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ВСТУП
Вирішення проблем, що існують в економіці України потребує прийняття
виважених науково обґрунтованих організаційно-економічних рішень щодо
функціонування та розвитку взаємовідносин господарюючих суб’єктів. Важливе
значення в цьому зв’язку має вивчення вітчизняного й світового досвіду
кооперативного руху, обґрунтування необхідності поширення всіх видів
кооперації в Україні, розробка методичних рекомендацій щодо створення та
ефективного функціонування вітчизняних кооперативів. Особливу увагу слід
приділити впровадженню наукових розробок у кооперативні організації шляхом
навчання студентів вищих навчальних закладів кооперативного профілю, які є
кадровим потенціалом українського кооперативного руху.
Курс ―ТЕОРІЯ І ІСТОРІЯ КООПЕРАЦІЇ‖ є складовою частиною наукових
дисциплін із підготовки фахівців.
Мета курсу – дати студентам цілісну і логічно-послідовну систему знань
про сутність кооперації, її принципи та організаційно-економічні засади
функціонування кооперативів.
Завданням курсу є: забезпечення майбутніх фахівців необхідними
знаннями та навичками для їх успішної роботи в кооперативних організаціях.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:
 сутність кооперації, її економічну доцільність для господарюючих
суб’єктів в ринкових умовах;
 принципи кооперації;
 досвід вітчизняної кооперації та функціонування сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів у агробізнесі розвинутих країн світу;
 теоретичні і методичні основи створення та успішного функціонування
кооперативів;
По закінченні вивчення дисципліни студент повинен уміти:
 визначати доцільність участі господарюючого суб’єкта у кооперативі;
 надати методичну допомогу у створенні та реєстрації кооперативів;
 створити раціональну організаційну побудову та ефективну структуру
управління в кооперативі;
 приймати тактичні й стратегічні рішення щодо його успішного
функціонування та розвитку.
Основними формами вивчення дисципліни є: лекції та семінарські заняття.
Робоча навчальна програма розроблена згідно з навчальною програмою з
курсу „Теорія та історія кооперації‖, затвердженою
Вченою радою ВНЗ
ПУЕТ „____‖_______________ 2016 р., протокол № ___.

ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
Тема 1. Сутність кооперації та еволюція її форм
Сутність кооперації, її теоретичне та практичне обґрунтування. Кооперація як
соціально-економічне явище. Кооперування як економічний процес. Кооперація як
діюча функціональна система. Мотиваційна основа виникнення кооперації.
Еволюція форм кооперації в історичному розвитку суспільства. Розвиток
факторів мотивації людей в кооперуванні. Особливості кооперування в умовах
суспільного поділу праці, її спеціалізації та розвитку товарно-грошових відносин.
Наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених з теорії кооперації (Р.Оуен,
В.Райфайзен, І.Ємельянов, М.Туган-Барановський, О.Чаянов, О.Челінцев,
М.Кондратьєв). Наукові концепції аграрної кооперації. Внесок української школи
кооперативної думки (М.Зібер, М.Баллін, М.Левитський, С.Бородаєвський,
Б.Мартос, Є.Храпливий, І.Витанович). Відродження наукової школи кооперації
після проголошення незалежності України.
Доцільність участі господарюючих суб’єктів у кооперативних формуваннях:
раціональне використання робочого часу та існуючих засобів виробництва,
можливість залучення високопродуктивних засобів та забезпечення їхньої
окупності, здешевлення придбання ресурсів, зменшення витрат, пов’язаних з
реалізацією товарів, використання професійного управлінського апарату, залучення
до великомасштабного бізнесу, поділ ризику, координація дій, посилення
соціального
обслуговуючої кооперації у створенні конкуренції монопольному
посередництву.
Тема 2. Кооператив як особлива форма кооперації
Кооператив як особлива організаційно-правова форма кооперації. Визначення
кооперативу. Кооператив як підприємство особливого типу, обґрунтування його
неприбуткової природи.
Види і форми обслуговуючої кооперації, галузеві особливості обслуговуючих
кооперативів. Сутність вертикальної, горизонтальної та комбінованої кооперації.
Класифікація кооперації за видами діяльності. Напрями та особливості діяльності
виробничих, обслуговуючих та багатофункціональних кооперативних формувань.
Становлення і розвиток кооперативів як неприбуткових міжгосподарських
організацій. Кооперація серед кооперативів, об’єднання кооперативів (спілки та
асоціації). Кооперативні системи і кооперативний рух.
Класифікація принципів кооперації та їх характеристика.
