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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність (освітня 

програма), освітній рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 
денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів -  4,0 

 

Галузь знань - 

29 «Міжнародні 

відносини» 

Вибіркова 

Електронний адрес ДК у 

ВЕБ центрі Університету 

http://virt.lac.lviv.ua/course

/view.php?id=1354 
Спеціальність 

(освітня програма) 

292 Міжнародні 

економічні відносини 
(код та найменування) 

(«Міжнародні економічні 

відносини») 
(найменування) 

Рік підготовки: 

1-й - 

Семестр 

Індивідуальні науково-

дослідні завдання: Аналіз 

конкурентоспроможності та 

конкурентних стратегій 

провідних європейських 

кооперативів 

1-й - 

Лекції 

24 год. - 

Практичні, семінарські 

Загальна кількість годин - 

120 
20  год. - 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних -  2,93 год.,  

самостійної роботи 

студента – 5,07 

Освітній рівень: 

«магістр» 

Лабораторні 

-  - 

Самостійна робота 

76  год. - 

Індивідуальні завдання: 

- - 

Вид контролю:  залік 

Форма контролю: 

тестування 

 

 

2. Мета навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни “Сучасна європейська 

кооперація” є формування у майбутніх фахівців системи теоретико-

прикладних знань про сучасну роль, інституційне забезпечення, економічний 

потенціал та конкурентні стратегії розвитку кооперативних підприємств та 

організацій у країнах Європи. 

Після вивчення навчальної дисципліни студент здобуває такі 

компетентності: 

загальні:  
- науково-дослідні навики; 

- корпоративна компетентність; 

спеціальні (фахові): 
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- здатність використовувати сучасні програмні засоби; 

- здатність прогнозувати тенденції розвитку глобальних ринків з 

урахуванням кон’юнктурних змін. 
 

3. Передумови для вивчення дисципліни 
Передумовою вивчення дисципліни є знання теоретичних положень 

навчальних дисциплін «Теорія та історія кооперації», «Міжнародні 

економічні відносини», «Мікроекономіка», «Міжнародна торгівля», 

«Міжнародна конкурентоспроможність», «Маркетинг», «Міжнародний 

менеджмент», «Організаційно-кооперативна робота», «Кооперативне право».  

Дисципліна «Сучасна європейська кооперація» служить необхідною 

передумовою для подальшого вивчення дисциплін: «Управління соціальним 

капіталом», «Глобальна економіка», «Управління міжнародними проектами», 

«Транснаціоналізація світової економіки», «Перехідні економічні системи». 
 

4. Очікувані результати навчання 
У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувачі освіти повинні 

засвоїти такі програмні результати навчання: 

- фахово аналізувати та узагальнювати інформацію про сучасний стан 

та проблеми розвитку кооперації окремих країн Європи; 

- на основі аналізу та адаптації сучасного зарубіжного досвіду 

розробляти рекомендації щодо розвитку вітчизняної кооперації в умовах 

поглиблення євроінтеграції; 

- аналізувати секторальні особливості сучасних стратегій посилення 

конкурентоспроможності та економічного потенціалу європейських 

кооперативних підприємств та організацій; 

- аналізувати показники економічного потенціалу та 

конкурентоспроможності підприємств та організацій національних 

кооперативних систем; 

- аналізувати і використовувати нормативну базу щодо методів 

регіонального, внутрішньодержавного і міждержавного регулювання 

розвитку кооперативного руху в країнах ЄС. 
 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Теорії, моделі та концепції розвитку кооперативного руху у світі 

та Європі 
Предмет, поняття, структура та завдання вивчення дисципліни. Моделі, теорії та 

концепції розвитку кооперації та соціального підприємництва у працях європейських 

дослідників. Поняття кооперативу у законодавстві європейських країн. Загальні тенденції 

розвитку кооперативного руху у світі. Чинники високої конкурентоспроможності 

кооперативів на ринку товарів та послуг у світі. Діяльність Міжнародного кооперативного 

альянсу (МКА). Кооперація у документах ООН, МОП, ФАО та інших міжнародних 

організацій. Сучасні принципи ведення кооперативного бізнесу. Еволюція розвитку 

кооперативного руху на європейському континенті. 

 



 

4 

 

 

Тема 2. Інституційні механізми розвитку сучасного кооперативного руху 

в Європі 
Інституційна модель розвитку сучасного європейського кооперативного руху. 

