
 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

08 липня 2015 року № 152-Н 

Форма № П-2.04 

 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

„ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ” 

КАФЕДРА ПРАВОЗНАВСТВА 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ                                                   

Перший проректор   

                                                                       ____________ проф. М. Є. Рогоза     

“______” _______________2016 р. 

 

 

 

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

з  навчальної дисципліни «КООПЕРАТИВНЕ ПРАВО»   

 

підготовки бакалавра 

спеціальності 081 «Право» 

 

 

інституту економіки, управління та інформаційних технологій  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полтава – 2016 
 



Робоча навчальна програма з навчальної дисципліни «Кооперативне право» для 

студентів спеціальності 081 «Право» на I семестр 2017-18 навчального року 

 

Укладач: 

С.О. Гладкий – д.ю.н., професор, професор кафедри правознавства Вищого 

навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 

 
 

 
 

  

 
     

 Робоча навчальна програма обговорена і 

схвалена на засіданні кафедри правознавства 

протокол № 11 від 30 червня 2016 р. 

Зав. кафедри__________ проф.  Г.В.Лаврик 

 СХВАЛЕНО 

Голова науково-методичної групи з напряму 

підготовки / спеціальності 

протокол № __ від ___  ________  2016 р. 

_______________ проф.  Г.В.Лаврик 

 
  

ПОГОДЖЕНО 

Методист 1 категорії науково-навчального  

центру  

____________________ В. М. Забара  

«_____»________________ 2016 р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗМІСТ 

            

Вступ    

  

 

4 

Розділ 1.  Загальна характеристика навчальної дисципліни 6 

Розділ 2.  Робочий графік навчальної дисципліни на семестр 7 

Розділ 3.  Тематичний план навчальної дисципліни з розподілом навчального 

часу за видами занять         

8 

Розділ 4.  Технологічна карта тематичного плану навчальної дисципліни 13 

Розділ 5.  Самостійна робота студентів            19 

Розділ 6.  Методики активізації процесу навчання 21 

Розділ 7. Система поточного та підсумкового контролю знань студентів 22 

Розділ 8.  Програмне забезпечення комп’ютерної підтримки освітнього 

процесу  

23 

Розділ 9. Інформаційно-методичне забезпечення 23 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВСТУП 

На сучасному етапі розвитку українського суспільства формування уявлень про 

сутність і зміст кооперативного права як системи правових норм, складової частини 

правової науки і навчальної дисципліни тісно пов’язується з теоретичним 

осмисленням кооперації як узагальненої категорії, що отримала не тільки 

інституційне, але й нормативно-правове закріплення, актуалізацією знань щодо 

комплексу правових засобів, призначених для ефективного нормативного 

впорядкування, охорони і розвитку суспільних відносин, які виникають у процесі 

створення кооперативів та їх об’єднань. Зазначені знання в умовах подальшого 

поступу соціально-економічної системи України набуватимуть значення все вагомішої 

складової змісту правосвідомості громадян України, зокрема, студентської молоді. 

Вивчення студентами дисципліни «Кооперативне право» є важливою складовою 

їх професійної підготовки та правової культури. «Кооперативне право» є вибірковою 

гуманітарною навчальною дисципліною, що належить до циклу професійної та 

практичної підготовки і посідає особливе місце серед правових дисциплін, які 

викладаються в Полтавському університеті економіки і торгівлі. Включення цієї 

дисципліни до навчальних планів зумовлено профілем університету і актуальними 

потребами соціально-економічної системи України. 

Навчальна програма дисципліни «Кооперативне право» передбачає системне 

вивчення норм права, якi регулюють кооперативні відносини в Україні, встановлюють 

принципи, форми, умови і порядок створення і функціонування, кооперативів, їх 

об’єднань та інших кооперативних організацій. 

Навчальну програму дисципліни «Кооперативне право» розроблено на основі 

чинного законодавства України з урахуванням змін, обумовлених становленням 

ринкової економіки та формуванням (трансформацією) національних кооперативних 

систем. До програми включено теми, які охоплюють як теоретичні проблеми науки 

кооперативного права, так і положення чинного законодавства та практики його 

застосування. 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Кооперативне право» є опанування 

базових понять теорії кооперативного права, засвоєння найважливіших положень 

кооперативного законодавства України, набуття студентами практичних навичок 

реалізації кооперативно-правових норм.  

Основними завданнями, які постають перед студентами у навчальному процесі, 

є:  

 засвоєння основних понять теорії кооперативного права;  

 формування уявлення про етапи становлення і розвитку кооперативного права 

незалежної України;  

 з’ясування змісту основних інститутів кооперативного права України;  

 вивчення особливостей правового регулювання кооперації окремих видів;  

 формування вмінь і навичок самостійного пошуку, аналізу і коректного 

тлумачення актів кооперативного законодавства України та правильного їх 

використання. 

Предметом навчальної дисципліни є правове регулювання кооперативних 

відносин в Україні й теоретичне осмислення цього процесу. 



 принципи, форми, умови і порядок створення і функціонування, кооперативів, їх 

об’єднань та інших кооперативних організацій. 

В результаті вивчення кооперативного права студенти повинні знати: 

 визначення понять, що характеризують базові елементи механізму правового 

регулювання кооперативних відносин; 

 систему джерел кооперативного права України; 

 зміст правових норм, що регулюють відносини кооперативного членства, 

кооперативного самоврядування, кооперативної власності, господарської діяльності 

кооперативів та їх об’єднань, їх фінансової та зовнішньоекономічної діяльності; 

 законодавчі засади взаємовідносин держави і кооперації; 

 способи захисту прав та інтересів кооперативних організацій; 

 особливості правового регулювання відносин у сферах виробничої, обслуговуючої, 

споживчої, кредитної та житлової кооперації. 

У процесі вивчення навчальної дисципліни мають бути вироблені вміння: 

 знаходити в актах кооперативного законодавства необхідні для вирішення 

конкретної юридичної ситуації нормативні приписи; 

 тлумачити зміст норми кооперативного права, використовуючи базові поняття 

правознавства; 

 аналізувати поведінку суб`єкта права (члена кооперативу, кооперативної 

організації, державного органу) під кутом зору наявності в ній елементів складу 

правопорушення. 

Структура курсу «Кооперативне право» ґрунтується на дедуктивній логіці 

викладення навчального матеріалу, що передбачає виокремлення двох основних 

етапів: 1) засвоєння базових положень дисципліни; 2) вивчення особливостей 

правового регулювання кооперативної діяльності окремих видів. Відповідно до цього 

здійснено розподіл навчального матеріалу на модулі. 

У структурно-логічній схемі викладання правових дисциплін навчальна 

дисципліна «Кооперативне право» має розташовуватися після навчальних дисциплін 

«Теорія держави і право», «Конституційне право», «Адміністративне право», 

«Цивільне право», «Господарське право», «Фінансове право», «Трудове право». 

