
ОРГАНІЗАЦІЯ, ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КООПЕРАТИВНОЇ 

СИСТЕМИ В УКРАЇНІ 

 

 Заплановані результати навчання: 

Мета вивчення навчальної дисципліни: сформувати розуміння особливостей 

організації і функціонування кооперативної системи, як сукупності кооперативних 

організацій, що завдяки такій системі захищають інтереси безпосередніх учасників 

кооперативного руху – виробників і споживачів. 

Основні завдання навчальної дисципліни: з’ясувати сутність кооперативної 

системи та її специфіку; дати загальну характеристику основних учасників 

кооперативної системи; визначити функціональні особливості кожного з рівнів 

кооперативної системи; обґрунтувати значення кооперативної системи для сучасної 

українській економіці; спрогнозувати перспективи розвитку кооперативної системи в 

Україні.    

Компетентності: 

загальні: 
 Навички в організаційній діяльності  

 Здатність до самоосвіти, постійного вдосконалення професійного рівня 

та особистісних якостей. 

 Здатність формувати та проявляти лідерські навички, вести ділові переговори, 

готувати проекти технічної  допомоги.  

фахові: 

 Здатність застосовувати кооперативні знання в роботі за фахом. 

 Здатність обирати і застосовувати кооперативні форми господарювання. 

 Здатність до участі в роботі щодо формування та удосконалення 

кооперативних систем, визначенні їх результативності та ефективності функціонування. 

 Здатність до розробки проектів технічної допомоги для розвитку кооперативної 

системи в Україні.   

Програмні результати навчання: 

1. Вміти адаптовувати і застосовувати досягнення в галузі кооперації для 

досягнення науково-практичних результатів, спрямованих на розвиток системи суб’єктів 

малого підприємництва. 

2. Будувати взаємовигідні партнерські взаємовигідні відносини між 

учасниками кооперативної системи з іншими суб’єктами ринку шляхом впровадження 

науково-практичних розробок. 

3. Сприяти ефективності підприємства, підвищувати  значення соціальної 

економіки як особливого сектору національної економіки. 

4. Удосконалювати кооперативну систему, та вносити науково-обґрунтовані 

пропозиції при розробці програм, стратегій та законодавства щодо розвитку суб’єктів 

кооперативних відносин. 

 Програма навчальної дисципліни 

Тема 1.  Теоретичні основи кооперації   

Тема 2.  Сутнісні характеристики поняття «кооперативна система» 

Тема 3.  Третій сектор як соціально-економічна система 

Тема 4.  Особливості будови національних кооперативних систем 

Тема 5.  Кооперативна система України та її специфіка 

Тема 6.  Система сільськогосподарської кооперації України 

Тема 7.  Перспективи розвитку кооперативної системи України  



Трудомісткість: 

Загальна кількість годин – 120 год. 

Кількість кредитів – 4. 

Форма семестрового контролю – залік. 