Діяльність європейських підрозділів МКА. Еволюція та сучасний стан діяльності 

об’єднання «Європейські кооперативи». Діяльність об’єднання споживчих кооперативів 

Європи «Єврокооп». Європейські кооперативні інституції у банківсько-кредитній, 

аграрній сфері та інших секторах економіки. Спільний статут європейських кооперативів. 

Взаємодія європейської кооперації з інституціями ЄС. Державна підтримка кооперативів у 

країнах Європи.      

 

Тема 3. Соціально-орієнтовані стратегії діяльності європейських 

кооперативів  
Принципи соціально-відповідального бізнесу в системі принципів розвитку 

кооперації. Роль кооперації у розвитку соціального партнерства у країнах ЄС. 

Особливості організаційно-кооперативної роботи в Європі. Робота європейських 

кооперативів з незахищеними верствами населення. Європейська кооперативна освіта та 

наука. Робота з молоддю у європейській кооперації. Екологічні стратегії кооперативних 

підприємств на європейському ринку. Роль європейських кооперативів у посиленні 

сталого розвитку економіки.      

 

Тема 4. Конкурентоспроможність кооперативних підприємств та 

організацій Європи 
Особливості забезпечення конкурентоспроможності кооперативних підприємств та 

організацій в умовах поглиблення європейської інтеграції. Європейські кооперативи у 

світовому рейтингу «World Co-operative Monitor». Галузеві особливості конкурентних 

стратегій провідних європейських кооперативів. Державна підтримка як чинник 

посилення конкурентоспроможності кооперативів. Міжнародна інтеграція у системі 

посилення конкурентоспроможності європейських кооперативів. Інституційні механізми 

посилення конкурентоспроможності європейських кооперативів. Інновації в системі 

розвитку європейського кооперативного бізнесу. Особливості та проблеми забезпечення 

конкурентоспроможності вітчизняних кооперативних підприємств та організацій на 

європейському ринку.   

 

Тема 5. Діяльність європейських кооперативів в аграрному секторі 

економіки 
Передумови і сучасний стан розвитку європейської кооперації в аграрному секторі 

економіки. Європейська модель аграрної кооперації. Діяльність провідних європейських 

аграрних кооперативів (Bay Wa (Німеччина), Frieslandcampina (Нідерланди), Arla foods, 

Danish Crown, DLG (Данія)). Державна підтримка діяльності європейських аграрних 

кооперативів. Концепція сталого виробництва у європейській аграрній кооперації. 

Функціонування машинних рингів. Французька модель спільного використання 

сільськогосподарської техніки (CUMA). Інституційна підтримка розвитку європейського 

кооперативного аграрного бізнесу. 

 

Тема 6. Розвиток європейської споживчої кооперації та кооперації у 

сфері рітейлу 
Історія становлення та розвитку споживчої кооперації на європейському 

континенті. Проблеми розвитку споживчої кооперації у європейських постсоціалістичних 

країнах. Пріоритети та принципи розвитку споживчої кооперації у системі заходів 
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об’єднання Єврокооп. Діяльність провідних європейських споживчих кооперативів (Coop 

Swiss, Migross (Швейцарія), Co-operative Group Limited (Великобританія), SOK 

(Фінляндія), Astera (Франція)). Європейські кооперативні мережі роздрібної та гуртової 

торгівлі. Діяльність провідних європейських кооперативних роздрібних мереж (ACDLEC - 

E.Leclerc (Франція), ReWe Group, Edeka Zentrale (Німеччина), Système U (Франція)). 

Процеси об’єднання та злиття європейських кооперативних роздрібних мереж.        

 

Тема 7. Діяльність європейських кооперативів у промисловому секторі 

та сфері послуг 
Роль європейської кооперації у сферах виробництва та надання послуг у 

забезпеченні зайнятості населення. Місце кооперативів в оновленій стратегії промислової 

політики ЄС. Діяльність провідних європейських кооперативів сфери виробництва та 

послуг (Mondragon group (Іспанія), Publi-T (Бельгія), Eandis (Бельгія), OK amba (Данія), 

CCC (Італія)). Феномен розвитку корпорації Mondragon як найбільшого виробничого 

кооперативу у світі. Причини фінансової стійкості підприємств корпорації Mondragon під 

час світових економічних та фінансових криз. Діяльність Європейської конфедерації 

виробничих та сервісних кооперативів (CECOP). 