Робоча навчальна програма складена відповідно до навчальної програми 

дисципліни «Кооперативне право», затвердженої Вченою радою Вищого навчального 

закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» _ ___201_  р., 

протокол № _. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

для студентів спеціальності  081 «Право»   

освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр 

 

Розділ 1. Таблиця 1.1. Загальна характеристика  

навчальної дисципліни «Кооперативне право» 

для студентів спеціальності 081 «Право» 

 
Навчально-організаційна 

структура дисципліни 
Характеристика навчальної дисципліни 

Кількість кредитів ЄКТС: 
2 кредити 

У відповідності до навчального плану є вибірковою 
навчальною дисципліною 
Семестр: 
денна – 7-ий семестр (1 семестр 4-го року навчання); 
заочна – 7-ий семестр (1 семестр 4-го року навчання) 

Кількість модулів: 
денна – 2 змістові модулі; 
заочна – 2 змістові модулі 
 

Форма теоретичної та практичної підготовки, год.: 
денна – теоретична підготовка – 48 год., із них 
18 год. – лекційні заняття, 
30 год. – семінарські заняття; 
заочна – теоретична підготовка – 10 год., із них 
6 год. – лекційні заняття, 
4 год. – практичні заняття 

Загальна кількість годин: 
денна – 72 год.; 
заочна – 72 год. 

Самостійна позааудиторна робота, год.: 
денна – 24 год.; 
заочна – 70 год. 

Кількість годин на тиждень: 
3 год./тиждень 

Вид контролю: 
денна – залік;  
заочна – залік. 

 

 

Розділ 2. РОБОЧИЙ ГРАФІК НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Таблиця 2.1. Робочий графік навчальної дисципліни на І семестр 2017-2018 

навчального року для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» 
 

 
Вид навчального заняття 

Тиждень, годин 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1.Аудиторне – 24 год., у 
т.ч.: 

                

– лекції – 18 год. 2 2  2  2  2  2  2  2  2 
– семінарські – 30 год.  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2. Cамостійна робота 

студента –  
24 год., у т.ч.: 

                

– виконання домашніх 
завдань 

  1  1  1  1  1  1 1 1 1 

– підготовка до 
семінарських занять 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4. Проведення МКР           +     + 
5. Форма контролю: 
ПМК 

             
 

  + 

 

 

 



Розділ 3. Тематичний план навчальної дисципліни з розподілом  
навчального часу за видами занять 

 

Таблиця 3.1. Тематичний план навчальної дисципліни «Кооперативне право» для 

студентів денної форми навчання спеціальності 081 «Право» 

 

 

№ 
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Назва модуля, теми 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Модуль І. Загальна частина 

1 

 

Кооперація та її взаємовідносини з державою 6 2 2 - - 2 

2 

 

Загальна характеристика кооперативного права 6 2 2 - - 2 

3 

 

Правовий статус кооперативів, їх об’єднань і 

створених ними підприємств (організацій) 8 2 4 - - 2 

4 

 

Право членства в кооперативі 6 2 2 - - 2 

5 

 

Право кооперативного самоврядування 
6 2 2 - - 2 

6 

 

Право власності в кооперації та його правовий 

захист 
6 2 2 - - 2 

7 

 

Правове регулювання господарської діяльності 

кооперативних організацій 
8 2 4 - - 2 

8 

 

Правове регулювання договірних відносин 

кооперативних організацій 
8 2 4 - - 2 

 Разом по модулю 1 54 16 22 - - 16 

Модуль ІІ. Особлива частина 

9 

 

Правове регулювання виробничої кооперації 
4 - 2 - - 2 

10 

 

Правове регулювання обслуговуючої кооперації 
6 2 2 - - 2 

11 

 

Правове регулювання споживчої кооперації 4 - 2 - - 2 

12 

 

Правове регулювання кредитної кооперації 4 - 2 - - 2 

 Разом по модулю ІІ 18 2 8 - - 8 

 
 Разом із курсу: 72 18 30 - - 24 

 Усього: 72 

 

 



Таблиця 3.2. Тематичний план навчальної дисципліни «Кооперативне право» для 

студентів заочної форми навчання спеціальності 081 «Право» 

 

№ 

з/п 
Назва розділу, модуля, теми 

Кількість годин за видами занять 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Модуль І. Загальна частина 

1 

 

Кооперація та її взаємовідносини з державою 8 2 2 - 1 3 

2 

 

Загальна характеристика кооперативного права 9 2 2 - 1 4 

3 

 

Правовий статус кооперативів, їх об’єднань і 

створених ними підприємств (організацій) 11 2 4 - 1 4 

4 

 

Право членства в кооперативі 9 2 2 - 1 4 

5 

 

Право кооперативного самоврядування 
9 2 2 - 1 4 

6 

 

Право власності в кооперації та його правовий 

захист 
9 2 2 - 1 4 

7 

 

Правове регулювання господарської діяльності 

кооперативних організацій 
11 2 4 - 1 4 

8 

 

Правове регулювання договірних відносин 

кооперативних організацій 
11 2 4 - 1 4 

 Разом по модулю 1 77 16 22 - 8 31 

Модуль ІІ. Особлива частина 

9 

 

Правове регулювання виробничої кооперації 
6 - 2 - 1 3 

10 

 

Правове регулювання обслуговуючої кооперації 
10 2 2 - 2 4 

11 

 

Правове регулювання споживчої кооперації 8 - 2 - 2 4 

12 

 

Правове регулювання кредитної кооперації 7 - 2 - 1 4 

 Разом по модулю ІІ 31 2 8 - 6 15 

 
 Разом із курсу: 108 18 30 - 14 46 

 Усього: 108 

 

 

 

 

 
 



Розділ 4. Таблиця 4.1.  Технологічна карта тематичного плану 

навчальної дисципліни «Кооперативне право» 

для студентів денної форми навчання спеціальності 081 «Право» 

 

Назва модуля, теми та 

питання теми (лекції) 

 

Обсяг 

годин 

 

 

 

 

 

 

Назва теми та питання 

семінарського, практичного 

або лабораторного заняття 

 

Обсяг 

годин 

 

 

Інформаційні 

джерела 

(порядковий номер  

за переліком) 

1 

 

2 

 

3 4 5 

 

Модуль І. Загальна частина 

Тема 1. Лекція 1. Кооперація 

та її взаємовідносини з 

державою 

1. Поняття кооперації та її 

мета.  

2. Історичний досвід та 

сучасні тенденції розвитку 

взаємовідносин держави і 

кооперації. 

3. Форми і методи 

взаємовідносин держави і 

кооперації.  

4. Законодавство як засіб 

взаємовпливу держави і 

кооперації. 

 

2 Тема 1. Семінарське заняття 1. 

Кооперація та її 

взаємовідносини з державою 
1. Поняття кооперації та її мета.  

2. Міжнародні принципи 

кооперації.   

3. Форми і методи 

взаємовідносин держави і 

кооперації. 

4. Функції і компетенція 

державних органів у 

взаємовідносинах з 

кооперативами, їх 

об’єднаннями та створеними 

ними підприємствами і 

організаціями. 

 

2 1-7, 15, 18, 21, 23, 24, 

26, 28, 48, 53, 62-64, 

85, 87, 88, 91-93, 96, 

103, 104, 108, 135, 

138, 140, 149, 166 

Тема 2. Лекція 2. Загальна 

характеристика 

кооперативного права 
1. Поняття і предмет 

кооперативного права.  

2. Методи регулювання в 

кооперативному праві.  

3. Принципи кооперативного 

права.  

