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КООПЕРАТИВНЕ ПРАВО

Мета вивченнядисципліни: 
користуватися здобутими навичками у сфері взаємовідносин громадян, їх об'єднань та 

інших інститутів громадянського суспільства із органами та посадовими особами 
публічної влади, а також щодо провадження та процедури розгляду питань 

конституційно-правового характеру в державних органах та установах; аналізувати та 
коментувати нормативно-правові акти, які регламентують статус людини та 

громадянина, функціонування інститутів громадянського суспільства, організацію та 
діяльність органів державної влади і місцевого самоврядування.

Обсяг – 4 кредити,  

120  годин, в т.ч.  

лекцій – 20 год.,

практичні заняття – 24 

год., 

самостійна робота – 76

год.

Період навчання−  
4 курс, 

1 семестр

Підсумкова

формаконтролю

− залік



Вивчення дисципліни додатково сприяє формуванню
студентом таких компетентностей

Загальних

здатність до інноваційного мислення;

здатність до навчання. Сприйняття, засвоєння та відтворення 
навчальної інформації;

аналіз та синтез. Здатність до аналізу та синтезу явищ та процесів на 
основі логічних аргументів та перевірених фактів;

управління інформацією. Здатність до пошуку, систематизації та 
обробки інформації за допомогою сучасних інформаційних технологій.



Вивчення дисципліни додатково сприяє
формуванню студентом таких компетентностей

Спеціальних (фахових)

- здатність самостійно визначити підставу виникнення корпоративних прав, умови їх
здійснення та захисту;

- можливість встановити правові наслідки припинення корпоративних прав на підставі
застосування норм цивільного права.

- здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з
неюридичних дисциплін (філософії, методології наук, психології) при вирішенні
правових питань;

- розвиток критичного мислення щодо основних юридичних проблем і доктринальних
концептів, формування власної обґрунтованої позиції щодо проблематичних та неодно-
значних тверджень у юридичній науці та практиці;

- здатність до нормотворчої діяльності – з огляду на навички правозастосування й
використання принципу верховенства права, а також захисту прав і свобод людини і
громадянина.



Очікувані результати навчання

Очікувані 
результати 
навчання

- знати визначення понять, що характеризують базові елементи механізму 
правового регулювання кооперативних відносин;  

- систему джерел кооперативного права України;

- зміст правових норм, що регулюють відносини кооперативного членства,

• кооперативного самоврядування, кооперативної власності, господарської 
діяльності кооперативів та їх об’єднань, їх фінансової та зовнішньоекономічної 
діяльності; 

- законодавчі засади взаємовідносин держави і кооперації; 

- способи захисту прав та інтересів кооперативних організацій;

Очікувані 
результати 
навчання

- особливості правового регулювання відносин у сферах виробничої, 
обслуговуючої, споживчої, кредитної та житлової кооперації;

- вміти знаходити в актах кооперативного законодавства необхідні для 
вирішення конкретної юридичної ситуації нормативні приписи; 

- тлумачити зміст норми кооперативного права, використовуючи базові 
поняття правознавства; 

- аналізувати поведінку суб`єкта права (члена кооперативу, кооперативної 
організації, державного органу) під кутом зору наявності в ній елементів 
складу правопорушення.



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1.Предмет, 
система, витоки, 

суб’єкти 
кооперативного 

права

Тема 2. Витоки 
кооперативного 

права

Тема 3. Право 
членства в 

кооперативі 
(товаристві)

Тема 4. Правове 
становище 

кооперативів та їх 
об’єднань

Тема 5. Правове 
регулювання 

кооперативної 
діяльності

Тема 6. Договірні 
форми 

кооперативних 
відносин

Тема 7. Правові 
засади 

взаємовідносин 
держави і кооперації



Силабус

Конспект 
лекцій

Методичні 
вказівки для 
практичних 

занять

Методичні 
вказівки для 
самостійної 

роботи

Тестові 
завдання

Дистанцій
ний курс

Навчально-методичне, інформаційне забезпечення



Кадровезабезпечення

Професоркафедри теорії 

держави і права

д.ю.н.,  проф. Медвідь А.Б.



Ми чекаємо на вас !