 

Тема 8. Розвиток європейської кооперації у сфері надання банківсько-

кредитних та фінансових послуг 
Європейська модель розвитку бізнесу у банківсько-кредитній сфері. Втілення ідей 

Фрідріха Вільгельма Райффайзена і Германа Шульце-Деліча у сучасній моделі розвитку 

кооперативних банківсько-кредитних установ. Сучасна модель розвитку 

Райффайзенбанку і Фольксбанку. Діяльність провідних європейських кооперативних 

банківських і фінансових установ (Groupe Crédit Agricole (Франція), BVR (Німеччина), 

Groupe Crédit Mutuel, Groupe BPCE (Франція), Rabobank (Нідерданди)). Діяльність 

Європейської асоціації кооперативних банків (European Assotiation of Co-operative Bank – 

ЕАСВ). Європейська кредитна кооперація. Діяльність європейських страхових 

кооперативів.       

 

Тема 9. Діяльність європейських кооперативів в енергетичному секторі 

економіки 
Європейські кооперативи на ринку «традиційних» видів енергоносіїв. Діяльність 

європейських кооперативів на європейському ринку автомобільного пального. Роль 

кооперативів у розвитку альтернативної (відновлювальної) енергетики. Фінансування 

розвитку альтернативної енергетики європейськими кооперативними банками. Діяльність 

провідних європейських кооперативів у сфері відновлювальної енергетики (Ecopower 

(Бельгія), De Windvogel (Нідерланди), Elektrizitätswerke Schönau (Німеччина), 

Middelgrunden (Denmark)). Діяльність Європейської федерації кооперативів у сфері 

відновлювальної енергетики.  

 

Тема 10. Сучасний розвиток інших видів обслуговуючої кооперації у 

Європі 
Європейська кооперація у сфері охорони здоров’я, фармацевтики і соціальних 

послуг. Розвиток житлової та будівельної кооперації у Європі. Європейська кооперація у 

сфері рибальства. Діяльність європейських кооперативів у сфері транспорту. Європейська 

кооперація у сфері туризму. Розвиток кооперації в інноваційній сфері та ІТ-секторі. 

Проект iCareCoops. Європейська кооперація у сфері освіти. Європейські студентські 

кооперативи. Роль молоді у розвитку різних видів кооперації в Європі.   
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Тема 11. Інтеграція України у європейський кооперативний рух 
Сучасний стан і проблеми розвитку української кооперації. Проблеми та 

перспективи розвитку зовнішньоекономічних відносин споживчої кооперації з країнами 

Європи. Членство споживчої кооперації України в об’єднаннях Єврокооп та 

«Кооперативи Європи». Членство Укоопспілки в Європейській бізнес-асоціації. 

Пріоритетні напрями та перспективи європейської інтеграції українських кооперативних 

організацій. Напрями інвестиційного та інноваційного співробітництва вітчизняної 

кооперації з європейськими кооперативами. Напрями участі українських кооперативних 

організацій у європейських проектах технічної допомоги.    

  

6. Структура (тематичний план) навчальної дисципліни 

Назва теми 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усьо-

го 

у тому числі усьо-

го 

у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 1. Теорії, моделі та 
концепції розвитку коопера-
тивного руху у світі та Європі 

10 2 2 - - 6       

Тема 2. Інституційні механізми 

розвитку сучасного 
кооперативного руху в Європі 

12 2 2 - - 8       

Тема 3. Соціально-орієнтовані 
стратегії діяльності 

європейських кооперативів 
10 2 2 - - 6       

Тема 4. 

Конкурентоспроможність 
кооперативних підприємств та 

організацій Європи 

12 2 2 - - 8       

Тема 5. Діяльність 

європейських кооперативів в 
аграрному секторі економіки 

12 2 2 - - 8       

Тема 6. Розвиток європейської 
споживчої кооперації та 

кооперації у сфері рітейлу 
12 4 2 - - 6       

Тема 7. Діяльність оєвропейсь-
ких кооперативів у промислово-
му секторі та сфері послуг 

12 2 2 - - 8       

Тема 8. Розвиток європейської 

кооперації у сфері надання 
банківсько-кредитних та 
фінансових послуг 

10 2 2 - - 6       

Тема 9. Діяльність 

європейських кооперативів в 
енергетичному секторі 
економіки 

10 2 2 - - 6       

Тема 10. Сучасний розвиток 

інших видів обслуговуючої 
кооперації у Європі 

10 2 2 - - 6       

Тема 11. Інтеграція України у 
європейський кооперативний 

рух 
10 2 - - - 8       

Усього годин  120 24 20 - - 76       

ІНДЗ - - - - - -       

Разом 120 24 20 - - 76       

* заочної форми не передбачено 

 


