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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 

Лекційні та семінарські заняття в аудиторії з використанням інформаційних технологій, 

самостійна робота із джерелами, основною та додатковою навчально-методичною 

літературою поза аудиторними заняттями 

Методи навчання - викладення наукового і навчального мультимедійного матеріалу з 

тем навчальної дисципліни на лекційних заняттях в аудиторії; закріплення, 

систематизація та узагальнення теоретичних знань, що були набуті студентами під час 

лекційних занять, позааудиторного опрацювання рекомендованих джерел інформації та 

представлення результатів самостійної роботи в письмовій формі (навчальне завдання, 

реферат(есе) за заданою проблематикою), на семінарських/практичних заняттях та 

передсемінарських індивідуальних консультаціях; під час проведення інтелектуальних 
ігор, диспутів, дебатів 

Система поточного та 
підсумкового контролю 

Поточний контроль: відвідування лекцій; обговорення теоретичних питань на 

семінарських заняттях; тестування; виконання завдань, передбачених планом 

самостійної роботи; написання і захист наукових рефератів з визначеної проблеми; 

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 

Компетентності, якими повинен оволодіти  
студент 

Програмні результати  
навчання 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

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. 

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 

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» 



Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у 

розрізі тем 

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 

та їх обговорення; завдання самостійної 

роботи 

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

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

діяльності різних видів обслуговуючого 



Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у 

розрізі тем 

роботи 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 

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. 

 
Інформаційні джерела 

Нормативно-правові акти: 

1. Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради 

України. – 1996. – 23 липня. – № 30. – Ст. 141.  
2. Про кооперацію: Закон України від 10 липня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 5. – Ст. 35. 

3. Про кредитні спілки: Закон України від 20 грудня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 15. – 

Ст. 101. 

4. Про споживчу кооперацію: Закон України від 10 квітня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 30. – 

Ст. 414. 

5. Про сільськогосподарську кооперацію: Закон України від 21 липня 2020 р. – Режим 

доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/819-20#Text 

6. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. – 28 березня. – № 11. – 

Ст. 462. 

7. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. – 28 березня. – № 11. – Ст. 461. 

8. Господарський процесуальний кодекс України від 6 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – 
№ 6. – Ст. 56. 

9. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 3-4. – Ст. 27. 

10. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – 

№ 35-36, 37. – Ст. 446. 

11. Кодекс законів про працю України: затверджений Законом УРСР від 10 грудня 1971 р. – Режим доступу:  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08 

12. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 13-14, 15-16, 17. – 

Ст. 112. 

13. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 41, 

42. – Ст. 492. 



14. Про державну підтримку сільського господарства України : Закон України від 24 червня 2004 р. // Офіційний вісник 

України. – 2004. – № 30. – Ст. 1987. 

15. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців : Закон України від 15 травня 2003 р. // 

Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 31-32. – Ст. 263. 

16. Про захист прав споживачів: Закон України від 1 грудня 2005 р. – Режим доступу:  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/про%20захист%20прав%20споживачівhttp://zakon.rada.gov.ua. 

17. Про зовнішньоекономічну діяльність : Закон України від 16 квітня 1991 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – 

№ 29. – Ст. 377. 

18. Про ліцензування видів господарської діяльності: Закон України від 2 березня 2015 р. // Відомості Верховної Ради 
України. – 2015. – № 23. – Ст. 158. 

19. Про оренду землі : Закон України в редакції від 2 жовтня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – 

№ 10. – Ст. 102. 

20. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг : Закон України від 12 липня 2001 р. // 

Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 1. – Ст. 1. 

21. Про заходи щодо розвитку кооперативного руху та посилення його ролі в реформуванні економіки України на 

ринкових засадах: Указ Президента України від 19 грудня 2000 р. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1348/2000 

22. Деякі питання надання державної підтримки сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам: Кабінет Міністрів 

України; Постанова, Перелік від 09.09.2009 № 1039. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1039-2009-п 

23. Деякі питання надання державної підтримки сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам: Кабінет Міністрів 
України; Розпорядження, Перелік від 19.08.2009 № 1014-р. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1014-

2009-р 

24. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності садівницьких товариств та дачних 

кооперативів: Закон України від 14 січня 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 32. – Ст. 318. 