4. Кооперативні 

правовідносини, їхні зміст 

і види. Суб’єкти 

кооперативних 

правовідносин.  

5. Джерела кооперативного 

права та їхні види: 

загальна характеристика.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

2
 Тема 2. Семінарське заняття 2. 

Загальна характеристика 

кооперативного права 
1. Поняття і предмет 

кооперативного права.  

2. Методи регулювання в 

кооперативному праві.  

3. Кооперативні 

правовідносини, їхні зміст і 

види.  

4. Суб’єкти кооперативних 

правовідносин. 
5. Джерела кооперативного 

права та їхні види. Закони про 

кооперацію. 
 

2
 1-7, 49, 52, 94-96, 98, 

99, 108, 111, 112, 116, 

122, 125, 127 



1 2 3 4 5 

Тема 3. Лекція 3. Правовий 

статус кооперативів, їх 

об’єднань і створених ними 

підприємств (організацій) 
1. Поняття правового статусу 

та правосуб’єктності 

кооперативу. Установчі 

документи кооперативу.  
2. Поняття і види об’єднань 

кооперативів, їхній 

правовий статус.  

3. Правовий статус 

підприємств та організацій, 

створених кооперативами 

та їх об’єднаннями. 

 

2
 

 

Тема 3. Правовий статус 

кооперативів, їх об’єднань і 

створених ними підприємств 

(організацій) 

Семінарське заняття 3: 

1. Поняття правового статусу та 

правосуб’єктності 

кооперативу. Установчі 

документи кооперативу.  
2. Поняття і види об’єднань 

кооперативів, їхній правовий 

статус.  

3. Правовий статус підприємств 

та організацій, створених 

кооперативами та їх 

об’єднаннями. 

Семінарське заняття 4: 

1. Кооперативні організації як 

суб’єкти юридичної 

відповідальності.  

2. Поняття, підстави і форми 

господарсько-правової 

відповідальності 

кооперативних організацій.  

3. Судовий, адміністративний і 

нотаріальний захист прав та 

законних інтересів 

кооперативних організацій. 
 

 

 

4
 

 

1-7, 12, 16, 17, 20, 33, 

69, 71, 80, 83, 84, 107, 

108, 113 

Тема 4. Лекція 4. Право 

членства в кооперативі 
1. Поняття та юридичне 

значення права членства в 

кооперативі.  

2. Фізичні та юридичні особи 

як члени кооперативу. 

Асоційовані члени 

кооперативу.  

3. Умови і порядок вступу до 

кооперативу.  

4. Права та обов’язки членів 

кооперативу.  

5. Підстави та правові 

наслідки припинення 

членства в кооперативі.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2 Тема 4. Семінарське заняття 5. 

Право членства в кооперативі 
1. Поняття та юридичне 

значення права членства в 

кооперативі. Характерні риси 

(принципи) суб’єктивного 

права кооперативного 

членства.  

2. Фізичні та юридичні особи як 

члени кооперативу. 

Асоційовані члени 

кооперативу.  

3. Умови і порядок вступу до 

кооперативу.  

4. Права та обов’язки членів 

кооперативу.  

5. Підстави та правові наслідки 

припинення членства в 

кооперативі. 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-7, 77, 105, 108, 119, 

126, 130 
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Тема 5. Лекція 5. Право 

кооперативного 

самоврядування 

1. Поняття та зміст права 

кооперативного 

самоврядування.  

2. Структура органів 

самоврядування в 

кооперації: загальна 

характеристика.  

3. Загальні збори членів 

кооперативу як вищий 

орган кооперативного 

самоврядування. Збори 

уповноважених.  

 

2 Тема 5. Семінарське заняття 6. 

Право кооперативного 

самоврядування 

1. Поняття та зміст права 

кооперативного 

самоврядування.  

2. Загальні збори членів 

кооперативу як вищий орган 

кооперативного 

самоврядування, їх 

повноваження, порядок 

скликання і прийняття рішень.   

3. Правління і голова 

кооперативу як виконавчо-

розпорядчі органи 

кооперативного 

самоврядування. Виконавчий 

директор (виконавча 

дирекція) кооперативу.  

4. Контрольно-ревізійні органи в 

кооперативі. Спостережна 

рада кооперативу. 

 

 

 

2 1-7, 76, 79, 81, 90, 

106, 108 

Тема 6. Лекція 6. Право 

власності в кооперації та 

його правовий захист 

1. Поняття права 

кооперативної власності: 

доктринальний зміст і 

законодавче втілення. 

2. Структура правовідносин 

кооперативної власності. 

Правомочності власника.  

3. Похідні правові титули 

майна кооперативних 

організацій (право повного 

господарського відання, 

право оперативного 

управління). 
4. Правовий режим майна 

кооперативу та об’єднання 

кооперативів.  

 

 

 

 

 

 

2 Тема 6. Семінарське заняття 7. 

Право власності в кооперації та 

його правовий захист 

1. Поняття та законодавче 

закріплення права 

кооперативної власності. 

2. Структура правовідносин 

кооперативної власності. 

Правомочності власника.  

3. Джерела і порядок 

формування майна 

кооперативу.  

4. Вступні, членські, цільові 

внески, паї, додаткові паї.  

5. Майнові фонди кооперативу 

та об’єднання кооперативів, їх 

структура і правовий режим.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 1-10, 13, 36, 37, 42, 

43, 45, 59, 67, 68, 72-

74, 78, 82, 89, 108, 

118, 121, 129, 133 



1 2 3 4 5 

Тема 7. Лекція 7. Правове 

регулювання господарської 

діяльності кооперативних 

організацій 

1. Поняття кооперативної 

діяльності, її 

організаційно-правові 

форми, види і напрями.  

2. Основні засади правового 

регулювання 

господарської діяльності 

кооперативних 

організацій.  

3. Правове регулювання 

зовнішньоекономічної 

діяльності кооперативних 

організацій. 

 

 

2 Тема 7. Правове регулювання 

господарської діяльності 

кооперативних організацій 

Семінарське заняття 8: 

1. Поняття кооперативної 

діяльності, її організаційно-

правові форми, види і 

напрями.  

2. Основні засади правового 

регулювання господарської 

діяльності кооперативних 

організацій.  

3. Правове регулювання 

розрахункових операцій 

кооперативних організацій. 

Семінарське заняття 9: 

1. Види зовнішньоекономічної 

діяльності кооперативів та їх 

об’єднань. 

2. Нормативно-правове 

забезпечення 

зовнішньоекономічної 

діяльності кооперативних 

організацій.  

3. Державне регулювання 

зовнішньоекономічної 

діяльності.  

4. Зовнішньоекономічний 

договір (контракт).  

5. Особливості розгляду та 

вирішення 

зовнішньоекономічних спорів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-7, 22-24, 26, 29, 34, 

35, 38, 41, 108 
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Тема 8. Лекція 8. Правове 

регулювання договірних 

відносин кооперативних 

організацій 

1. Договірні відносини 

кооперативних організацій 

та їх правове регулювання.  

2. Загальні положення 

договірного права. 

3. Договірні відносини 

кооперативних організацій 

у сфері господарсько-

торговельної діяльності. 
 

 

2 Тема 8. Правове регулювання 

договірних відносин 

кооперативних організацій 

Семінарське заняття 10: 

1. Поняття та класифікація 

договорів. Ознаки і види 

господарських договорів.  