Тема 3. Кооперативні принципи як основа діяльності кооперативів
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Визначення кооперативних принципів. Фундаментальні принципи кооперації.
Сутність, еволюція. Міжнародний кооперативний альянс (МКА): цілі та
характеристика. Міжнародні принципи кооперації, схвалені МКА у 1995 році.
Тема 4. Історичне минуле кредитної кооперації
Виникнення та історичний розвиток кредитної кооперації. Розвиток перших
кредитних кооперативів – ощадно-позичкових та кредитних товариств в Україні.
Сутність їхньої діяльності. Проблеми становлення. Причини стрімкого піднесення
на початку ХХ ст. Характеристика ощадно-позичкової діяльності. Постачальницька
та збутова діяльність. Важливість просвітньої роботи перших кооперативів.
Тема 5. Історичне минуле споживчої кооперації
Ідея споживчої кооперації. Виникнення та історичний розвиток споживчої
кооперації. Розвиток перших споживчих товариств в Україні. Сутність їхньої
діяльності. Проблеми становлення. Причини стрімкого піднесення на початку ХХ
ст. Характеристика постачальницької діяльності. Важливість просвітньої роботи
перших кооперативів.
Тема 6. Історичне минуле сільськогосподарської кооперації
Виникнення та історичний розвиток сільськогосподарської кооперації в
Україні.
Розвиток
перших
сільськогосподарської
кооперативів
–
сільськогосподарських асоціацій і сільськогосподарських товариств. Сутність їхньої
діяльності сільськогосподарських асоціацій. Проблеми становлення. Причини
стрімкого піднесення на початку ХХ ст. Характеристика діяльності.
Постачальницька та збутова діяльність. Важливість просвітньої роботи перших
кооперативів. Радіус дії. Членство. Сільськогосподарські товариства як перші
обслуговуючі сільськогосподарські кооперативи. Особливості і переваги. Значення.
Тема 7. Організаційні заходи створення кооперативу
Державне регулювання кооперативної діяльності в Україні. Забезпечення
державної підтримки розвитку сільськогосподарської кооперації. Нормативноправові акти, що регулюють процеси кооперації та діяльності кооперативних
формувань у державі. Закони України ―Про сільськогосподарську кооперацію‖ та
„Кооперацію‖. Процес створення и
Статус кооперативного формування як юридичної особи. Види кооперативів
відповідно до чинного законодавства, їхня характеристика. Внутрішні нормативноправові документи кооперативу, що регулюють його діяльність. Засновницькі
документи кооперативу. Членство в кооперативі. Обов’язки члена кооперативу.
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Правове забезпечення договірних відносин у кооперуванні та діяльності
кооперативів. Порядок вирішення спірних питань у судових органах.
Тема 8. Органи управління кооперативу
Виборні органи кооперативу. Специфіка у різних видах кооперативів. Загальна
характеристика. Компетенція.
Формування потреби в персоналі. Визначення необхідної кількості та якісного
складу персоналу кооперативу. Визначення структури управління персоналом,
обов’язків, прав та відповідальності працівників.
Методи підбору кадрів та залучення працівників до трудової участі
кооперативу. Контрактні форми трудової участі.
Професійний розвиток, навчання та оцінювання персоналу.
Управління діловою кар’єрою та моральне стимулювання персоналу. Система
оплати праці та матеріального стимулювання в управлінні персоналом кооперативу.
Побудова ефективної системи управління персоналом в кооперативі.
Сутність та зміст менеджменту в кооперативах. Основні підходи та принципи
управління в кооперації. Системний, ситуаційний, кількісний та інші підходи в
менеджменті кооперативів.
Класифікація функцій менеджменту, склад загальних та специфічних функцій
управління в кооперативах. Організаційні цілі та плани в управлінні.
Прогнозування, внутрішнє кооперативне планування і розробка бізнес-планів.
Координація і регулювання в менеджменті кооперативів. Стимулювання і мотивація
в діяльності кооперативу. Система заохочень і санкцій. Контроль у системі
менеджменту. Розвиток функцій менеджменту зі зміною зовнішнього і
внутрішнього середовища кооперативу.
Організаційна побудова та структура управління в кооперативах. Особливості
організації управління кооперативом. Контрактні та договірні взаємовідносини в
управлінні діяльністю кооперативів. Договірні обов’язки членів кооперативу.
Формування іміджу кооперативу.
