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з навчальної дисципліни «Теорія і історія кооперації» 

  

Варіант 1. 

1. Зародження і формування кооперативної ідеї. 

2. Споживча кооперація у міжнародному кооперативному русі. 

3. Цінності, притаманні кооперативам. 
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 Варіант 2. 

 

1. Що являє собою споживче товариство? 

2. Зародження споживчої кооперація в Англії . 

3. Чим відрізняється кооператив від акціонерного товариства? 
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           Затверджено на засіданні кафедри економічної теорії та прикладної економіки 

           Протокол № 10 від 27 червня 2016 року 

 

Завідувач кафедри  

економічної теорії та прикладної  економіки __________ д.е.н., проф. Ніколенко С.С. 

                                   Провідний викладач _______ д.е.н., проф. Пантелеймоненко А.О. 



 4 

                     МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

Полтавський   університет  економіки і торгівлі 
Кафедра економічної теорії та прикладної економіки 

 

Комплексна контрольна робота 

з навчальної дисципліни «Теорія і історія кооперації» 

 

 Варіант 3. 

1. Зародження і розвиток кредитної кооперації у дорадянський період. 

2. Споживча кооперація України в період НЕПу. 

3. Перші сільськогосподарські кооперативи в Україні. 
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 Варіант 4. 

 

1. Перші споживчі товариства в Україні. 

2. Об’єднання кооперативів та їхні функції. 

3. Основна функція споживчих кооперативів. 
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 Варіант 5. 

1. Органи управління кооперативу та їх компетенції. 

2. Роль Миколи Балліна у зародженні та становленні споживчої кооперації в 

Україні. 

3. Тенденції розвитку кооперації в Україні. 
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 Варіант 6. 

 

1. Розвиток споживчих товариств в Україні на початку ХХ ст. 

2. Законодавче регулювання споживчої кооперації в Україні. 

3. Засновники кредитної коперації. 
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 Варіант 7. 

1. Роль споживчої кооперації України на початку ХХ ст. 

2. Обов’язки та права голови правління кооперативу. 

3. Країни з найбільш успішним розвитком кооперації на початку ХХІ ст. 
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 Варіант 8. 

1. Вигоди населення від об’єднання у кооперативи. 

2. Співпраця споживчих товариств з іншими кооперативами 

(сільськогосподарськими, кредитними). 

3. Якою є роль ПУЕТ у підготовці фахівців для системи споживчої кооперації? 
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 Варіант 9. 

1. Участь споживчої кооперації України у міжнародних кооперативних 

організаціях. 

2. Сутність принципів Рочдельського споживчого товариства справедливих 

піонерів. 

3. Коли і де виникло перше споживче товариство в Україні? 
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 Варіант 10. 

1. Практика розподілу доходів у кооперативах. 

2. Види діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. 

3. Напрями діяльності кредитних кооперативів. 
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 Варіант 11. 

1. Функції споживчого кооперативу. 

2. Перший кредитний кооператив в Україні. 

3. Дата і мета святкування Міжнародного Дня Кооперації. 
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 Варіант 12. 

1. Законодавче регулювання діяльності кооперативів в Україні. 

2. Сутність споживчої кооперації, її теоретичне та практичне обґрунтування. 

3. Як розвивалась кредитна кооперація в України у дорадянський час? 

 

           Затверджено на засіданні кафедри економічної теорії та прикладної економіки 

           Протокол № 10 від 27 червня 2016 року 

 

Завідувач кафедри  

економічної теорії та прикладної  економіки __________ д.е.н., проф. Ніколенко С.С. 

                                   Провідний викладач _______ д.е.н., проф. Пантелеймоненко А.О. 

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ 



 14 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

Полтавський   університет  економіки і торгівлі 
Кафедра економічної теорії та прикладної економіки 

 

Комплексна контрольна робота 
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Варіант 13. 

1. Закон України «Про кредитні спілки». 

2. Споживча кооперація як соціально-економічне явище. 

3. Компетенції вищого органу управління кооперативу в Україні. 
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 Варіант 14. 

1. Споживча кооперація України на початку ХХ ст.? 

2. Функції органів управління кооперативу. 

3. Яку роль відіграють кооперативи? 
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 Варіант 15. 

1. Кооперування населення, як економічний процес. 

2. Як розвивалася споживча кооперація у перші роки її існування в Англії та на 

території України? 

3. Роль кредитної кооперації в сучасній Україні. 
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Комплексна контрольна робота 

з навчальної дисципліни «Теорія і історія кооперації» 

 

 Варіант 16. 

1. Що таке пай у кооперативі? 

2. Класифікація кооперативів.  

3. Перші споживчі товариства. 
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Комплексна контрольна робота 

з навчальної дисципліни «Теорія і історія кооперації» 

 

 Варіант 17. 

1. Міжнародні принципи кооперації. 

2. Сучасний розвиток споживчої кооперації України. 

3. Порядок створення кооперативу. 
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Комплексна контрольна робота 

з навчальної дисципліни «Теорія і історія кооперації» 

 

 Варіант 18. 

1. Органи управління кооперативу. 

2. Чому необхідна державна підтримка кооперативам?  

3. Характеристика діяльності кредитної спілки. 
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Комплексна контрольна робота 

з навчальної дисципліни «Теорія і історія кооперації» 

 

 Варіант 19. 

1. Що собою являє споживчий кооператив? 

2. Фундатори («батьки») кредитної кооперації? 

3. Роль спілок у розвитку кооперативного русху. 
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Комплексна контрольна робота 

з навчальної дисципліни «Теорія і історія кооперації» 

 

 Варіант 20. 

1. Якими були особливості розвитку споживчої кооперації в Україні в період до 

1917 року? 

2. Особливості діяльності виробничих кооперативів. 

3. Споживча кооперація України на початку ХХ ст..  
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з навчальної дисципліни «Теорія і історія кооперації» 

 

 Варіант 21. 

1. Основний документ, що регулює діяльність кооперативу.  

2. Якими були передумови виникнення перших споживчих товариств? 

3. Перші споживчі кооперативи. 
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Полтавський   університет  економіки і торгівлі 
Кафедра економічної теорії та прикладної економіки 

 

Комплексна контрольна робота 

з навчальної дисципліни «Теорія і історія кооперації» 

 

 

1. Права та обов’язки члена кооперативу.  

2. Основна мета кооперативу.  

3. Видатні діячі кредитної кооперації. 
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 Варіант 23. 

1. Значення освітньої діяльності для кооперації. 

2. Особливості діяльності кредитного кооперативу. 

3. Якими можуть бути напрями співпраці між організаціями споживчої кооперації  

України та інших видів кооперації (сільськогосподарської, кредитної)? 
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 Варіант 24. 

1. Особливості кредитної кооперації України на початку ХХІ ст. 

2. Маркетингова діяльность сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. 

3. Зміст сучасного закону України «Про споживчу кооперацію».  
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Комплексна контрольна робота 

з навчальної дисципліни «Теорія і історія кооперації» 

 

 Варіант 25. 

1. Особливості споживчої кооперації України на початку ХХІ ст. 

2. Що таке статут кооперативу? 

3. Діяльність МКА. 
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