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Опис навчальної дисципліни 

Мета вивчення 
навчальної дисципліни 

Формування системи знань про значення та сучасний стан кооперативного руху в 

умовах ринкової економіки в різних країнах світу. 

Тривалість 
5 кредитів ЄКТС/150 годин (лекції 20 год., практичні заняття 40 год., самостійна робота 

90 год.) 

Форми та методи 

навчання 

Лекції та практичні заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом 

Система поточного та 

підсумкового контролю 

Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання навчальних завдань; доповіді з рефератами та їх 

обговорення; тестування; поточна модульна робота 

Підсумковий контроль: залік (ПМК) 

Базові знання  Наявність широких знань у сфері кредитної кооперації в різних країнах світу 

Мова викладання Англійська, українська 

 

 

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні 

результати навчання 

Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

 РН 4. Систематизовувати й упорядковувати 

отриману інформацію щодо процесів і явищ у 

світовому господарстві; оцінювати та 

пояснювати вплив ендогенних і екзогенних 

факторів на них; формулювати висновки і 

розробляти рекомендації з урахуванням 

особливостей національного і міжнародного 

середовища 

 РН 7. Застосовувати набуті теоретичні знання 

для розв’язання практичних завдань та змістовно 

інтерпретувати отримані результати 

 РН 12. Здійснювати комплексний аналіз 

складних економічних систем, зіставляти та 

 ЗК 3. Здатність навчатися та бути сучасно навченим 

 СК 1. Здатність виокремлювати характерні ознаки та тенденції 

розвитку світового господарства, особливості реалізації 

економічної політики та світових 

інтеграційних/дезінтеграційних процесів, у тому числі 

євроатлантичної інтеграції 

 СК 3. Здатність виявляти особливості функціонування 

середовища міжнародних економічних відносин та моделей 

економічного розвитку 

 СК 4. Здатність обґрунтовувати особливості реалізації форм 

міжнародних економічних відносин на мега-, макро-, мезо- і 

макрорівнях 

 СК 7. Здатність аналізувати теорії та механізми реалізації 



Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

порівнювати їх складові, оцінювати й 

аргументувати оцінки результативності їх 

функціонування 

 РН 14. Розуміти і застосовувати теорії, 

принципи, засоби й інструменти реалізації 

міжнародних валютно-фінансових та кредитних 

відносин 

 РН 26. Застосовувати демократичні принципи у 

економічному житті, розвиваючи відносини 

взаємодопомоги, особистої відповідальності, 

рівності, справедливості, солідарності, та 

використовуючи переваги кооперації праці для 

забезпечення спільних потреб і інтересів 

міжнародних валютно-фінансових і кредитних відносин 

 

Тематичний план навчальної дисципліни  

Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної 

роботи у розрізі тем 

Модуль 1. Теоретичні основи і розвиток кредитно-кооперативного руху (Theoretical bases and development of credit-

cooperative movement) 
Тема 1. Теоретичні основи 

кооперативного руху (Theoretical 

bases of credit-cooperative 

movement) 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати реферат на тему 

«Еволюція основних 

кооперативних принципів». 

Тема 2. Виникнення та розвиток 

кредитних кооперативів в країнах 

Європи (An origin and development 

of credit-cooperative movement in 

the countries of Europe) 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати реферат на тему 

«Кредитні кооперативи 

Німеччини та Австрії». 

Тема 3. Кредитно-кооперативний 

рух в країнах Америки (Credit-

cooperative movement of North 

America)  

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати реферат на тему 

«Кредитна та аграрна кооперація 

США і Канади». 

Модуль 2. Кредитно-кооперативний рух країн, що розвиваються, та міжнародні кооперативні організації (Credit-

cooperative movement in the developing countries and international co-operative organizations) 
Тема 4. Розвиток кредитно-

кооперативного руху в країнах 

Латинської Америки, Азії та 

Африки (Development of credit-

cooperative movement in the 

countries of Latin America, Asia and 

Africa) 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати реферат на тему 

«Кредитний кооператив як 

інструмент подолання бідності». 

Тема 5. Кредитно-кооперативний 

рух у країнах колишнього 

соціалістичного табору (Credit-

cooperative movement in the 

countries of the former socialistic 

camp) 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати реферат на тему 

«Досвід пост-радянських країн у 

сфері кредитної кооперації та 

псевдо-кредитні кооперативи». 

Тема 6. Міжнародні організації 

кредитних кооперативів 

(International organizations of 

credit-cooperatives) 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати реферат на тему 

«Роль Міжнародного 

кооперативного альянсу в 

розвитку кредитно-

кооперативного руху». 
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

 Пакет програмних продуктів Microsoft Office.  

 

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 

 Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). 

Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад, 

лікарняний). 

 Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування 

заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під 

час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття. 

 Політика щодо відвідування: 

відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, 

стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем. 

 Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya 

 

Оцінювання 
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Модуль 1 (теми 1-3): відвідування занять (10 балів); захист домашнього завдання (10 балів); 

обговорення матеріалу занять (5 балів); виконання навчальних завдань (5 балів); завдання 

самостійної роботи (5 балів); тестування (5 балів); поточна модульна робота (10 балів) 

50 

Модуль 2 (теми 4-6): відвідування занять (10 балів); захист домашнього завдання (10 балів); 

обговорення матеріалу занять (5 балів); виконання навчальних завдань (5 балів); завдання 

самостійної роботи (5 балів); тестування (5 балів); поточна модульна робота (10 балів) 
50 

Разом 100 

 
Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за 

шкалою ЄКТС 
Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно  

82-89 В Дуже добре  

74-81 С Добре 



Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за 

шкалою ЄКТС 
Оцінка за національною шкалою 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX Незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни 

 


