, застосування матричних методів для 

формування асортиментного портфеля торговельного підприємства, 

застосування інноваційних засобів у рекламі, запровадження інноваційних 

форм навчання у закладах вищої освіти споживчої кооперації, сучасних 

проблем та перспектив діяльності підприємницьких структур, дослідження 

кооперативної ідентичності як бренду Укркоопспілки у міжнародному 

кооперативному альянсі, проблеми економічної безпеки підприємств споживчої 

кооперації в контексті національних інтересів України, здійснення оцінки 

фінансової безпеки торговельного підприємства в сучасному економічному 

середовищі, дослідження принципів раціонального розміщення роздрібних 

торговельних підприємств як невід’ємного чинника їх  ефективної діяльності, 

проблеми розробки продуктів харчування нового покоління та багато інших 

актуальних наукових проблем. 

При підведенні підсумків конференції Л. Г. Войнаш звернула увагу на 

актуальність, фаховість, високий науковий рівень та велике практичне значення 

представлених учасниками конференції результатів. Лідія Герасимівна спільно 

з ректором Львівського торговельно-економічного університету, проф. 

Куциком П.О. та ректором Полтавського університету економіки і торгівлі, 

проф. Нестулею О.О. побажала студентам та їх науковим керівникам здоров’я, 

успіхів у навчанні та нових наукових досягнень. 



 
 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 