25. Про прийняття за основу проекту Закону України про молодіжну житлово-будівельну кооперацію: Постанова 

Верховної Ради України від 17.05.2012 № 4784-VI – Режим доступу:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4784-17 

26. Про схвалення Концепції розвитку житлової кооперації та запровадження житлових будівельно-ощадних кас в 

Україні: Кабінет Міністрів України; Розпорядження, Концепція від 17.02.2010 № 243-р. – Режим доступу:  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/243-2010-р 

27. Примірний статут житлово-будівельного кооперативу: Затверджений постановою Ради Міністрів УРСР від 30 квітня 

1985 р. № 186. – Режим доступу:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/186-85-п 
28. Щодо порядку передачі нерухомого майна до пайового фонду кооперативу його членами: Лист Міністерства юстиції 

України від 03.03.2008 № 19-48-7. – Режим доступу:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v19-4323-08 

29. Щодо правового статусу кооперативів та громадських організацій та кооперативів: Роз'яснення Міністерства юстиції 

України від 12.05.2008 № 32-32-263. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v_263323-08 

30. Щодо створення гаражно-будівельних кооперативів: Лист Державного комітету України з питань регулярної політики 

та підприємництва № 3087 від 25.04.2005. – Режим доступу: http://ukraine.uapravo.net/data/base20/ukr20654.htm 

31. Засновницький договір про створення підприємства споживчої кооперації (примірний); Статут підприємства 

споживчої кооперації України (примірний): Затв. постановою третіх зборів Ради Укоопспілки 19-го скликання від 

25 січня 2006 р. // Вісті ЦССТУ. Діловий випуск. – 2006. – 17 лютого. – № 7. – С. 17-24 (вкладка). 

32. Положення «Про неподільний фонд споживчого товариства»: Затв. постановою четвертих зборів Ради Укоопспілки 19-

го скликання 24 січня 2007 р. // Вісті ЦССТУ. Діловий випуск. – 2007. – 9 лютого. – № 6. – С. 1 (вкладка). 

33. Положення «Про організацію пайового господарства споживчої кооперації України»: Затв. постановою четвертих 
зборів Ради Укоопспілки 19-го скликання 24 січня 2007 р., зі змінами і доповненнями станом // Вісті ЦССТУ. Діловий 

випуск. – 2009. – 21 серпня. – № 35-36. – С. 1-7. 

34. Положення про громадське майно (основні засоби) споживчої кооперації України: Затв. постановою шостих зборів 

Ради Укоопспілки 17-го скликання від 3 квітня 2003 р. зі змінами і доповненнями станом на 24 січня 2007 р. // Вісті 

ЦССТУ. Діловий випуск. – 2006. – 31 березня. – № 13. – С. 1-7 (вкладка); 2007. – 9 березня. – № 10. – С. 8-14 (вкладка). 

35. Положення про кооперативні виплати членам споживчих товариств за придбання товарів в об’єктах роздрібної 

торгівлі та харчування споживчої кооперації України: Затв. постановою третіх зборів Ради Укоопспілки 19-го 

скликання від 25 січня 2006 р. // Вісті ЦССТУ. Діловий випуск. – 2006. – 17 лютого. – № 7. – С. 10-16 (вкладка). 

36. Положення про кооперативну дільницю споживчого товариства; Положення про уповноваженого; Положення про 

дільничні комітети споживчого товариства; Положення про комісію кооперативного контролю: Затв. постановою 

третіх зборів Ради Укоопспілки 19-го скликання 25 січня 2006 р. // Вісті ЦССТУ. Діловий випуск. – 2006. – 24 лютого. 
– № 8. – С. 11-15 (вкладка). 

37. Положення про порядок участі членів, асоційованих членів споживчого товариства (з числа фізичних осіб) у його 

господарській діяльності (придбання товарів в об’єктах роздрібної торгівлі споживчої кооперації України): Затв. 

постановою п’ятих зборів Ради Укоопспілки 19-го скликання від 21 листопада 2007 р. // Вісті ЦССТУ. Діловий випуск. 

– 2007. – 7 грудня. – № 49. – С. 6-7. 



