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1. Загальна інформація
Назва дисципліни Кооперація в сільському господарстві
Викладач (-і) Суп О.В.
Контактний телефон 
викладача

+38(067)3032069

E-mail викладача Sun8894@meta.ua
Формат дисципліни Очний
Обсяг дисципліни 4 кредитів EKTS 
Посилання  на  сайт
дистанційного навчання

http://ifagrarncol.at.ua/index/bibliotechnij_fond/0-69

Консультації Очні консультації: згідно розкладу консультацій
2. Анотація до курсу

Програма  вивчення  вибіркової  навчальної  дисципліни  «Кооперація  в  сільському  господарстві»
складена відповідно до освітньо- професійної програми підготовки «Бакалавр» спеціальності 073
«Менеджмент».  Предметом  вивчення  дисципліни  є  механізм  формування  та  функціонування
кооперативних структур в агропромисловому комплексі України. 

3. Мета та цілі курсу 

Мета викладання дисципліни «Кооперація в сільському господарстві» полягає в формуванні у сту-
дентів  системи  знань  про  сутність  кооперації,  її  принципи  та  організаційно-економічні  засади
функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. 
Завдання вивчення дисципліни «Кооперація в сільському господарстві» є: 
- вивчення теорії і практики організації сільськогосподарських кооперативів;
- набуття навичок аналізу процесів, що відбуваються у роботі сільськогосподарських кооперативах;
- ознайомлення студентів з теоретичними засадами організації сільськогосподарської кооперації;
- методичними підходами раціоналізації та проектування сільськогосподарських кооперативів;
- оволодіння практичними навичками обґрунтовувати проектні рішення щодо підвищення ефектив-
ності роботи кооперативів;
- застосування дослідницьких і організаторських здібностей у процесі розроблення організаційних
проектів створення кооперативів. 

4. Результати навчання (компетентності)
Результати  вивчення  дисципліни  «Кооперація  в  сільському  господарстві»  нададуть  студентам
знати: 
-  сутність  кооперації,  її  економічну доцільність  для  господарюючих суб’єктів  АПК 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 сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів в Україні;
-  особливості  обліку,  оподаткування,  економічного  аналізу,  маркетингу  та  менеджменту  в
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах.
вміти: 
- визначати доцільність участі господарюючого суб’єкта у кооперативі;
- надати методичну допомогу у створенні та реєстрації сільськогосподарських кооперативів;
- створити раціональну організаційну побудову та ефективну структуру управління в кооперативі;
- приймати тактичні й стратегічні рішення щодо його успішного функціонування та розвитку;
-  визначати  економічну  ефективність  діяльності  сільськогосподарського  обслуговуючого
кооперативу та участі в кооперації його членів.

http://ifagrarncol.at.ua/index/bibliotechnij_fond/0-69


5. Організація навчання курсу
Обсяг курсу 120 год.

Вид заняття Загальна кількість годин
лекції 30 год.
практичні / аудиторні 30 год.
самостійна робота 60 год.

Ознаки курсу

Семестр Спеціальність
Курс
(рік

навчання)

Нормативний /
вибірковий

І, ІІ 073 “Менеджмент” І вибіркова
Тематика курсу

Тема, план Форма
заняття

Літера
тура

Завдання,
год

Вага
оцін
ки

Термін
виконання

І семестр
Тема  1.  Соціально-економічна
суть і природа кооперації. Поняття
про  кооперацію  та  кооперативний
рух,  його  мета  і  завдання.
Кооперативні  цінності  та  загальні
принципи  кооперації.  Класифікація
кооперативів,  характеристика  їх
окремих  видів.  Фермерські
кооперативи,  їх  мета,  функції  і
принципи  діяльності.  Природа
властивості  фермерської  кооперації.
Форми  об’єднань  у
сільськогосподарській кооперації;
три  рівні(ступеня)  організацій  в
кооперації,  їх  функції.  Селянські
кооперативи  в  працях  теоретиків
кооперації. 

Лекція, 
семінарськ
е заняття

[1,2,8] Опрацю-
вати  лек-
ційний
матеріал, 
підго-
туватися до
семінарськ
ого заняття

10
балів

До  наступного
заняття  за
розкладом

Тема  2.  Теоретичні  основи
сільськогосподарської  кооперації
Перші  українські  кооперативи.
Кооперативи  України  в  період  між
першою  та  другою  світовими
війнами.  Кооперативний  рух  в
Україні  в  1940-  1980  роках.
Необхідність  кооперації  в
сьогоднішніх  умовах.
Сільськогосподарська  кооперація  у
світі.  Міжнародні  кооперативні
принципи.  Кооперативне  право  та
розвиток  кооперації  в  нормативно-
правових  актах.  Обслуговуючий
кооператив,  його  діяльність.
Кооператив  та  його  члени.
Неприбуткова  природа  кооперативу.
Демократичний  характер
кооперативу. 

