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Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, 

програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач  

 

Результати навчання 

 

ЗК 1. Здатність реалізувати свої права 

і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні. 

ЗК 7. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК 8. Здатність працювати в команді. 
Спеціальні компетентності 

СК3. Здатність застосовувати знання 

основних засад та інститутів 

національного права. 

СК5. Здатність надавати консультації 

з правових питань. 

СК8. Здатність до самовизначення та 

самореалізації у правничій 

діяльності. 

СК9. Здатність критично мислити в 

процесі системного аналізу правових 

явищ і фактів.  

СК10. Здатність самостійно 

планувати та контролювати свою 

професійну діяльність. 

РН1. Усвідомлювати цінності 

громадянського суспільства, 

верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина України. 

РН7. Використовувати навички 

пошуку, оброблення аналізу 

інформації у професійній діяльності. 

РН8. Мати навички здійснення 

професійної діяльності самостійно і в 

команді. 

РН11. Практикувати знання основних 

засад та інститутів фундаментальних 

галузей права національної правової 

системи. 

РН15. Аналізувати правові проблеми, 

приймати обґрунтовані рішення та 

формувати правові висновки. 

РН16. Підвищувати рівень 

індивідуальної професійної 

підготовки. 

РН17. Аналізувати явища та процеси 

на основі застосування теоретичних 

знань і прикладних навичок щодо 

здійснення професійної діяльності. 

РН18. Демонструвати вміння 

планувати та контролювати 

професійну діяльність. 
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Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників  
Галузь знань, напрям підготовки, 

освітньо-професійний ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  1,5 

Галузь знань 

08 Право 
(шифр і назва) 

Нормативна 
(за вибором) 

 
 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

______________________ 

  

Семестр 

Загальна кількість годин - 

45 

 2-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних –3 год. 

самостійної роботи 

студента – 3,4 год. 

Освітньо-професійний 

ступінь: 

Молодший фаховий 

бакалавр 

 12 год.  

Практичні 

 - год. 

Семінарські 

- год. 8 год. 

Самостійна робота 

 25 год. 

Індивідуальні завдання  

- год. 

Вид контролю: екзамен 

 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загальної кількості 

годин 

для денної форми навчання – 0,46 

для заочної форми навчання –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: надання студентам теоретичних  знань у сфері кооперативних 

правовідносин,  організації та здійснення кооперативної  діяльності у сфері 

чинного  кооперативного  законодавства.  

Завдання: основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі 

викладання дисципліни є : 

Вивчення проблем кооперативного  права як складової  частини системи 

права України; 

Засвоєння чинного  кооперативного  законодавства; 

Ефективне застосування властивих  кооперативному праву методів і 

принципів демократичного  управління; 

Чітке визначення меж і напрямів правозастосовної  діяльності органів 

управління кооперативів та їх  об’єднань (асоціацій,  спілок). 

 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати: 

 Поняття та предмет кооперативного  права,  правове становище 

кооперативів та їх  об’єднань; 

 Право членства в кооперативі;  

 Право кооперативної власності та самоврядування,  правове 

регулювання кооперативної діяльності.  

уміти: 

 Застосовувати норми  кооперативного  права для організації 

діяльності кооперативів; 

 Організувати юридичну службу споживчої  кооперації; 

 Організувати функціонування кооперативів від їх  організації та до  

припинення діяльності;  

 Регулювати фінансову діяльність  кооперативів; 

 Застосовувати правові засади взаємовідносин держави і 

кооперативів. 

 

 

2. Програма навчальної дисципліни 
1.1.Поняття та предмет кооперативного права.  

1.2.Правове становище кооперативів та їх об’єднань. 

1.3.Право членства в кооперативі.  

2.1.Право кооперативної власності.  Право кооперативного самоврядування. 

2.2.Правове регулювання кооперативної діяльності. Договірні форми кооперативних відносин.   

2.3.Правове регулювання фінансової 

діяльності кооперативів. Взаємовідносини 

держави та кооперації.  

2.4.Юридичне обслуговування кооперативів.Правове регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності кооперативів та їх об’єднань.  

 

 

 

 
 

 



3. Структура навчальної дисципліни 

Назви  

змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 
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Розділ І. Загальна 

частина 

12 4 

 

2 

 

6 

      

1.1.Поняття та предмет 

кооперативного права.  

3 1 

 

 

 

2 

      

1.2.Правове становище 

кооперативів та їх 

об’єднань. 

5 1 

 

2 

 

2 

      

1.3.Право членства в 

кооперативі.  
4 2 

 

 

 

2 

      

Розділ ІІ.  ОСОБЛИВА 

ЧАСТИНА 
29 9 

 
6 

 
18 

      

2.1.Право 

кооперативної 

власності.  Право 

кооперативного 

самоврядування. 

10 3 

 

2 

 

5 

      

2.2.Правове 

регулювання 

кооперативної 

діяльності. Договірні 

форми кооперативних 

відносин.   