2. Зміст і форма договору.  

3. Порядок укладання, зміни та 

припинення договорів. 

Підстави та наслідки визнання 

договорів недійсними та 

неукладеними.  

4. Виконання договірних 

зобов’язань. Способи 

забезпечення належного 

виконання договірних 

зобов’язань.  

Семінарське заняття 11: 

1. Договірні відносини 

кооперативних організацій у 

сфері господарсько-

торговельної діяльності 

(роздрібна купівля-продаж, 

поставка, контрактація 

сільськогосподарської 

продукції, майновий найм 

(оренда), лізинг). 

2. Договірні відносини 

кооперативних організацій у 

сфері виконання робіт і 

надання послуг (підряд, 

перевезення, доручення, 

комісія, схов, страхування). 

3. Правове регулювання 

кредитних відносин 

кооперативних організацій 

(позика, кредит, банківський 

вклад). 

 

 

 

 

4 1-7, 28, 30, 39, 40, 46, 

108 



1 2 3 4 5 

 

Модуль ІІ. Особлива частина 

 

 Тема 9. Правове 

регулювання виробничої 

кооперації 

1. Поняття виробничого 

кооперативу та 

особливості його 

юридичної природи. 

2. Членство у виробничому 

кооперативі.  

3. Управління виробничим 

кооперативом.  

4. Господарська діяльність 

виробничого кооперативу.  

5. Майно виробничого 

кооперативу.  

6. Майнова відповідальність 

виробничого кооперативу. 

Відповідальність членів 

виробничого кооперативу 

за зобов’язаннями 

кооперативу. 

 

- Тема 9. Семінарське заняття 12. 

Правове регулювання 

виробничої кооперації 

1. Поняття виробничого 

кооперативу та особливості його 

юридичної природи. 

2. Членство у виробничому 

кооперативі.  

3. Управління виробничим 

кооперативом.  

4. Господарська діяльність 

виробничого кооперативу.  

5. Майно виробничого 

кооперативу.  

6. Майнова відповідальність 

виробничого кооперативу. 

Відповідальність членів 

виробничого кооперативу за 

зобов’язаннями кооперативу. 

 

2 1, 2, 4-7, 9, 89, 105-

108, 120, 131, 153 

Тема 10. Лекція 9. Правове 

регулювання обслуговуючої 

кооперації 

1. Поняття обслуговуючого 

кооперативу, мета його 

діяльності. 

2. Види обслуговуючих 

кооперативів.  

3. Пайові внески та 

кооперативні виплати в 

обслуговуючому 

кооперативі.  

4. Державна підтримка 

сільськогосподарських 

обслуговуючих 

кооперативів.  

 

2 Тема 10. Семінарське заняття 13. 

Правове регулювання 

обслуговуючої кооперації 

1. Поняття обслуговуючого 

кооперативу, мета його 

діяльності. 

2. Види обслуговуючих 

кооперативів.  

3. Пайові внески та кооперативні 

виплати в обслуговуючому 

кооперативі.  

4. Державна підтримка 

сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів.  

 

 

2 1, 2, 5-7, 18, 25, 50, 

51, 53, 55-58, 62, 85, 

108, 113, 131, 144, 

147, 165, 168, 175, 

178, 185 



1 2 3 4 5 

Тема 11. Правове 

регулювання споживчої 

кооперації 

1. Поняття споживчої 

кооперації та споживчого 

кооперативу (товариства).  

2. Правове регулювання 

організаційно-

управлінських відносин у 

системі споживчої 

кооперації.  

3. Правове регулювання 

відносин власності у 

системі споживчої 

кооперації. 

4. Види і напрями діяльності 

споживчих кооперативів 

(товариств), їх об’єднань і 

створених ними 

підприємств та 

організацій.  

5. Житловий кооператив як 

об’єднання споживачів.  

 

 

- Тема 11. Семінарське заняття 14. 

Правове регулювання споживчої 

кооперації 

1. Поняття споживчої кооперації та 

споживчого кооперативу 

(товариства).  

2. Правове регулювання 

організаційно-управлінських 

відносин у системі споживчої 

кооперації.  

3. Правове регулювання відносин 

власності у системі споживчої 

кооперації. 

4. Види і напрями діяльності 

споживчих кооперативів 

(товариств), їх об’єднань і 

створених ними підприємств та 

організацій.  

5. Житловий кооператив як 

об’єднання споживачів.  

 

 

 

 

 

 

2
 

1, 2, 4, 6, 7, 59, 61, 63, 

66, 67, 70-77, 79, 80-

84, 100, 101, 104, 108, 

117-119, 121, 133, 

148, 159, 164, 169, 

170-172  

Тема 12. Правове 

регулювання кредитної 

кооперації 

1. Поняття і юридична 

природа кредитної спілки.  

2. Особливості створення і 

державної реєстрації 

кредитних спілок.   

3. Система органів 

самоврядування кредитної 

спілки, їх повноваження.  

4. Майнові фонди кредитної 

спілки, їх правовий режим.  

5. Правовий статус асоціацій 

кредитних спілок. 

Об’єднані кредитні спілки.  

 

- Тема 12. Семінарське заняття 15. 

Правове регулювання кредитної 

кооперації 

1. Поняття і юридична природа 

кредитної спілки.  

2. Особливості створення і 

державної реєстрації кредитних 

спілок.   

3. Система органів самоврядування 

кредитної спілки, їх 

повноваження.  

4. Майнові фонди кредитної 

спілки, їх правовий режим.  

5. Правовий статус асоціацій 

кредитних спілок. Об’єднані 

кредитні спілки.  

 

2
 1-3, 6, 7, 47, 54, 60, 

64, 65, 97, 114, 134, 

136, 137, 145, 154, 

157, 167 

Всього годин з навчальної 

дисципліни 
18  30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблиця 4.2.  Технологічна карта тематичного плану 

навчальної дисципліни «Кооперативне право» 

для студентів заочної форми навчання спеціальності 081 «Право» 

 

 

Назва модуля, теми та 

питання теми (лекції) 

 

Обсяг 

годин 

 

 

 

 

 

 

Назва теми та питання 

семінарського, практичного 

або лабораторного заняття 

 

Обсяг 

годин 

 

 

Інформаційні 

джерела 

(порядковий номер  

за переліком) 

1 

 

2 

 

3 4 5 

 

Модуль І. Загальна частина 

Тема 1. Лекція 1. Кооперація 

та її взаємовідносини з 

державою 

5. Поняття кооперації та її 

мета.  

6. Історичний досвід та 

сучасні тенденції розвитку 

взаємовідносин держави і 

кооперації. 

7. Форми і методи 

взаємовідносин держави і 

кооперації.  

8. Законодавство як засіб 

взаємовпливу держави і 

кооперації. 

 

2 Тема 1. Семінарське заняття 1. 

Кооперація та її 

взаємовідносини з державою 
5. Поняття кооперації та її мета.  

6. Міжнародні принципи 

кооперації.   

7. Форми і методи 

взаємовідносин держави і 

кооперації. 

8. Функції і компетенція 

державних органів у 

взаємовідносинах з 

кооперативами, їх 

об’єднаннями та створеними 

ними підприємствами і 

організаціями. 