Лекція, 
семінарськ
е заняття

[1,2,4,
10]

Опрацю-
вати  лек-
ційний
матеріал, 
підго-
туватися до
семінарськ
ого заняття

10
балів

До  наступного
заняття  за
розкладом



.Тема 3. Організаційно-економічні
основи  створення
сільськогосподарських
кооперативів Етапи  побудови
кооперативу.  Ознаки  вдалої
ініціативної  групи.  Значення
Протоколу  про  наміри.  Розробка
Проекту,  його  етапи.  Формування
матеріальної  бази  кооперативу.
Члени  кооперативу,  їх  права  та
обов’язки.  Участь  членів  в
економічній діяльності кооперативу.
Характеристика  етапу  Заснування
кооперативу.  Порядок  державної
реєстрації  кооперативу.  Концепція
Проекту, значення та характеристика
цього  документу.  Зміст  етапу
Початок  діяльності.  Державна
реєстрація  кооперативу  та  статут
кооперативу.  Основні  права  та
обов’язки  членів  та  асоційованих
членів  кооперативу.  Органи
управління  кооперативом.
Економічні відносини в кооперативі.
Кооперативні  об’єднання.  Трудові
відносини  в  кооперативних
організаціях.  Взаємовідносини  між
державою  і  кооперативними
організаціями. Міжнародні зв’язки і
зовнішньоекономічна діяльність. 

Лекція, 
семінарськ
е заняття

[1-4] Опрацюват
и
лекційний
матеріал, 
підго-
туватися до
семінарськ
ого заняття

10
балів

До  наступного
заняття  за
розкладом

Тема  4.  Загальні  основи
функціонування
сільськогосподарських
кооперативів. Органи  управління
сільськогосподарським
обслуговуючим  кооперативом.
Фінансовий  звіт.  Організація
управління  в  невеликих
кооперативах.  Асоційовані  члени
кооперативу,  їх  місце  в  процесі
управління.  Об’єднання
кооперативів:  спілки  та  асоціації.
Участь  членів  в  економічній
діяльності  кооперативу.  Система
ціноутворення  в  кооперативі  та
розподіл  результатів.  Суть
демократичного  управління
кооперативом.  Особливості
організації  кооперативу.  Роль ринку
у  діяльності  кооперативу.
Матеріальна  база  кооперативу.
Внутрішня  організація  кооперативу.

Лекція, 
семінарськ
е заняття

[1,2,5,
7, 8]

Опрацюват
и
лекційний
матеріал, 
підготувати
ся  до
семінарськ
ого заняття

10
балів

До  наступного
заняття  за
розкладом



Органи  контролю  та  нагляду  в
кооперативі.  Спілки  та  асоціації.
Нетрадиційні  і  нові  форми
кооперації  у  сільському
господарстві.  Кооперативний
тріумвірат. Статус і функції рядових
членів кооперативу. Місія правління
кооперативу. Виконавчий директор і
найманий персонал. 
Тема  5.  Економічні
взаємовідносини  у
сільськогосподарському
обслуговуючому  кооперативі
Особливості  обслуговуючих
кооперативів та їх типи залежно від
способу  функціонування.  Умови
надання  послуг.  Ціноутворення  та
механізм  оплати  в  кооперативі.
Результати  діяльності  кооперативу.
Правила  внутрішньогосподарської
діяльності.  Розподіл  результату
діяльності  кооперативу.  Умови
надання  послуг  в  кооперативі.
Принципи  ціноутворення  в
кооперативі.  Пайові  внесків
кооперативі,  метою якого  є  спільне
проведення  ринкових  операцій.
Додаткові  пайові  внески  та  внески
асоційованих  членів.  Механізм  та
порядок пайових сплати пайових та
вступних  внесків.  Сутність
економічного  результату.
Використання  економічного
результату. 

Лекція, 
семінарськ
е заняття

[1,2,4,
10]

Опрацюват
и
лекційний
матеріал, 
підготувати
ся  до
семінарськ
ого заняття

10
балів

До  наступного
заняття  за
розкладом

Тема  6.  Фінансові  кооперативи.
Кредитні  спілки.  Кредитні  банки.
Мета  і  види  діяльності.  Світовий
досвід  кредитної  кооперації.
Кредитні  спілки  Райфазена,  Оуена,
Шульце-  Деліча.  Законодавча  база
кредитної  кооперації.  Фінансові
аспекти  діяльності
сільськогосподарських
кооперативів. Конкуренти кредитній
спілці,  їх  недоліки  і  переваги.
Органи управління  кредитною
спілкою. 

