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Опис навчальної дисципліни 

Мета вивчення 

навчальної дисципліни 

Опанування основних понять теорії кооперативного права, засвоєння найважливіших 

положень кооперативного законодавства України, набуття здобувачами вищої освіти 

практичних навичок реалізації кооперативно-правових норм 

Тривалість 
3 кредити ЄКТС / 90 годин (лекції 18 год., семінарські заняття 30 год., самостійна робота 

42 год.) 

Форми та методи 

навчання 

Лекції та семінарські заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом 

Система поточного та 

підсумкового контролю 

Поточний контроль: відвідування занять; обговорення теоретичних питань; тестування; 

захист домашнього завдання; виконання навчальних завдань; доповіді з рефератами та їх 

обговорення; поточна модульна робота 

Підсумковий контроль: залік 

Базові знання  Наявність знань з теорії права, цивільного права, господарського права, трудового права 

Мова викладання Українська 

 

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні 

результати навчання 

Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

ПРН 1. Визначати вагомість та переконливість аргументів в 

оцінці заздалегідь невідомих умов та обставин. 

ПРН 2. Здійснювати синтез відповідних концепцій і 

доктринальних положень публічної політики у контексті 

аналізованої проблеми і демонструвати власне бачення 

шляхів її розв’язання. 

ПРН 6. Оцінювати недоліки і переваги аргументів, 

аналізуючи відому проблему. 

ПРН 11. Викладати матеріал з певної проблематики таким 

чином, щоб розкрити зміст основних питань. 

ПРН 18. Пояснювати природу та зміст основних правових 

Спеціальні (фахові): 
СК 9. Навички реалізації та застосування норм 

матеріального і процесуального права. 

СК 11. Здатність визначати належні та прийнятні для 

юридичного аналізу факти. 

СК 14. Здатність виявляти проблеми правового 

регулювання і пропонувати способи їх вирішення, 

включаючи подолання юридичної невизначеності. 

 



Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

інститутів та процедур національного права. 

ПРН 22. Самостійно підготувати проекти необхідних актів 

застосування права відповідно до правового висновку 

зробленого у різних правових ситуаціях. 
 

 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у 

розрізі тем 

Модуль 1. Загальна частина навчальної дисципліни «Кооперативне право» 

Тема 1. Кооперація та її 

взаємовідносини з 

державою 

Відвідування занять; обговорення 

теоретичних питань; тестування; виконання 

навчальних завдань; завдання самостійної 

роботи 

Опрацювати теоретичні питання для 
самостійного вивчення. 
Скласти логічну схему, яка б відображала 
взаємозв’язки між поняттями «кооперація», 
«громадянське суспільство», «держава», 
«законодавство», та письмово 
прокоментувати її. 

Тема 2. Загальна 

характеристика 

кооперативного права 

Відвідування занять; обговорення 

теоретичних питань; тестування; виконання 

навчальних завдань; доповіді з рефератами 

та їх обговорення; завдання самостійної 

роботи 

Опрацювати теоретичні питання для 
самостійного вивчення. 
Письмово порівняти міжнародні 
кооперативні принципи з кооперативними 
принципами, які закріплені в Законі України 
«Про кооперацію». 
Розробити структурно-логічну схему 
«Класифікація джерел кооперативного 
права». 

Тема 3. Правовий статус 

кооперативів, їх об’єднань 

і створених ними 

підприємств (організацій) 

Відвідування занять; обговорення 

теоретичних питань; тестування; виконання 

навчальних завдань; доповіді з рефератами 

та їх обговорення; завдання самостійної 

роботи 

Опрацювати теоретичні питання для 
самостійного вивчення. 
Користуючись Законом України «Про 
кооперацію» (ст. 8 і ст. 33), письмово 
порівняти зміст статутів кооперативу та 
кооперативного об’єднання (переліків їх 
обов’язкових положень). 
Скласти класифікаційну схему видів 

підприємств, які можуть бути створені 

кооперативами та їх об’єднаннями, 

використовуючи при цьому якомога більше 

класифікаційних ознак (критеріїв). 

Тема 4. Право членства в 

кооперативі 

Відвідування занять; обговорення 

теоретичних питань; тестування; виконання 

навчальних завдань; доповіді з рефератами 

та їх обговорення; завдання самостійної 

роботи 

Опрацювати теоретичні питання для 
самостійного вивчення. 
Вказати письмово особливі умови набуття 
членства у кооперативах різних типів і видів 
(виробничих, обслуговуючих, споживчих, 
кредитних). 
Користуючись Законом України «Про 
кооперацію», скласти порівняльну таблицю 
«Права та обов’язки членів та асоційованих 
членів кооперативу» 

Тема 5. Право 

кооперативного 

самоврядування 

Відвідування занять; обговорення 

теоретичних питань; тестування; виконання 

навчальних завдань; доповіді з рефератами 

та їх обговорення; завдання самостійної 

роботи 

 

Опрацювати теоретичні питання для 
самостійного вивчення. 
На підставі статей 15-18 Закону України 
«Про кооперацію» розробити структурно-
логічну схему «Система органів управління 
кооперативу». 
Письмово порівняти правовий статус голови 
кооперативу і виконавчого директора 
кооперативу. 
Розробити порядок («сценарій») проведення 
звітно-виборчих загальних зборів членів 
кооперативу. 