 

2 1-7, 15, 18, 21, 23, 24, 

26, 28, 48, 53, 62-64, 

85, 87, 88, 91-93, 96, 

103, 104, 108, 135, 

138, 140, 149, 166 

Тема 2. Лекція 2. Загальна 

характеристика 

кооперативного права 
6. Поняття і предмет 

кооперативного права.  

7. Методи регулювання в 

кооперативному праві.  

8. Принципи кооперативного 

права.  

9. Кооперативні 

правовідносини, їхні зміст 

і види. Суб’єкти 

кооперативних 

правовідносин.  

10. Джерела кооперативного 

права та їхні види: 

загальна характеристика.  
 
 
 
 
 

 

2
 Тема 2. Семінарське заняття 2. 

Загальна характеристика 

кооперативного права 
6. Поняття і предмет 

кооперативного права.  

7. Методи регулювання в 

кооперативному праві.  

8. Кооперативні 

правовідносини, їхні зміст і 

види.  

9. Суб’єкти кооперативних 

правовідносин. 
10. Джерела кооперативного 

права та їхні види. Закони про 

кооперацію. 
 

2
 1-7, 49, 52, 94-96, 98, 

99, 108, 111, 112, 116, 

122, 125, 127 



1 2 3 4 5 

Тема 3. Лекція 3. Правовий 

статус кооперативів, їх 

об’єднань і створених ними 

підприємств (організацій) 
4. Поняття правового статусу 

та правосуб’єктності 

кооперативу. Установчі 

документи кооперативу.  
5. Поняття і види об’єднань 

кооперативів, їхній 

правовий статус.  

6. Правовий статус 

підприємств та організацій, 

створених кооперативами 

та їх об’єднаннями. 

 

2
 

 

Тема 3. Правовий статус 

кооперативів, їх об’єднань і 

створених ними підприємств 

(організацій) 

Семінарське заняття 3: 

4. Поняття правового статусу та 

правосуб’єктності 

кооперативу. Установчі 

документи кооперативу.  
5. Поняття і види об’єднань 

кооперативів, їхній правовий 

статус.  

6. Правовий статус підприємств 

та організацій, створених 

кооперативами та їх 

об’єднаннями. 

Семінарське заняття 4: 

4. Кооперативні організації як 

суб’єкти юридичної 

відповідальності.  

5. Поняття, підстави і форми 

господарсько-правової 

відповідальності 

кооперативних організацій.  

6. Судовий, адміністративний і 

нотаріальний захист прав та 

законних інтересів 

кооперативних організацій. 
 

 

 

4
 

 

1-7, 12, 16, 17, 20, 33, 

69, 71, 80, 83, 84, 107, 

108, 113 

Тема 4. Лекція 4. Право 

членства в кооперативі 
6. Поняття та юридичне 

значення права членства в 

кооперативі.  

7. Фізичні та юридичні особи 

як члени кооперативу. 

Асоційовані члени 

кооперативу.  

8. Умови і порядок вступу до 

кооперативу.  

9. Права та обов’язки членів 

кооперативу.  

10. Підстави та правові 

наслідки припинення 

членства в кооперативі.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2 Тема 4. Семінарське заняття 5. 

Право членства в кооперативі 
6. Поняття та юридичне 

значення права членства в 

кооперативі. Характерні риси 

(принципи) суб’єктивного 

права кооперативного 

членства.  

7. Фізичні та юридичні особи як 

члени кооперативу. 

Асоційовані члени 

кооперативу.  

8. Умови і порядок вступу до 

кооперативу.  

9. Права та обов’язки членів 

кооперативу.  

10. Підстави та правові наслідки 

припинення членства в 

кооперативі. 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-7, 77, 105, 108, 119, 

126, 130 



1 2 3 4 5 

Тема 5. Лекція 5. Право 

кооперативного 

самоврядування 

4. Поняття та зміст права 

кооперативного 

самоврядування.  

5. Структура органів 

самоврядування в 

кооперації: загальна 

характеристика.  

6. Загальні збори членів 

кооперативу як вищий 

орган кооперативного 

самоврядування. Збори 

уповноважених.  

 

2 Тема 5. Семінарське заняття 6. 

Право кооперативного 

самоврядування 

5. Поняття та зміст права 

кооперативного 

самоврядування.  

6. Загальні збори членів 

кооперативу як вищий орган 

кооперативного 

самоврядування, їх 

повноваження, порядок 

скликання і прийняття рішень.   

7. Правління і голова 

кооперативу як виконавчо-

розпорядчі органи 

кооперативного 

самоврядування. Виконавчий 

директор (виконавча 

дирекція) кооперативу.  

8. Контрольно-ревізійні органи в 

кооперативі. Спостережна 

рада кооперативу. 

 

 

 

2 1-7, 76, 79, 81, 90, 

106, 108 

Тема 6. Лекція 6. Право 

власності в кооперації та 

його правовий захист 

5. Поняття права 

кооперативної власності: 

доктринальний зміст і 

законодавче втілення. 

6. Структура правовідносин 

кооперативної власності. 

Правомочності власника.  

7. Похідні правові титули 

майна кооперативних 

організацій (право повного 

господарського відання, 

право оперативного 

управління). 
8. Правовий режим майна 

кооперативу та об’єднання 

кооперативів.  

 

 

 

 

 

 

2 Тема 6. Семінарське заняття 7. 

Право власності в кооперації та 

його правовий захист 

6. Поняття та законодавче 

закріплення права 

кооперативної власності. 

7. Структура правовідносин 

кооперативної власності. 

Правомочності власника.  

8. Джерела і порядок 

формування майна 

кооперативу.  

9. Вступні, членські, цільові 

внески, паї, додаткові паї.  

10. Майнові фонди кооперативу 

та об’єднання кооперативів, їх 

структура і правовий режим.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 1-10, 13, 36, 37, 42, 

43, 45, 59, 67, 68, 72-

74, 78, 82, 89, 108, 

118, 121, 129, 133 



1 2 3 4 5 

Тема 7. Лекція 7. Правове 

регулювання господарської 

діяльності кооперативних 

організацій 

4. Поняття кооперативної 

діяльності, її 

організаційно-правові 

форми, види і напрями.  

5. Основні засади правового 

регулювання 

господарської діяльності 

кооперативних 

організацій.  

6. Правове регулювання 

зовнішньоекономічної 

діяльності кооперативних 

організацій. 

 

 

2 Тема 7. Правове регулювання 

господарської діяльності 

кооперативних організацій 

Семінарське заняття 8: 

4. Поняття кооперативної 

діяльності, її організаційно-

правові форми, види і 

напрями.  

5. Основні засади правового 

регулювання господарської 

діяльності кооперативних 

організацій.  

6. Правове регулювання 

розрахункових операцій 

кооперативних організацій. 

Семінарське заняття 9: 

6. Види зовнішньоекономічної 

діяльності кооперативів та їх 

об’єднань. 

7. Нормативно-правове 

забезпечення 

зовнішньоекономічної 

діяльності кооперативних 

організацій.  

8. Державне регулювання 

зовнішньоекономічної 

діяльності.  

9. Зовнішньоекономічний 

договір (контракт).  