9 2 

 

2 

 

5 

      

2.3.Правове 

регулювання фінансової 

діяльності 

кооперативів. 

Взаємовідносини 

держави та кооперації. 

8 2 

 

2 

 

4 

      

2.4.Юридичне 

обслуговування 

кооперативів. Правове 

регулювання 

зовнішньо-економічної 

діяльності кооперативів 

та їх об’єднань. 

6 2 

 

 

 

4 

      

Усього годин 45 13  8  24       

 

 

 

 

 

 



4. Теми лекційних занять 

 
№ 

з/п 
№ заняття Назва теми 

Кількість 

годин 

1 1 Тема 1.1. Поняття та предмет кооперативного  права. Тема 

1.2. Правове становище кооперативів та їх  об’єднань 

Тема лекції 1. Поняття та предмет кооперативного  права. 

Правове становище кооперативів та їх  об’єднань 

План 

1.Поняття кооперативу і кооперативного  права,  його  предмет та 

правовідносин 

2.Функції,  методи, принципи кооперативного  права 

3.Кооператив як первинна ланка системи кооперації. 

Класифікація кооперативів за напрямами діяльності 

4.Порядок створення кооперативу 

5.Правове становище підприємств та організацій,  створених  

кооперативами та їх  об’єднаннями 

2 

2 3 Тема 1.3.Право членства в кооперативі  

Тема лекції 2.Право членства в кооперативі 

План 

1.Поняття членства в кооперативі. Принцип членства в 

кооперативі 

2.Порядок вступу до кооперативу. Оформлення вступу до 

кооперативу 

2 

3 4 Тема 2.1. Право кооперативної  власності.  Право 

кооперативного  самоврядування 

Тема лекції 3.. Право  кооперативної  власності. Право 

кооперативного  самоврядування 

План 

1.Поняття права кооперативної  власності, суб’єкти та об’єкти 

2.Майно кооперативу,  фінансові та інші ресурси кооперативу. 

Джерела формування майна кооперативу 

3.Фонди кооперативу  
4.Поняття права кооперативного  самоврядування, його  

структура  

5.Вищий орган управління кооперативу,  його  компетенція 

6.Виконавчий орган кооперативу  

7.Ревізійна комісія кооперативу 
 

2 

4 6 Тема 2.2. Правове регулювання кооперативної  діяльності. 

Договірні форми кооперативних  відносин   

Тема лекції 4. Правове регулювання кооперативної  діяльності. 

Договірні форми кооперативних  відносин 

 

План 

1.Основні види і напрями господарської  діяльності кооперативів. 

Основні економічні принципи кооперації 

2.Програми економічного і соціального розвитку споживчої  

кооперації 

3.Організаційно-правові форми кооперативної  діяльності  

4.Поняття та загальна характеристика договірних  відносин 

кооперативних  організацій, їх  види 

2 



5.Цивільно-правове регулювання кооперативних  відносин 

6.Договори у сфері матеріально-технічного,  науково-технічного  

та інформаційного  забезпечення кооперативів та їх  об’єднань. 

Договірні відносини у сфері спільної діяльності кооперативних  

організацій 

5 8 Тема 2.3. Правове регулювання фінансової  діяльності 

кооперативів. Взаємовідносини держави та кооперації 

Тема лекції 5. Правове регулювання фінансової  діяльності 

кооперативів. Взаємовідносини держави і кооперації 

План 

1.Поняття та зміст фінансової  діяльності кооперативів, її  правове 

регулювання 

2.Основні групи фінансових  відносин  господарюючих  суб’єктів 

кооперації 

3.Фінансові відносини кооперативних  організацій та підприємств 

з  фізичними особами 

4.Регулюючий вплив держави на кооперацію. Принципи,  форми і 

методи взаємодії  держави та кооперації  

5.Правові форми взаємовідносин держави та кооперації. Державна 

гарантія додержання прав і законних  інтересів кооперативних 

організацій та  їх  членів 

Державне сприяння розвитку мережі кооперативної  освіти 

2 

6 10 Тема 2.4. Юридичне обслуговування кооперативів. Правове 

регулювання зовнішньоекономічної  діяльності кооперативів 

та їх  об’єднань  

Тема лекції 6. Юридичне обслуговування кооперативів. Правове 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності кооперативів та їх 

об’єднань 

План 

1.Поняття,  завдання та функції  юридичного  обслуговування. 

Головні напрями юридичного  обслуговування кооперативів 

2.Основні організаційно-правові форми юридичного  

обслуговування кооперативів 

3.Юридична служба в кооперативах, її  права та обов’язки  

4.Міжнародні зв’язки кооперативних  організацій. Правове 

регулювання зовнішньоекономічної  діяльності кооперативних  

організацій. 