Рішення в управлінському процесі кооперативу. Класифікація рішень. Методи
розробки і прийняття рішень у кооперативній діяльності. Визначення пріоритетності
у наданні послуг кооперативом. Вирішення спірних питань між учасниками
кооперативу щодо його господарської діяльності, першочерговості надання послуг,
розподілу продукції та доходів. Інформація, аналіз та прогноз у прийнятті
управлінських рішень. Вибір оптимальних рішень та критерії їхнього оцінювання.
Узгодження господарських рішень, що стосуються різних напрямів діяльності
кооперативу, роботи працівників, членів кооперації. Прийняття колективних рішень
членами кооперативу. Обговорення проекту рішень, внесення доповнень і змін,
досягнення узгодженості в прийнятті колективних рішень. Прийняття управлінських
рішень виконавчим директором кооперативу. Делегування відповідальності і
повноважень. Прийняття тактичних та оперативних рішень, пов’язаних з
використанням робочої сили та засобів виробництва, регулювання виробничих
процесів та операцій. Підвищення якості і ефективності управлінських рішень у
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кооперативі. Організація і контроль виконання рішень. Комплексне оцінювання
ефективності рішень.

Тема 9. Особливості діяльності сільськогосподарського обслуговуючого
кооперативу
Види послуг для членів зернових кооперативів. Спільне використання
приміщень для зберігання або спільна реалізація продукції. Постачання матеріатьнотехнічних ресурсів. Участь членів у діяльності зернового кооперативу. Зобов'язання
щодо участі в діяльності кооперативу, що займається зберіганням зерна.
Зобов'язання з участі у діяльності збутового зернового кооперативу. Зобов'язання з
участі у діяльності переробного зернового кооперативу. Висновки щодо зобов'язань
з участі в діяльності. Внески членів. Пайові внески у кооперативі, що займається
зберіганням зерна. Пайові внески у збутовому та переробному зерновому
кооперативі.
Організація надання послуг та управління запасами. Організація зберігання.
Прийом зерна. Видача зерна членам кооперативу. Реалізація та переробка. Облік
зерна, що передано до кооперативу. Управління маркетингом. Фактор часу. Фактор
простору. Збут переробленої продукції. Персонал зернового кооперативу. Система
ціноутворення у зерновому кооперативі. Ціна послуг по зберіганню зерна. Послуги
з реалізації та ціна на них. Кооперативні виплати.
Процес створення молочарського кооперативу. Створення ініціативної групи.
Етап розробки проекту. Організація роботи ініціативної групи. Визначення видів
діяльності кооперативу. Створення матеріальної бази. Визначення матеріальної
бази. Заснування кооперативу. Перші кроки кооперативу. Організація кооперативу.
Консолідація кооперативу.
Демократичне управління молочарським кооперативом.
Початок діяльності кооперативу. Заготівля та збут молока. Інші види
діяльності.
Участь членів в економічній діяльності кооперативу. Внески членів у
молочарський кооператив. Система ціноутворення в кооперативі та розподіл
результатів. Ціна на молоко. Строки оплати. Ціна на інші послуги. Розподіл
результатів.
Організація та діяльність машино-технологічних кооперативів.
Характеристики машинно-технолопчною кооперативу. Основний принцип
діяльності машинно-технологічного кооперативу. Розмір машинно-технологічного
кооперативу. Додаткова діяльність. Ремонт техніки. Постачальницька діяльність та
діяльність по реалізації.
Створення машинно-технолопчною кооперативу. Члени кооперативу.
Створення матеріальної бази. Майнові внески членів. Купівля техніки або/та лізинг.
Приміщення та обладнання. Визначення зобов'язань з діяльності та розміру внесків
до пайового фонду. "Механізаторське коло" або обмін механізаторськими
послугами — альтернатива кооперативу.
Організація кооперативу. Планування використання техніки. Виконання
зобов'язань з діяльності. Ціни на послуги. Попередні ціни за послуги з використання
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сільськогосподарської техніки. Попередня ціна на послуги з ремонту техніки.
Кооперативні витрати.
Демократичне управління машинно-технологічним
кооперативом.

Тема 10. Особливості діяльності кредитної спілки та споживчого товариства
Сутність кредитної кооперації. Кредитна спілка як форма кредитної
кооперації. Відмінність від банків. Види діяльності. Роль кредитних спілок у
кредитуванні населення. Асоціації кредитних спілок. Об’єднані кредитні спілки.
Споживчі товариства. Правова база. Сутність діяльності. Проблеми.
Необхідність реформування. Заходи щодо покращення діяльності. Перспективи
інтеграції з іншими видами кооперації.
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