10. Особливості розгляду та 

вирішення 

зовнішньоекономічних спорів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-7, 22-24, 26, 29, 34, 

35, 38, 41, 108 



1 2 3 4 5 

Тема 8. Лекція 8. Правове 

регулювання договірних 

відносин кооперативних 

організацій 

4. Договірні відносини 

кооперативних організацій 

та їх правове регулювання.  

5. Загальні положення 

договірного права. 

6. Договірні відносини 

кооперативних організацій 

у сфері господарсько-

торговельної діяльності. 
 

 

2 Тема 8. Правове регулювання 

договірних відносин 

кооперативних організацій 

Семінарське заняття 10: 

5. Поняття та класифікація 

договорів. Ознаки і види 

господарських договорів.  

6. Зміст і форма договору.  

7. Порядок укладання, зміни та 

припинення договорів. 

Підстави та наслідки визнання 

договорів недійсними та 

неукладеними.  

8. Виконання договірних 

зобов’язань. Способи 

забезпечення належного 

виконання договірних 

зобов’язань.  

Семінарське заняття 11: 

4. Договірні відносини 

кооперативних організацій у 

сфері господарсько-

торговельної діяльності 

(роздрібна купівля-продаж, 

поставка, контрактація 

сільськогосподарської 

продукції, майновий найм 

(оренда), лізинг). 

5. Договірні відносини 

кооперативних організацій у 

сфері виконання робіт і 

надання послуг (підряд, 

перевезення, доручення, 

комісія, схов, страхування). 

6. Правове регулювання 

кредитних відносин 

кооперативних організацій 

(позика, кредит, банківський 

вклад). 

 

 

 

 

4 1-7, 28, 30, 39, 40, 46, 

108 



1 2 3 4 5 

 

Модуль ІІ. Особлива частина 

 

 Тема 9. Правове 

регулювання виробничої 

кооперації 

7. Поняття виробничого 

кооперативу та 

особливості його 

юридичної природи. 

8. Членство у виробничому 

кооперативі.  

9. Управління виробничим 

кооперативом.  

10. Господарська діяльність 

виробничого кооперативу.  

11. Майно виробничого 

кооперативу.  

12. Майнова відповідальність 

виробничого кооперативу. 

Відповідальність членів 

виробничого кооперативу 

за зобов’язаннями 

кооперативу. 

 

- Тема 9. Семінарське заняття 12. 

Правове регулювання 

виробничої кооперації 

7. Поняття виробничого 

кооперативу та особливості його 

юридичної природи. 

8. Членство у виробничому 

кооперативі.  

9. Управління виробничим 

кооперативом.  

10. Господарська діяльність 

виробничого кооперативу.  

11. Майно виробничого 

кооперативу.  

12. Майнова відповідальність 

виробничого кооперативу. 

Відповідальність членів 

виробничого кооперативу за 

зобов’язаннями кооперативу. 

 

2 1, 2, 4-7, 9, 89, 105-

108, 120, 131, 153 

Тема 10. Лекція 9. Правове 

регулювання обслуговуючої 

кооперації 

5. Поняття обслуговуючого 

кооперативу, мета його 

діяльності. 

6. Види обслуговуючих 

кооперативів.  

7. Пайові внески та 

кооперативні виплати в 

обслуговуючому 

кооперативі.  

8. Державна підтримка 

сільськогосподарських 

обслуговуючих 

кооперативів.  

 

2 Тема 10. Семінарське заняття 13. 

Правове регулювання 

обслуговуючої кооперації 

5. Поняття обслуговуючого 

кооперативу, мета його 

діяльності. 

6. Види обслуговуючих 

кооперативів.  

7. Пайові внески та кооперативні 

виплати в обслуговуючому 

кооперативі.  

8. Державна підтримка 

сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів.  

 

 

2 1, 2, 5-7, 18, 25, 50, 

51, 53, 55-58, 62, 85, 

108, 113, 131, 144, 

147, 165, 168, 175, 

178, 185 



1 2 3 4 5 

Тема 11. Правове 

регулювання споживчої 

кооперації 

6. Поняття споживчої 

кооперації та споживчого 

кооперативу (товариства).  

7. Правове регулювання 

організаційно-

управлінських відносин у 

системі споживчої 

кооперації.  

8. Правове регулювання 

відносин власності у 

системі споживчої 

кооперації. 

9. Види і напрями діяльності 

споживчих кооперативів 

(товариств), їх об’єднань і 

створених ними 

підприємств та 

організацій.  

10. Житловий кооператив як 

об’єднання споживачів.  

 

 

- Тема 11. Семінарське заняття 14. 

Правове регулювання споживчої 

кооперації 

6. Поняття споживчої кооперації та 

споживчого кооперативу 

(товариства).  

7. Правове регулювання 

організаційно-управлінських 

відносин у системі споживчої 

кооперації.  

8. Правове регулювання відносин 

власності у системі споживчої 

кооперації. 

9. Види і напрями діяльності 

споживчих кооперативів 

(товариств), їх об’єднань і 

створених ними підприємств та 

організацій.  

10. Житловий кооператив як 

об’єднання споживачів.  

 

 

 

 

 

 

2
 

1, 2, 4, 6, 7, 59, 61, 63, 

66, 67, 70-77, 79, 80-

84, 100, 101, 104, 108, 

117-119, 121, 133, 

148, 159, 164, 169, 

170-172  

Тема 12. Правове 

регулювання кредитної 

кооперації 

6. Поняття і юридична 

природа кредитної спілки.  

7. Особливості створення і 

державної реєстрації 

кредитних спілок.   

8. Система органів 

самоврядування кредитної 

спілки, їх повноваження.  

9. Майнові фонди кредитної 

спілки, їх правовий режим.  

10. Правовий статус асоціацій 

кредитних спілок. 

Об’єднані кредитні спілки.  

 

- Тема 12. Семінарське заняття 15. 

Правове регулювання кредитної 

кооперації 

6. Поняття і юридична природа 

кредитної спілки.  

7. Особливості створення і 

державної реєстрації кредитних 

спілок.   

8. Система органів самоврядування 

кредитної спілки, їх 

повноваження.  

9. Майнові фонди кредитної 

спілки, їх правовий режим.  

10. Правовий статус асоціацій 

кредитних спілок. Об’єднані 

кредитні спілки.  

 

2
 1-3, 6, 7, 47, 54, 60, 

64, 65, 97, 114, 134, 

136, 137, 145, 154, 

157, 167 

Всього годин з навчальної 

дисципліни 
18  14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Розділ 5. Самостійна робота студентів 

 

Таблиця 5. Перелік програмних питань, які виносяться на обговорення  

на семінарському занятті та вивчаються самостійно 

 

№ 

з/п 
Назва модуля, теми 

семінарського заняття 

Перелік програмних питань, які 

виносяться на обговорення на 

семінарському занятті та 

вивчаються самостійно 

Інформ. 

джерела 

(порядковий 

номер за 

переліком) 

Засоби 

контролю 

знань 

1 2 3 4 5 

Модуль I 

1 Кооперація та її 

взаємовідносини з 

державою 

1. Кооперативні цінності. 

2. Кооперативні системи в Україні. 

3. Історичний досвід взаємовідносин 

держави і кооперації в Україні. 