5.Орагнізаційно-правове оформлення та реалізація здійснення 

зовнішньоекономічної  діяльності кооперативних  організацій 

2 

 Разом 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Теми семінарських занять 

 

№ 
з/п 

№ 
заняття 

Назва теми дисципліни та практичного заняття 
Кількість 

годин 

1 2 Тема 1.2. Правове становище кооперативів та їх  об’єднань 

Тема семінару1: Статут кооперативу 

2 

2 5 Тема 2.1. Право кооперативної власності. Право кооперативного  

самоврядування 

Тема семінару 2. Контроль за фінансово-господарською  

діяльністю  ревізійною  комісією  кооперативу 

 

2 

3 7 Тема 2.2. Правове регулювання кооперативної  діяльності. 

Договірні форми кооперативних відносин    

Тема семінару 3. Організаційно-правові форми кооперативної  

діяльності  

 

2 

4 9 Тема 2.3. Правове регулювання фінансової  діяльності 

кооперативів. Взаємовідносини держави та кооперації 
Тема семінару 4.Правоі форми взаємодії  держави та кооперації 

 

2 

 

6. Самостійна робота 

 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Тема 1.1. Поняття та предмет кооперативного  права 

1.Джерела кооперативного права. Закони України "Про кооперацію", 

"Про споживчу кооперацію". Нормативно-правові акти Укоопспілки. 

2.Систем кооперативного права. 2 

2 Тема 1.2. Правове становище кооперативів та їх  об’єднань 

1.Правове становище об'єднання кооперативів (спілки). Види об'єднань 

кооперативів. Споживча кооперація України. Споживче товариство. 

Спілка споживчих товариств. Правове становище Укоопспілки. Правове 

становище підприємств та організацій, створених кооперативами та їх 

об'єднанням. 2 

3 Тема 1.3.Право членства в кооперативі  

1.Основні права та обов'язки члена кооперативу. Підстави і правові 

наслідки припинення членства в кооперативі. Члени, основні права та 

обов'язки членів споживчого товариства.  

2.Асоційоване членство в кооперативі. Трудові відносини в 

кооперативних організаціях 2 

4 Тема 2.1. Право кооперативної  власності.  Право кооперативного  

самоврядування 

1.Паї членів кооперативів. Джерела формування. Розпорядження члена 

кооперативу своїм паєм у разі виходу або виключення з кооперативу. 

2.Власність споживчих товариств та їх спілок. Правова охорона 

кооперативної власності.  

3.Спостережна рада кооперативу, її повноваження. Контроль за 

фінансово-господарської діяльністю. Органи управління спілок 

споживчих товариств. Органи управління Укоопспілки. 5 



5 Тема 2.2. Правове регулювання кооперативної  діяльності.  Договірні 

форми кооперативних  відносин 

1.Правове регулювання господарської діяльності в кооперації. 

Розмежування між підприємницьким і безприбутковим кооперативами.  

Правове регулювання спільної господарської діяльності кооперативів та 

їх об’єднань. 

2.Договори у сфері кооперативної торгівлі, побутового і комунального 

обслуговування та ресторанного харчування в кооперації. 

Договори у сфері заготівель сільськогосподарської продукції. Інші 

договори в кооперативній діяльності. 5 

6 . Тема 2.3. Правове регулювання фінансової  діяльності кооперативів. 

Взаємовідносини держави та кооперації 

1.Організаційно-правове забезпечення фінансових операцій кооперативів, 

об’єднань і створених ними підприємств та організацій. Правове 

регулювання розрахунково-касових операцій та кредитних відносин у 

кооперації. Дохід кооперативу та його розподіл. Кооперативні виплати та 

виплати на паї.  

2.Захист державою та охорона законом власності кооперативних 

організацій. Фінансово-господарська самостійність кооперативних 

організацій та підприємств. Взаємна незалежність держави та кооперації 

за зобов'язаннями. Контроль за діяльністю кооперативних організацій 

органами державної влади. 4 

   7 Тема 247. Юридичне обслуговування кооперативів.  Правове 

регулювання зовнішньоекономічної  діяльності кооперативів та їх  

об’єднань 

1.Організація правової роботи в кооперативах. Правова робота як види 

трудової діяльності.  

2.Зовнішньоекономічні договори кооперативних організацій та 

підприємств. Порядок укладання кооперативами зовнішньоекономічних 

договорів. Види зовнішньоекономічних договорів кооперативів.  4 

Разом 25 

 

 

7. Індивідуальні завдання 

 

8. Методи навчання 

-словесні (пояснення, лекція, інструктаж);  

-наочні (ілюстрація – плакат, схема; демонстрація – відеофільми, мультимедійні файли);  

-практичні(самостійна робота на занятті та поза аудиторна). 

9. Методи контролю 

Усне опитування, письмовий контроль: рішення ситуацій, розв’язування 

кросвордів, заповнення документів, комплексна контрольна робота, тестовий контроль.  

 

10. Методичне забезпечення 

1. Тексти лекцій. 

2. Завдання для практичних занять. 

3. Плани семінарських  занять 

4. Завдання для самостійної роботи та методичні рекомендації з її виконання. 

5. Тести для перевірки знань студентів. 

6. Роздатковий матеріал. 

7. Критерії оцінювання знань студентів. 

8. Наочні посібники. 
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