Лекція, 
семінарськ
е заняття

[1-3] Опрацюват
и
лекційний
матеріал, 
підготувати
ся  до
семінарськ
ого заняття

10
балів

До  наступного
заняття  за
розкладом

Тема  7.  Міжнародний
кооперативний рух  Виникнення  й
основні  етапи  розвитку
міжнародного  кооперативного руху.

Лекція, 
семінарськ
е заняття

[1,2,
11,12]

Опрацю-
вати  лек-
ційний
матеріал, 

10
балів

До  наступного
заняття  за
розкладом



Міжнародний кооперативний альянс
(МКА),  історія  його  виникнення.
Мета  і  завдання  МКА,
сформульовані  в  його  Статуті.
Основні  принципи  діяльності
організаційна структура МКА. Зміст
і  організація  зовнішньоекономічної
діяльності  кооперації  України.
Ділові  й  культурні  зв’язки  з
кооперацією інших країн. 

підго-
туватися до
семінарськ
ого заняття

ІІ семестр
Тема 8. Кооперативи зі  спільного
використанням  матеріально-
технічних  засобів Організація  та
діяльність зернових кооперативів.
Зерновий  кооператив,  його  мета,
типи.  Матеріальна  база  зернового
кооперативу.  Переваги  і  недоліки
оренди приміщень. Види послуг для
членів  в  зерновому  кооперативі.
Зобов’язання і пайові внески членів
в  кооперативі  по  зберіганню зерна.
Зобов’язання і пайові внески членів
в зерновому збутовому кооперативі.
Зобов’язання і пайові внески членів
в  переробному  зерновому
кооперативі.  Облікова  документація
в  зерновому  кооперативі.  Фактор
часу в зерновому кооперативі.  Ціна
послуг  по  зберіганню  зерна.
Послуги з реалізації зерна та ціна на
них. 

Лекція, 
семінарськ
е заняття

[1,2,
6,8]

Опрацюват
и
лекційний
матеріал, 
підготувати
ся  до
семінарськ
ого заняття

15
балів

До  наступного
заняття  за
розкладом

Тема  9. Кооперативи  зі  спільного
використанням  матеріально-
технічних  засобів.   Діяльність
молочарського  кооперативу.  Види
послуг.  Канали  реалізації  молоко  в
молочарському  кооперативі.  Внески
членів  у  молочарський  кооператив.
Ціноутворення  в  молочарському
кооперативі  та  розподіл  результатів.
Особливості  створення
молочарського  кооперативу.
Матеріальна  база  кооперативу.
Організація  та  діяльність
молочарських  кооперативів.
Діяльність  молочарського
кооперативу.  Економічні
взаємовідносини  в  молочарському
кооперативі.  Процес  створення
молочарського кооперативу

Лекція, 
семінарськ
е заняття

[1-3] Опрацюват
и
лекційний
матеріал, 
підготувати
ся  до
семінарськ
ого заняття

15
балів

До  наступного
заняття  за
розкладом



Тема 10. Кооперативи зі спільного
використанням  матеріально-
технічних  засобів.  Організація  та
діяльність машинно-технологічних
кооперативів. Машинно-
технологічний  кооператив,
визначення  і  основний  принцип
діяльності.  Розмір  машинно-
технологічного  кооперативу,  види
послуг. Створення матеріальної бази
в  машинно-технологічному
кооперативі. Визначення зобов’язань
з  діяльності  та  розмір  внесків  до
пайового  фонду  в  машинно-
технологічному  кооперативі.
“Механізаторське  коло”  –
альтернатива  кооперативу.  Ціни  на
послуги  в  кооперативі  з
використання  техніки.  Ціни  на
послуги  в  кооперативі  з  ремонту
техніки. 

Лекція, 
семінарськ
е заняття

[1,2,
6,7]

Опрацю-
вати  лек-
ційний
матеріал, 
підго-
туватися до
семінарськ
ого заняття

15
балів

До  наступного
заняття  за
розкладом

Тема 11.  Кооперативи зі спільних
дій  на  ринку Зобов’язання  у
збутових  кооперативах.
Зобов’язання  у  постачальницьких
кооперативах.  Роль  ринку  у
діяльності  кооперативу.  Стратегія
маркетингу товарів. Фактор часу та
фактор  простору  .  Організаційні
форми  інформаційно-
консультаційних  служб.  Види
консультаційних  послуг,  що
потенційно  можуть  надаватися
кооперативом для власних членів та
сторонніх  осіб  (складання
бухгалтерської  та  податкової
звітності,  розробка  системи
сівозмін, удобрення, сортозаміни та
сортооновлення,  бізнес-планів,
маркетингової  інформації,  прогнозу
погоди  тощо).  Організація
інформаційно-консультаційного
обслуговування  кооперативом
сільськогосподарських
товаровиробників.  Матеріально-
технічне  та  інформаційне
забезпечення  консультаційного
центру в кооперативі. 