4. Законодавчі засади 

взаємовідносин держави і 

кооперації. 

5. Відповідальність держави за 

шкоду, заподіяну кооперативам, їх 

об’єднанням внаслідок втручання 

державних органів у їхню 

діяльність. 

 

1-7, 15, 18, 

21, 23, 24, 

26, 28, 48, 

53, 62-64, 

85, 87, 88, 

91-93, 96, 

103, 104, 

108, 135, 

138, 140, 

149, 166 

Бліц- 

опитування,  

тестування, 

перевірка 

конспектів. 

2 Загальна 

характеристика 

кооперативного права 

1. Система кооперативного права.  

2. Місце кооперативного права в 

системі національного права. 

3. Принципи кооперативного права.  

4. Виникнення, зміна і припинення 

кооперативних правовідносин. 

5. Конституційні засади 

кооперативного права.  

6. Підзаконні нормативні акти про 

кооперацію.  

7. Внутрішньокооперативні 

нормативні акти. Статут 

кооперативу. 

1-7, 49, 52, 

94-96, 98, 

99, 108, 111, 

112, 116, 

122, 125, 127 

Бліц- 

опитування,  

тестування, 

перевірка 

конспектів. 

3 Правовий статус 

кооперативів, їх 

об’єднань і створених 

ними підприємств 

(організацій) 

1. Поняття правового статусу і 

правового становища.  

2. Законодавство України, що 

регламентує правовий статус 

кооперативних організацій. 

3. Державна реєстрація 

кооперативу. Отримання 

документів дозвільного 

характеру.  

4. Поняття, підстави та форми 

припинення кооперативу, 

порядок його здійснення.  

5. Порядок створення об’єднань 

кооперативів. Установчі 

1-7, 12, 16, 

17, 20, 33, 

69, 71, 80, 

83, 84, 107, 

108, 113 

Бліц- 

опитування,  

тестування, 

перевірка 

конспектів. 



документи об’єднань 

кооперативів. 

6. Види й організаційно-правові 

форми підприємств, створених 

кооперативами та їх 

об’єднаннями. Підприємство 

споживчої кооперації.  

7. Загальні положення про 

адміністративну та кримінальну 

відповідальність за 

правопорушення у сфері 

господарювання. 

4 Право членства в 

кооперативі 

1. Правовий статус засновників 

кооперативу. 

2. Юридичні гарантії реалізації 

права членства в кооперативі. 

1-7, 77, 105, 

108, 119, 

126, 130 

Бліц- 

опитування,  

тестування, 

перевірка 

конспектів. 

5 Право кооперативного 

самоврядування 

1. Збори уповноважених. 

2. Правове регулювання утворення 

та функціонування органів 

самоврядування об’єднань 

кооперативів. 

3. Правові засади самоврядування 

трудових колективів 

кооперативних підприємств. 

1-7, 76, 79, 

81, 90, 106, 

108 

Бліц- 

опитування,  

тестування, 

перевірка 

конспектів. 

6 Право власності в 

кооперації та його 

правовий захист 

1. Місце кооперативної власності в 

системі форм власності в Україні. 

2. Майнові права та обов’язки 

підприємств (організацій), 

створених кооперативами та їх 

об’єднаннями. 

3. Правова охорона і правовий 

захист кооперативної власності. 

1-10, 13, 36, 

37, 42, 43, 

45, 59, 67, 

68, 72-74, 

78, 82, 89, 

108, 118, 

121, 129, 133 

Бліц- 

опитування,  

тестування, 

перевірка 

конспектів. 

7 Правове регулювання 

господарської 

діяльності 

кооперативних 

організацій 

 

1. Правове регулювання 

кооперативної торгівлі. 
1-7, 22-24, 

26, 29, 34, 

35, 38, 41, 

108 

Бліц- 

опитування,  

тестування, 

перевірка 

конспектів. 

8 Правове регулювання 

договірних відносин 

кооперативних 

організацій 

1. Відповідальність за порушення 

договірних зобов’язань. 

2. Договори про спільну діяльність 

кооперативних організацій. 

 

 

1-7, 28, 30, 

39, 40, 46, 

108 

Бліц- 

опитування,  

тестування, 

перевірка 

конспектів. 

 

Модуль IІ 

 

9 Правове регулювання 

виробничої кооперації 

1. Майнова відповідальність 

виробничого кооперативу. 

Відповідальність членів 

виробничого кооперативу за 

зобов’язаннями  

2. Припинення виробничого 

кооперативу. 

1, 2, 4-7, 9, 

89, 105-108, 

120, 131, 153 

Бліц- 

опитування,  

тестування, 

перевірка 

конспектів.  



1 2 3 4 5 

10 Правове регулювання 

обслуговуючої 

кооперації 

1. Сільськогосподарські 

обслуговуючі кооперативи, 

принципи їх діяльності.  

2. Державна підтримка 

сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів. 

 

 

  

1, 2, 5-7, 18, 

25, 50, 51, 

53, 55-58, 

62, 85, 108, 

113, 131, 

144, 147, 

165, 168, 

175, 178, 185 

Бліц- 

опитування,  

тестування, 

перевірка 

конспектів. 

11 Правове регулювання 

споживчої кооперації 

1. Законодавство про споживчу 

кооперацію. 

2. Програма розмежування і 

закріплення власності в споживчій 

кооперації України (Укоопспілки). 

3. Кооперативи по задоволенню 

потреб у гаражах, дачних і 

садових ділянках. 

 

 

 

 

1, 2, 4, 6, 7, 

59, 61, 63, 

66, 67, 70-

77, 79, 80-

84, 100, 101, 

104, 108, 

117-119, 

121, 133, 

148, 159, 

164, 169, 

170-172 

  

Бліц- 

опитування,  

тестування, 

перевірка 

конспектів. 

12 Правове регулювання 

кредитної кооперації 

1. Законодавство про кредитну 

кооперацію. 

2. Ліцензування окремих видів 

діяльності кредитної спілки. 

3. Припинення діяльності кредитної 

спілки. 

4. Кооперативні банки. 

1-3, 6, 7, 47, 

54, 60, 64, 

65, 97, 114, 

134, 136, 

137, 145, 

154, 157, 167 

Бліц- 

опитування,  

тестування, 

перевірка 

конспектів.  

 

 



Розділ 6. Методики активізації процесу навчання 
 

Здійснення активізації процесу навчання студентів передбачає застосування 

системи способів, прийомів, засобів, послідовних дій викладача і студентів на 

заняттях, спрямоване на досягнення навчальних, дидактичних і виховних цілей і 

завдань, тобто ознайомлення зі значним комплексом теоретичних положень та 

інститутів відповідних галузей права, масивом нормативно-правових актів, за 

допомогою яких здійснюється регулювання відповідних правовідносин; розвиток 

вмінь і навичок щодо: 

– володіння понятійно-категоріальним апаратом, юридичною термінологією та їх 

використання у подальшому навчанні і практиці; 

– врахування офіційних тлумачень правових норм, прокоментованої практики 

правозастосовчої діяльності; 

– звернення до відповідного законодавства під час розв’язання практичних 

ситуацій. 

