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Тема 1. Сутність кооперації та еволюція її форм
1. Що означає термін «кооперація»:
а) взаємодопомога;
б) справедливість;
в) співпраця, співробітництво;
г) братерство.
2. Співпраця – це:
а) переговори про спільні дії;
б) допомога тому, хто її потребує;
в) кооперація, або будь-яка взаємовигідна спільна діяльність.
3. Кооперування осіб обумовлює:
а) спільна мета;
б) визнання того, що одноосібно проблему вирішити неможливо, або
складно;
в) спільна мета та визнання того, що одноосібно проблему вирішити
неможливо, або складно
4. Перевага будь-якої кооперації (співпраці) полягає у тому, що:
а) особи досягають нових можливостей, відсутніх у кожного із них
окремо;
б) скорочення часу при вирішення економічної проблеми;
в) скорочення затрат робочої сили при
вирішення економічної
проблеми.
5. Що з наведених прикладів не належить до кооперації?
а) надання юристом консультації особі, що її потребує;
б) сім’я збирає картоплю;
в) робота бригади будівельників;
г) гра музикантів у оркестрі.
Тема 2. Кооператив як особлива форма кооперації
1. Виберіть серед запропонованих вірну відповідь, що таке кооператив.
Кооператив – це:
а) основна форма організації великих та частини середніх підприємств,
капітал яких формується шляхом продажу акцій та інших цінних
паперів;
б) юридична особа, утворена фізичними та/або юридичними особами,
які добровільно об’єдналися на основі членства для ведення спільної

господарської та іншої діяльності з метою задоволення своїх
економічних, соціальних та інших потреб на засадах самоврядування;
в) демократичне об’єднання, що діє на безприбутковій основі.
2. Яке поняття більш широке за змістом «кооперація» чи «кооператив»?
а) «кооперація»;
б) «кооператив»;
в) у залежності який зміст вкладається в кожне з цих понять.
2. Ефективність кооперативу полягає у:
а) величині прибутку;
б) фінансовому результаті;
в) ступені вирішення статутних завдань.
4. Загальна мета, яку ставить перед собою кооператив:
а) отримання прибутку;
б) задоволення економічних, соціальних та культурних потреб своїх
членів;
в) розвиток самоорганізації, самоуправління та самоконтролю.
5. Обслуговуючий кооперативи створюються для:
а) надання якісних послуг клієнтам;
б) надання якісних послуг членам-клієнтам;
в) благодійної допомоги.
6. Обслуговуючий кооператив може отримувати:
а) прибуток;
б) дохід;
в) дохід і прибуток.
7. Чи згодні Ви з висловом: «Кооператив це об’єднання людей, а не
грошей»?
а) Ні. Гроші важливіші – будуть гроші, то і люди «прийдуть» до
кооперативу.
б) Так. Бо навіть якщо буде достатньо грошей, а селяни не визнають
наявність спільної проблеми і не бажатимуть її вирішити спільно, то і
кооперативу не буде.
в) Ні. Будь-який бізнес починається з грошей.
8. Псевдокооператив це:
а) кооператив, що діє неефективно;
б) незареєстрований кооператив;
в) організація, яка лише формально є кооперативом
і не дотримується кооперативних принципів.

Тема 3. Кооперативні принципи як основа діяльності кооперативів
1. Базові кооперативні принципи:
а) самодопомога, самоуправління, самовідповідальність;
б) демократія, мир, суспільний прогрес;
в) економія, бережливість, демократія.
2. Зміст принципу тотожності:
а) прозорість діяльності та відкритість для потенційних членів;
б) член кооперативу = власник + користувач;
в) члени кооперативу несуть відповідальність за прийняті ними рішення,
за майбутнє кооперативу.
3. До міжнародних кооперативних принципів (1995 р.) не входить:
а) повага до приватної власності;
б) економічна участь членів у діяльності кооперативу;
в) демократичний членський контроль.
Тема 4. Історичне минуле кредитної кооперації
1. «Батьківщина» кредитної кооперації
а) Англія
б) Німеччина;
в) Україна.
2. «Батьки» кредитної кооперації:
а) Ф.В. Райффайзен і Г. Шульце-Деліч;
б) А. Сен-Сімон, Ш. Фур'є та Р. Оуен;
в) М. Баллін і В. Козлов.
3. Принципи міської моделі кредитного кооперативу належать:
а) Г. Шульце-Делічу;
б) Ф.В. Райффайзену;
в) М. Балліну.
4. Принципи сільської моделі кредитного кооперативу належать:
а) Г. Шульце-Делічу;
б) Ф.В. Райффайзену;
в) М. Балліну.