38. Положення про постійно діючий третейський суд при Центральній спілці споживчих товариств України (Укоопспілці): 

Затв. постановою правління ЦССТУ (Укоопспілки) від 16 березня 2005 р. № 68 // Вісті ЦССТУ. – 2005. – 2 червня. – 

№ 23. – С. 5. 

39. Положення про ревізійну комісію споживчого товариства (сільського, селищного, міського та ін.); Положення про 

ревізійну комісію районного споживчого товариства; Положення про ревізійну комісію районної спілки споживчих 

товариств (райспоживспілки); Положення про ревізійну комісію обласної (республіканської) спілки споживчих 

товариств: Затв. постановою п’ятих зборів Ради Укоопспілки 19-го скликання від 21 листопада 2007 р. // Вісті ЦССТУ. 

Діловий випуск. – 2007. – 7 грудня. – № 49. – С. 16-20. 

40. Примірний статут споживчого товариства: Затв. постановою ХVIII (позачергового) з’їзду споживчої кооперації 
України 19 грудня 2000 р., зі змінами і доповненнями // Вісті ЦССТУ. Діловий випуск. – 2001. – 12 січня. – С. 1-10 

(вкладка). 

41. Про громадські органи управління і контролю споживчого товариства: Постанова третіх зборів Ради Укоопспілки 19-

го скликання від 25 січня 2006 р. // Вісті ЦССТУ. Діловий випуск. – 2006. – 24 лютого. – № 8. – С. 11-15 (вкладка). 

42. Програма завершення розмежування і закріплення власності в споживчій кооперації України (Укоопспілки), зі змінами 

та доповненнями // Вісті ЦССТУ. – 2002. – 6 червня. – С. 4-5. 

43. Статут підприємства споживчої кооперації «ринок» споживспілки (споживчого товариства) (типовий): Затв. 

постановою шостих зборів Ради Укоопспілки дев’ятнадцятого скликання 12 листопада 2008 р. // Вісті ЦССТУ. – 2008. 

– 28 листопада. – № 48. – С. 12-15. 

44. Типове положення відокремленого підрозділу (без створення юридичної особи) «ринок» споживчого товариства 

(споживспілки): Затв. постановою шостих зборів Ради Укоопспілки дев’ятнадцятого скликання 12 листопада 2008 р. // 
Вісті ЦССТУ. – 2008. – 28 листопада. – № 48. – С. 15-16. 

Література 

1. Бурова О.Б. Сучасний стан державного фінансування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в Україні / 

О.Б. Бурова // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : 

Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. – 2017. – Вип. 260. – С. 33-40. – Режим 

доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_econ_2017_260_6 

2. Воронина Н.П. Сельскохозяйственный кооператив как самостоятельная организационно-правовая форма 

юридического лица / Н.П. Воронина // Правові горизонти. – 2016. – № 1. – С. 54-62. – Режим 

доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ln_2016_1_10 

3. Гладкий С.О. Кооперативне законодавство УСРР 1920-х років як явище правової реальності / С.О. Гладкий. – Полтава 

: ПУЕТ, 2010. – 522 с. 

4. Даниляк І.М. Проблеми нормативно–правового забезпечення обліку і оподаткування діяльності сільськогосподарських 

кооперативів та шляхи їх удосконалення  / І.М. Даниляк // Наукові записки Національного університету "Острозька 

академія". Серія : Економіка. – 2017. – Вип. 4. – С. 194-199. – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoa_2017_4_38 

5. Дюкарєва-Бержаніна К. Правовий статус асоційованого члена кооперативу [Електронний ресурс] / К. Дюкарєва-

бержаніна // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2021. – Вип. 73. – С. 61-66. – Режим 
доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_yu_2021_73_9 

6. Ільющенко Г.В. Актуальні питання правового режиму майна кооперативів / Г.В. Ільющенко // Law. State. Technology. – 

2021. – Вип. 1. – С. 20-25. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/lastte_2021_1_5 

7. Клокар О.О. Державне регулювання розвитку сільськогосподарської кооперації в Україні / О.О. Клокар // Інноваційна 

економіка. – 2014. – № 1. – С. 9-14. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2014_1_3 

8. Коверзнев В. Джерела кооперативного права України: поняття, види та загальна характеристика / В. Коверзнев 

// Evropsky politicky a pravni diskurz. – 2015. – Vol. 2, Iss. 2. – С. 239-245. – Режим 
доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evrpol_2015_2_2_39 