Для активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів при вивченні 

дисципліни «Кооперативне право» застосовуються такі навчальні технології: 

Інформаційні технології – передбачають використання мультимедійних лекцій 

(добірка навчального матеріалу, витягів з книг і статей, що мають на меті підготувати 

студентів до наступних дискусій), загальноуніверситетської навчально-тренінгової 

системи, електронних підручників, тестових методик контролю. 

Технології ситуаційного навчання – передбачають застосування розроблених 

моделей ситуацій, що мають місце в реальній практиці і потребують комплексу знань, 

практичних навичок для їх вирішення. Студенти отримують завдання попередньо 

вивчити ситуацію, спираючись на матеріал лекцій та інші джерела, вирішують 

завдання, які потім детально обговорюються в ході диспутів на семінарських заняттях 

з курсу, під час індивідуальних занять. 

Технології евристичного навчання – передбачають обговорення студентами 

власних освітніх продуктів організаційно-діяльнісного типу (підготовка доповідей, 

презентацій, аналітичних оглядів наукових публікацій, розробка і захист наукових 

рефератів), когнітивного типу (науково-дослідна роботи студентів у гуртку «Ін Юре», 

дискусійному клубі «Феміда», участь у студентських наукових конференціях, 

підготовка матеріалів публікацій у наукових виданнях), креативного типу (розв’язання 

евристичних завдань, захист творчих робіт, розробка сценарних планів дидактичної 

гри). 

Ігрові технології навчання – передбачають створення ситуацій, за яких студент 

залучається у ігровий контекст, що вимагає у них дій з вирішення типових практичних 

ситуацій у контексті тематичного теоретичного матеріалу: організаційно-діяльнісні 

ігри (організація колективної діяльності на основі аналізу системи проблемних 

ситуацій за визначеним технологічним циклом – проектування проблемної ситуації, 

формулювання проблеми, робота у мікрогрупах, загальне обговорення, аналіз 

пізнавальної діяльності кожного учасника обговорення), рольові ігри (формулювання 

проблеми і розподіл ролей між учасниками для їх вирішення), ділові ігри (імітаційне 

моделювання реальних життєвих ситуацій та їх правове врегулювання). 

 
 
 
 



Розділ 7. Система поточного та підсумкового контролю 
Таблиця 6.1.  Шкала оцінювання знань студентів за результатами  

підсумкового контролю з навчальної дисципліни «Кооперативне право» 
 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка за 

шкалою 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

90-100 А відмінно  

82-89 В 

добре 

74-81 С 

64-73 D 

задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

 Таблиця 6.2. Система нарахування додаткових балів за видами робіт  

з вивчення навчальної дисципліни «Кооперативне право» 

 
Форма роботи Вид роботи Бали 

1. Навчальна  1. Участь в предметних олімпіадах: університетських, 

міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних 

2. Участь в конкурсах на кращого знавця дисципліни: 

університетських, міжвузівських, всеукраїнських, 

міжнародних 

3. Виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань 

підвищеної складності  

4. Написання і захист реферату з визначеної проблеми 

20 

20 

 

15 

10 

2. Науково-
дослідна 

1. Участь у роботі наукового гуртка «Ін Юре» (підготовка 

та захист матеріалів наукового реферату на засіданні 

гуртка). 

2. Участь у роботі студентського дискусійного клубу 

«Феміда» (підготовка доповіді, участь у дебатах, 

оформлення стіннівки) 

3. Участь в конкурсах студентських робіт: 

університетських, міжвузівських,  всеукраїнських, 

міжнародних  

4. Підготовка матеріалів власних досліджень до участі в 

науковій конференції 

5. Підготовка публікації в науковому виданні 

 

15 

 

15 

 

20 

20 

25 

3. Інші форми Розробка та оформлення сценарного плану дидактичної гри 20 

* Максимальна кількість додаткових балів – 30 

 



Розділ 8. Програмне забезпечення комп'ютерної підтримки  
освітнього процесу з навчальної дисципліни  

«Кооперативне право» 
 

1. Кооперативне право: Дистанційний курс з дисципліни для студентів напряму підготовки 

6.030401 «Правознавство» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://el.puet.edu.ua/ 

 
 

Розділ 9. Інформаційно-методичне забезпечення  
з навчальної дисципліни «Кооперативне право» 

 
Пошукові правові системи 

1. Верховна Рада України : офіційний веб-сайт : Законодавство України. – Режим доступу до 
електронних документів : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/main/index/ 

2. Верховна Рада України : офіційний веб-сайт : Законотворча діяльність Верховної Ради України : 
Законопроекти : Пошук за реквізитами. – Режим доступу до електронних документів : 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc2. 

3. Президент України : офіційне інтернет-представництво : Офіційні документи. – Режим доступу 
до електронних ресурсів : http://www.president.gov.ua/documents/. 

4. Урядовий портал : єдиний веб-портал виконавчої влади України : Нормативно-правова база : База 
документів : Пошук документів за реквізитами. – Режим доступу до електронних ресурсів : 
http://www.kmu.gov.ua/control/npd/search. 

5. Офіційний вісник України : Єдине повне офіційне періодичне видання нормативно-правових 
актів України. – Режим доступу до електронних документів : http://ovu.com.ua/. 

6. Мега-НаУ : професійна юридична система : НаУ-Online : Нормативно-правові документи. – 
Режим доступу до електронних документів : http://zakon.nau.ua/. 

7. Ліга:Закон : правовой портал : он-лайн сервисы : Законодательство. – Режим доступу до 
електронних ресурсів : http://www.ligazakon.ua/ 

8. Право. Украина : информационно-правовая система : Документы : Нормативно-правовые 
документы. – Режим доступу до електронних ресурсів : 
http://www.legal.com.ua/cgibin/matrix.cgi/document.html. 

 
Бібліотечно-бібліографічні ресурси 

1. Верховна Рада України : офіційний веб-сайт/ : Бібліотечно-бібліографічні ресурси : 
Бібліографічний моніторінг. – Режим доступу до електронних документів :  

2. http://portal.rada.gov.ua/rada/control/uk/index. 
3. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського : Інтернет-сторінка. – Режим доступу до 

електронних документів : http://www.nbuv.gov.ua/. 
4. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського : Система каталогів і картотек. – Режим 

доступу до електронних документів : http://www.nbuv.gov.ua/db/library_db.html. 
5. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського : пошукова система сайту : Система 

каталогів і картотек : Каталог книжкових видань : Пошук у електронному каталозі. – Режим 
доступу до електронних документів : http://www.nbuv.gov.ua/db/opac.html. 

6. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського : пошукова система сайту : Система 
каталогів і картотек : Електронний фонд (тематичні та видові зібрання публікацій) : Електронна 
бібліотека авторефератів дисертацій : Пошук у електронній бібліотеці авторефератів дисертацій. 
– Режим доступу до електронних документів. - http://www.nbuv.gov.ua/eb/ard.html.. 

7. Національна парламентська бібліотека України : веб-сайт. – Режим доступу до електронних 
ресурсів : http://www.nplu.org/ua/resources/resources.htm. 

8. Національна парламентська бібліотека України : веб-сайт : Політематична база даних статей з 
періодичних видань. – Режим доступу до електронних ресурсів : http://analitic.nplu.org/. 

9. Національна парламентська бібліотека України : веб-сайт : Каталог статей зі збірників наукових 
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