Тема 6. Право власності в 

кооперації та його 

правовий захист 

Відвідування занять; обговорення 

теоретичних питань; тестування; виконання 

навчальних завдань; доповіді з рефератами 

Опрацювати теоретичні питання для 
самостійного вивчення. 
Письмово порівняти правовий режим майна, 



Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у 

розрізі тем 

та їх обговорення; завдання самостійної 

роботи 

яке належить кооперативному підприємству 
на праві власності та праві господарського 
відання. 
Користуючись дефініціями, вміщеними у 
Законі України «Про кооперацію», вказати 
специфічні ознаки кожного з видів внесків у 
майно кооперативної організації (пай, 
додатковий пай, вступний внесок, членський 
внесок, цільовий внесок). 

Тема 7. Правове 

регулювання 

господарської діяльності 

кооперативних 

організацій 

Відвідування занять; обговорення 

теоретичних питань; тестування; виконання 

навчальних завдань; доповіді з рефератами 

та їх обговорення; завдання самостійної 

роботи 

Опрацювати теоретичні питання для 
самостійного вивчення. 
Письмово визначити тип а) садово-
городнього, б) гаражного, в) торговельно-
закупівельного, г) транспортного, 
д) освітнього кооперативу (за зразком 
визначення типу житлово-будівельного 
кооперативу, наведеного у Листі 
Державного комітету з питань регуляторної 
політики та підприємництва від 23.02.2007 р. 
№ 1352 «Щодо діяльності різних видів 
кооперативів»). 

Тема 8. Правове 

регулювання договірних 

відносин кооперативних 

організацій 

Відвідування занять; обговорення 

теоретичних питань; тестування; завдання 

самостійної роботи; поточна модульна 

робота 

Опрацювати теоретичні питання для 
самостійного вивчення. 
Письмово порівняти договір поставки і 
договір роздрібної купівлі-продажу та 
охарактеризувати сферу застосування цих 
договорів у кооперації. 
Письмово встановити відмінності між 
установчим договором кооперативного 
об’єднання, укладеним згідно зі ст 32 Закону 
України «Про кооперацію», і договором 
простого товариства (ст. 1132 ЦК України). 

Модуль 2. Особлива частина навчальної дисципліни «Кооперативне право» 

Тема 9. Правове 

регулювання виробничої 

кооперації 

Відвідування занять; обговорення 

теоретичних питань; тестування; виконання 

навчальних завдань; доповіді з рефератами 

та їх обговорення; завдання самостійної 

роботи 

Опрацювати теоретичні питання для 
самостійного вивчення. 
На підставі Господарського кодексу України 

та Закону України «Про господарські 

товариства» письмово встановити спільні та 

відмінні риси виробничого кооперативу і 

товариства з обмеженою відповідальністю. 

Письмово порівняти правову природу 

виробничого кооперативу і споживчого 

товариства, яке, крім іншого, здійснює 

виробництво продукції певного виду. 

Тема 10. Правове 

регулювання 

обслуговуючої кооперації 

Відвідування занять; обговорення 

теоретичних питань; тестування; виконання 

навчальних завдань; доповіді з рефератами 

та їх обговорення; завдання самостійної 

роботи 

Опрацювати теоретичні питання для 
самостійного вивчення. 
Письмово порівняти цілі і напрями 

діяльності різних видів обслуговуючого 

кооперативу. 

Письмово порівняти правову природу 

постачального кооперативу і споживчого 

товариства. 
Тема 11. Правове 

регулювання споживчої 

кооперації 

Відвідування занять; обговорення 

теоретичних питань; тестування; виконання 

навчальних завдань; доповіді з рефератами 

та їх обговорення; завдання самостійної 

роботи 

Опрацювати теоретичні питання для 
самостійного вивчення. 
Письмово обґрунтувати належність 

споживчих кооперативів до товариств 

непідприємницького типу. 

На підставі аналізу примірних статутів і 

примірних договорів, що діють у системі 

Укоопспілки, письмово пояснити яким 

чином статутне регулювання відносин у 

системі споживчої кооперації України 



Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у 

розрізі тем 

поєднується з їх договірним регулюванням. 

Тема 12. Правове 

регулювання кредитної 

кооперації 

Відвідування занять; обговорення 

теоретичних питань; тестування; завдання 

самостійної роботи; поточна модульна 

робота 

Опрацювати теоретичні питання для 
самостійного вивчення. 
Письмово перелічити обмеження, 

встановлені для кредитних спілок Законом 

України «Про кредитні спілки», та 

обґрунтувати їх доцільність. 

Письмово охарактеризувати відмінність між 

структурою капіталу кредитної спілки, 

встановленою Законом України «Про 

кредитні спілки», та структурою майнових 

фондів кооперативу, передбаченою Законом 

України «Про кооперацію». 

Письмово викласти перелік ознак, які б 

дозволили кваліфікувати певну конкретну 

кредитну спілку як псевдокооперативну 

організацію. 
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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 виконання навчальних завдань творчого характеру 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 оцінювання модульних контрольних робіт;  

за інші види робіт (обговорення теоретичних питань; доповіді з рефератами та їх обговорення; завдання самостійної 

роботи) студенти одержують додаткові бали. 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Модуль 1 (теми 1-8) 70 

Модуль 2 (теми 9-12) 30 

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 

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 

 


