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Засідання Ради Наукового товариства імені Шевченка 

 

 
 

27 січня 2017 року в Залі засідань Вченої Ради Львівського 

торговельно-економічного університету відбулося засідання Ради 

Наукового товариства імені Шевченка. Засідання відкрив Голова НТШ – 

член-кореспондент НАН України, професор Роман Кушнір. 
На порядок денний винесено наступні питання:  

1. Чинники високої конкурентоспроможності кооперативів в умовах 

глобальної економіки (доповідач – проф. кафедри маркетингу Львівського 

торговельно-економічного університету Богдан Семак);  

2. Природоохоронні аспекти застосування цеолітів українського 

Закарпаття (доповідач – проф. кафедри природничих наук та захисту 

навколишнього середовища Львівського торговельно-економічного 

університету та провідний науковий співробітник кафедри аналітичної хімії 

Львівського національного університету ім. І. Франка Володимир Василечко);  

3. Про основні напрямки роботи НТШ у 2017 р. (доповідач – Роман 

Кушнір);  

4. Про заходи щодо відзначення 100-річчя Української національної 

революції (доповідач – Степан Гелей). 

У доповіді професор Богдан Семак наголосив на тому, що кооперативні 

організації у різних країнах світу функціонують здебільшого в умовах 

агресивного конкурентного середовища, що стало наслідком загострення 

глобальної конкуренції та посилення позицій транснаціональних корпорацій в 

економіці більшості країн. Доповідач звернув увагу присутніх на те, що 

незважаючи на несприятливе зовнішнє середовище, кооперативні організації є 

визнаними світовими лідерами бізнесу і реалізують свої товари і послуги для 
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близько половини населення планети. Головними чинниками високої 

конкурентоспроможності кооперативів у сучасному світі були визначені 

наступні: глибока інтеграція сільськогосподарських, виробничих та інших видів 

кооперативів з кооперативними структурами банківсько-кредитної сфери; 

ефективне застосування кооперативами стратегії захоплення окремих ринкових 

ніш; посилення тенденцій міжнародної кооперації та інтеграції; широке 

запровадження кооперативними організаціями інновацій та нарощування 

господарського обороту; реалізація на практиці моделі кооперативного бізнесу, 

що сприяє високій віддачі та мотивації працівників; високий рівень підтримки 

кооперативного руху у розвинутих країнах. Підсумовуючи свою доповідь, Б. 

Семак наголосив на необхідності застосування позитивного досвіду діяльності 

кооперативів у різних країнах світу в умовах вітчизняної системи споживчої 

кооперації, підприємства якої змушені конкурувати з структурами приватного 

бізнесу, значна частина яких працює у тіньовому секторі економіки. 

Професором Володимииром Василечком було аргументовано висвітлено 

різноманітні сфери застосування закарпатських цеолітів в охороні довкілля. 

Зокрема, ці природні наноматеріали використовуються під час аналізу 

природних вод на вміст токсичних важких металів та хлорорганічних речовин. 

Методи апробовані на численних прикладах аналізу природних, питних та 

стічних вод західного регіону України. Закарпатські цеоліти пропонуються для 

очищення вод та технологічних розчинів від різноманітних токсичних речовин. 

Композиції на основі закарпатських цеолітів можуть бути використані як 

фільтри для одночасного очищення вод від токсичних речовин та патогенних 

мікроорганізмів. Розроблені методики на основі цеолітів можна використати 

для вилучення дорогоцінних і рідкісних металів із стічних вод та технологічних 

розчинів з подальшою регенерацією металів. Запропоновано використання 

закарпатських цеолітів як сорбційно-фільтраційних інженерно-геохімічних 

бар’єрів для очищення інфільтратів, зокрема Грибовицького сміттєзвалища. 

Голова НТШ Роман Кушнір звернув увагу на підготовку сесії НТШ, яке 

відбудеться 25 березня 2017 р., на опрацювання наукових проектів (конкурсів, 

грантів), на оновлення сайтів НТШ. Голова НТШ Р. Кушнір визначив основні 

завдання президії, ради НТШ: це видання 3-го тому Енциклопедії НТШ, 

продовження випуску Хроніки НТШ, підготовлених до друку монографій, 

Записок НТШ. Він також піддав критиці окремі комісії НТШ, вказав на 

відсутність творчої результативної праці осередків НТШ в Чернівцях на 

Закарпатті. 

Професор Степан Гелей у доповіді проаналізував роботу історично-

філософської секції НТШ за 2016 рік, високо оцінив результати роботи низки 

дійсних членів НТШ, результати проведення Міжнародних наукових 

конференцій, присвячених 160-ій річниці з дня народження Івана Франка та 

150-річчю від народження Михайла Грушевського. Йшлося також про 
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підготовку і проведення низки заходів, присвячених 100-річчю Української 

національної революції. 

 

Фотогалерея: 
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