9. Коверзнев В. Сутність механізму правового регулювання кооперації в Україні / В. Коверзнев // Evropsky politicky a 

pravni diskurz. – 2015. – Vol. 2, Iss. 1. – С. 291-298. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evrpol_2015_2_1_46 

10. Коверзнев В. Філософські аспекти формування норм кооперативного права / В. Коверзнев // Підприємництво, 

господарство і право. – 2016. – № 8. – С. 37-42. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2016_8_8 

11. Коверзнев В.О. Принципи кооперативного права / В.О. Коверзнев // Науково–інформаційний вісник Івано-

Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. – 2015. – № 11. – С. 128-134. – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nivif_2015_11_21 

12. Лаврик Г.В. Правове забезпечення функціонування кооперації в умовах формування міжнародних стандартів сприяння 

її розвитку / Г.В. Лаврик // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. – 2014. – № 1. – С. 92-

97. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_Jur_2014_1_18 

13. Лаврик Г.В. Теоретико-правові засади взаємовідносин між державою і кооперативними організаціями в Україні / 

Г.В. Лаврик // Університетські наукові записки. – 2014. – № 1. – С. 11-17. – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2014_1_4 

14. Масін В. М. Правове регулювання державної цільової підтримки розвитку сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів: облікові аспекти / В.М. Масін, Л.О. Масіна  // Вісник Одеського національного 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669836:%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669836:%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_econ_2017_260_6
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96101438
http://nbuv.gov.ua/UJRN/ln_2016_1_10
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669992:%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669992:%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoa_2017_4_38
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9628852:%D0%AE
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_yu_2021_73_9
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96101901
http://nbuv.gov.ua/UJRN/lastte_2021_1_5
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9625888
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9625888
http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2014_1_3
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000130
http://nbuv.gov.ua/UJRN/evrpol_2015_2_2_39
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000130
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000130
http://nbuv.gov.ua/UJRN/evrpol_2015_2_1_46
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9614931:%D0%B0
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9614931:%D0%B0
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2016_8_8
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673788
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673788
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nivif_2015_11_21
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669658:%D1%8E%D1%80.%D0%BD.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_Jur_2014_1_18
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9623990
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2014_1_4
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669659:%D0%9F%D1%80.


університету. Серія : Правознавство. – 2015. – Т. 20, Вип. 2. – С. 169-178. – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_prav_2015_20_2_22 

15. Піддубна В.Ф. Цивільно-правовий статус виробничого кооперативу / В.Ф. Піддубна // Університетські наукові 

записки. – 2014. – № 4. – С. 69-79. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2014_4_11 

16. Рябова К.О. Особливості правового статусу членів житлово-будівельного кооперативу / К.О. Рябова // Приватне право 

і підприємництво. – 2016. – Вип. 16. – С. 132-135. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppip_2016_16_27 

17. Тропін В.В. Сільськогосподарські кооперативи як суб’єкти оподаткування / В.В. Тропін // Наше право. – 2014. – № 2. – 

С. 119-124. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nashp_2014_2_22 

18. Тропін В.В. Членство в сільськогосподарському кооперативі: проблеми правового визначення / В.В. Тропін 

// Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Економіка, 

аграрний менеджмент, бізнес. – 2016. – Вип. 249. – С. 406-415. – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_econ_2016_249_47 

19. Уркевич В.Ю. Про особливості правового становища сільськогосподарських кооперативів / В.Ю. Уркевич // Право та 

інновації. – 2015. – № 4. – С. 25-30. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apir_2015_4_5 
 

Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

• Кооперативне право : завдання для аудиторного тестування студентів заочної форми навчання / С. О. Гладкий 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://10.0.0.34/. 

• Кооперативне право : Дистанційний курс з дисципліни для студентів спеціальності 081 «Право» [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://www2.el.puet.edu.ua/st/course/view.php?id=1724.  

 
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: студенти мають свідомо дотримуватися «Положення про академічну 

доброчесність» (http://puet.edu.ua/sites/default/files/polozhennya_pro_akademichnu_dobrochesnist_2020.pdf); 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/neformalna-osvita; Положення про 

зарахування результатів неформальної освіти. 

 
Оцінювання 

Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання 

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 
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