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Питання з курсу «Теорія і історія кооперації»  

 для складання (ПМК) заліку 2016—2017  навчальний рік 
1. "Теорія та історія кооперації", як наука, ЇЇ теоретичне і практичне 

значення при підготовці спеціалістів. 

2. Предмет   і    метод   "Теорії   та   історії   кооперації",   її   зв'язок   з    

іншими дисциплінами, що вивчаються в навчальних закладах споживчої 

кооперації. 

3. Смислове   поняття   і   значення   категорій:   кооперація,   кооперація      

праці, кооператив, кооперативний рух. ( теоретичне і історичне ). 

4. Сутність   кооперативних   організації   та   їх   відмінності   від   

підприємств   і організацій різних форм власності. 

5.   Передумови  і причини  виникнення   кооперативів   (   соціально-

економічні,   

     економічні, юридичні, ідеологічні ). 

5. Ідеологи кооперативного руху та їх роль в пропагуванні кооперативних 

ідей та вплив на виникнення кооперативів та кооперативного руху. 

6. Необхідність і значення існуючих класифікацій кооперативів. 

7. Мета створення і завдання окремих видів кооперативів. 

8. Роль кооперативів в покращенні економічного  і соціального стану  їх 

членів. 

10.  Кооперативне   законодавство   та   його   значення   в   організації   і   

побудові кооперативного руху. 

11. Правоздатність і дієздатність кооперативів. 

12. Статути   кооперативних   організацій,   зміст   і   характеристика   їх   

основних 

положень.                                                                                                                     

13.Органи    управління    і    контролю    в    кооперативних    організаціях    та    

їх 

компетенція. 

14. Порядок заснування кооперативів та організація їх діяльності.  

15. Об'єднання кооперативів у спілки, види кооперативних спілок та їх 

функції.  

16. Власність    кооперативних    організацій    та   джерела    формування    

об'єктів 

кооперативної власності. 

17. Докооперативні форми об'єднання людей в організації взаємодопомоги.  

18. Передумови та причини виникнення кооперативів та їх союзів.  

19. Особливості виникнення і розвитку кооперативів в Англії та інших 

країнах 

світу. 

20. Виникнення і становлення кооперативного руху в країнах Америки.  

21. Особливості розвитку кооперативів в зарубіжних країнах на початку XX 

ст.  22. Особливості виникнення і розвитку кооперативів в Україні і Росії.                  



23. Характеристика умов, які передували розвитку кооперативів у XIX - 

початку 

ХХ-го ст. 

24.Місце кооперативів в економічному базисі і ідеологічні надбудові  

суспільно-    економічної системи.   

25. Якими документами регламентуються відносини між державою, 

державними і 

кооперативними організаціями, кооперативами і підприємствами різних 

форм 

власності ? 

26.Особливості діяльності кооперативів в період революційних 1917 рок.  

подій та воєнного комунізму. 

 

27.Політичні   та   економічні   умови   відродження   кооперативних   
принципів   і 

кооперативів в період НЕПу ( 1921-1928 рр.).  
28.Кооперативний рух в довоєнний період ( 1929-1941 рр.)  

29.Усемісне кооперування  і повсемісна колективізація 
сільськогосподарського 

населення.  
30.Організаційно-правові вимоги щодо створення та започаткування 
діяльності 

кооперативів в сфері виробництва та послуг.  
31.Організаційна побудова споживчої кооперації та шляхи її 
удосконалення  в 

умовах переходу до ринкових стосунків. 
32.Особливості розвитку кооперації Росії, СССР та Україні у XX  - ХХІ ст. 
33.Виникнення і розвиток кооперативного руху на західноукраїнських 

землях. 34.Взаємовідносини    між    органами    державної    влади        і    
кооперативними 

організаціями в різні періоди їх існування.  

35.Вклад  М.Балліна,   В.Козлова,   В.Нагірного,   М.Левитського  і   
Г.Галагана   в 

зародження кооперації в Україні.  
36.Вклад теоретиків кооперативного руху Росії в розвиток кооперації ( 
О.Чупров, 

О.Чаянов та інші).  

37.Сутність кредитної кооперації та її розвиток у країнах світу ( XIX 
ст. - 

початок XX ст.). 
38.Сутність сільськогосподарської кооперації та її розвиток у країнах світу. 
З9.Вплив   революції   1905-1907   рр.   та   першої   світової   війни   на   
розвиток 

кооперації в Росії та Україні.  



40.Особливості  розвитку  споживчої  кооперації  в  Україні   в   кінці   XIX  

ст.  - 

початку XX ст. 
41 .Споживча кооперація Україні в період другої світової війни.  
42.Відбудова споживчої кооперації України в 1940-50-ті роки та її 
розвиток в 

1950-80-тіроки. 
43.Культурно-просвітня діяльність кооперативних організацій ( ХІХ-ХХ 
ст.). 44.Розвиток промислової кооперації в Україні ( 1920-1950 рр.)  
45.Розвиток  сільськогосподарської  кооперації  в  країнах     світу   і   
України   в 

сучасних умовах. 

46.Кредитна кооперація в країнах світу і України в сучасних умовах. 
47.Законодавче регулювання кооперативного руху в СРСР.  
48.Закони про кооперацію в Україні ( 1990- 2010 ті роки.).  
 

 
49.Відродження кооперативів у сфері виробництва і послуг в СРСР і 
Україні ( 

1980-ті 1990 рр.).  

50.Розвиток споживчої кооперації України в умовах економічної кризи ( 
1990-ті роки.) 

51. Основні етапи розвитку міжнародного кооперативного руху.  

52.Заснування Міжнародного Кооперативного   Альянсу (МКА) та його 

роль у 

кооперативному русі. 

53.Органи управління МКА. Конгреси МКА та їх 

рішення. 54.Міжнародні кооперативні організації. 

55.Матеріали ХУШ ( позачергового) з'їзду споживчої кооперації України. 

56.Програма завершення розмежування  і закріплення  власності  в  

споживчій 

кооперації України ( Укоопспілки). 

 

 

 

 

 

 
 