Лекція, 
семінарськ
е заняття

[1,2, 9,
10]

Опрацюват
и
лекційний
матеріал, 
підготувати
ся  до
семінарськ
ого заняття

15
балів

До  наступного
заняття  за
розкладом

6. Система оцінювання курсу
Загальна система оцінювання курсу 100  бальна  за  семестр  –  набраних

протягом семестру як залік.



“відмінно” –  студент  демонструє  повні  і
глибокі  знання  навчального  матеріалу,
достовірний рівень  розвитку умінь  та  навичок,
правильне  й  обґрунтоване  формулювання
практичних  висновків,  наводить  повний
обґрунтований  розв’язок  прикладів  та  задач,
аналізує  причинно-наслідкові  зв’язки;вільно
володіє науковими термінами;

“добре” – студент демонструє повні знання
навчального  матеріалу,  але  допускає  незначні
пропуски фактичного матеріалу, вміє застосувати
його  до  розв’язання  конкретних  прикладів  та
задач,  у  деяких  випадках  нечітко  формулює
загалом  правильні   відповіді,  допускає  окремі
несуттєві помилки та неточності розв’язках; 

“задовільно” –  студент  володіє  більшою
частиною  фактичного  матеріалу,  але  викладає
його  не  досить  послідовно  і  логічно,  допускає
істотні  пропуски  у  відповіді,  не  завжди  вміє
правильно  застосувати  набуті  знання  до
розв’язання  конкретних  прикладів  та  задач,
нечітко,  а  інколи  й  невірно  формулює  основні
твердження та причинно-наслідкові зв’язки; 

“незадовільно” –  студент  не  володіє
достатнім  рівнем  необхідних  знань,  умінь,
навичок, науковими термінами.

Вимоги до письмової роботи Відповідно  до  навчального  плану,
студент виконує одну контрольну роботу, яка є
допуском до складання іспиту. Головна мета її –
перевірка  самостійної  роботи  студентів  в
процесі навчання, виявлення ступеня засвоєння
ними  теоретичних  положень  курсу.   Головна
мета  її  –  перевірка  самостійної  роботи
студентів  в  процесі  навчання,  виявлення
ступеня засвоєння ними теоретичних положень
курсу.   При  розв’язанні  задач  студент  має
детально  вказувати,  яким  саме  був  хід  його
роздумів, якими формулами він користувався.

Семінарські заняття Семінарське  заняття  проводяться  з  метою
формування  у  студентів  умінь  і  навичок  з
предмету, вирішення сформульованих  завдань,
їх  перевірка  та  оцінювання.  За  метою  і
структурою семінарські  заняття є ланцюжком,
який пов'язує теоретичне навчання і навчальну
практику  з  дисципліни,  а  також  передбачає
попередній контроль знань студентів. Оцінка за
семінарське  заняття  враховується  при
виставлення підсумкової оцінки з дисципліни.

Умови допуску до підсумкового контролю За І семестр
– оцінка  за  відповіді  на  всі  основні  та

додаткові запитання під час аудиторних занять
(70 балів);



– оцінка  за  контрольну  роботу  (20
балів);

– оцінка за самостійну роботу (10 балів).
За ІІ семестр

– оцінка  за  відповіді  на  всі  основні  та
додаткові запитання під час аудиторних занять
(60 балів);

– оцінка  за  контрольну  роботу  (20
балів);

– оцінка за самостійну роботу (20 балів).
7. Політика курсу

- самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю
результатів  навчання  (для  осіб  з  особливими  освітніми  потребами  ця  вимога  застосовується  з
урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей);

-  посилання  на  джерела  інформації  у  разі  використання  ідей,  розробок,  тверджень,
відомостей;

-  надання  достовірної  інформації  про  результати  власної  навчальної  (наукової,  творчої)
діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації».

Засвоєння  пропущеної  теми лекції  з  поважної  причини перевіряється  під  час  складання
підсумкового  контролю. Пропуск  практичних    занять  з  неповажної  причини відпрацьовується
студентом (співбесіда, реферат тощо) згідно з графіком консультацій. 
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