Тема 5. Історичне минуле споживчої кооперації
1. «Батьківщина» споживчої кооперації

а) Англія
б) Німеччина;
в) Україна.
2. Перший споживчий кооператив було створено у:
а) Німеччині;
б) Англії;
в) Російській імперії.
3. Перший споживчий кооператив в Україні було створено у:
а) 1866 р.;
б) 1865 р.;
в) 1861 р.
4. Перший споживчий кооператив в Україні було створено у:
а) Полтаві;
б) Гадячі;
в) Харкові.
5. Вукоопспілка (республіканська спілка споживчої кооперації України),
створена у:
а) 1866 р.;
б) 1920 р.;
в) 1991 р.
Тема 6. Історичне минуле сільськогосподарської кооперації
1. Перший український сільськогосподарський кооператив було засновано:
а) на Київщині;
б) на Львівщині;
в) на Полтавщині;
2. Перший український сільськогосподарський кооператив було засновано
у:
а) 1861 р.;
б) 1865 р.
в) 1905 р.
3. Назва першого українського сільськогосподарського кооперативу:
а) «Самопоміч»;
б) «Хлібороб»
в) «Полтавское общество сельского хозяйства»
Тема 7. Організаційні заходи створення кооперативу

1. Рішення про створення і реєстрацію кооперативу приймається і
затверджується:
а) на установчих загальних зборах кооперативу;
б) на засіданні робочої групи;
в) ініціаторами створення кооперативу.
2. Як часто відбуваються установчі загальні збори кооперативу?
а) щороку;
б) за бажанням засновників;
в) один раз при створенні кооперативу.
3. Статут кооперативу є:
а) нормативним документом, що регулює взаємовідносини між
сільськогосподарськими обслуговуючими кооперативами.
б) нормативним документом, що чітко визначає умови надання послуг
членам кооперативу.
в) правовим документом, що регулює діяльність кооперативу.
Тема 8. Органи управління кооперативу
1. Вищий орган управління кооперативом це:
а) правління;
б) виконавча дирекція;
в) загальні збори
2. Принцип голосування на загальних зборах членів кредитної спілки:
а) діє принцип «один член – один голос»;
б) діє принцип «один пай – один голос»;
в) діє правило: «члени-засновники та представники виборних органів
управління мають додатковий голос»;
г) кількість голосів на загальних зборах дорівнюють кількості акцій.
3. Виборними органами управління кооперативом є:
а) правління, спостережна рада, ревізійна комісія;
б) правління та виконавча дирекція;
в) загальні збори.
4. У відносинах з третіми особами інтереси кооперативу (у всіх видах
кооперативів) представляє:
а) голова правління;
б) виконавчий директор;
в) голова спостережної ради;
г) один із названих керівників, згідно статуту.
5. Члени виборних органів управління кооперативу як правило:

а) є його працівниками;
б) не є в трудових відносинах з кооперативом;
в) можуть бути працівниками за рішенням виконавчого директора.
Тема 9. Особливості діяльності сільськогосподарського обслуговуючого
кооперативу
1. Чи визнано неприбуткову економічну природу сільськогосподарського
обслуговуючого кооперативу Закон України «Про сільськогосподарську
кооперацію»?
а) Так;
б) Ні;
в) Це і так очевидно.
2. Чи визнано неприбуткову економічну природу сільськогосподарського
обслуговуючого кооперативу Податковим кодексом України?
а) Так;
б) Ні;
в) Це і так очевидно.
3.
Згідно
законодавства
України
кількість
засновників
сільськогосподарського кооперативу не може бути меншою, ніж:
а) три особи;
б) п’ять осіб;
в) десять осіб.

Тема 10. Особливості діяльності кредитної спілки та споживчого
товариства
1. Чи передбачено чинним законодавством Україні створення
кооперативних банків?
а) так;
б) ні;
в) у першому читанні прийнято проект Закону України «Про банки і
банківську діяльність».
2. Якими організаційно-правовими формами представлена кредитна
кооперація в Україні?
а) Кредитними спілками та кооперативними банками;
б) Кредитними спілками;
в) Кредитними спілками та кооперативними товариствами.

3. Якими законами регулюється діяльність споживчої кооперації в
Україні?
а) Законом України «Про споживчу кооперацію»;
б) Законом України «Про кооперацію»;
в) Законами України «Про споживчу кооперацію» та «Про кооперацію».
4. Закон України «Про споживчу кооперацію» було прийнято у:
а) 2003 р.
б) 1992 р.
в) 1997 р.
5. Представницькою організацією системи споживчої кооперації України
є:
а) Укркоопспілка;
б) Вукоопспілка;
в) Спілка споживчої кооперації України.

