
                                                                                                                             Додаток
                                                                                                             до постанови других зборів 
                                                                                                    Ради Укркоопспілки третього скликання

                                                                                                                                     Проєкт

Заходи 
щодо удосконалення молодіжної політики 

Всеукраїнської центральної спілки споживчих товариств
 (Укркоопспілки)

Метою Заходів є створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації
молоді  в  системі  споживчої  кооперації  України,  формування  її  свідомості  на
кооперативних традиціях та цінностях.

Реалізація Концепції  молодіжної  політики Центральної  спілки споживчих
товариств  України  та  Профспілки  працівників  споживчої  кооперації  України,
прийнятої  у  2007  році  четвертими  зборами  Ради  Укоопспілки  дев'ятнадцятого
скликання дала певні позитивні результати. Активізувалася робота з працюючою і
студентською  молоддю,  що  сприяло  зростанню  частки  молоді  у  системі
споживчої кооперації України. 

Сьогодні  19  відсотків  від  загальної  кількості  працівників  споживчої
кооперації становлять молоді люди до 35 років. Значна кількість молодих людей
працює  в  організаціях  і  на  підприємствах Вінницької,  Рівненської,
Тернопільської,  Хмельницької,  Закарпатської,  Чернівецької  спілок  споживчих
товариств областей (35 – 16 %). В системі Укркоопспілки функціонують обласні
молодіжні громадські організації, молодіжні трудові колективи.

Проте,  реалізація  молодіжної  політики  в  споживчій  кооперації  України
має певні проблеми:

недостатня  інтеграція  випускників  кооперативних  закладів  вищої  та
фахової передвищої освіти у кооперативні товариства;

відсутність  сталих  замовлень  освітніх  послуг  організаціями  і  під-
приємствами споживчої кооперації;

повільні темпи створення конкурентоспроможних робочих місць;

низький  рівень  забезпечення  молодих  фахівців  робочими  місцями  за
обраною спеціальністю, гідною заробітною платою, соціальним захистом тощо;

неусвідомленість  керівниками  деяких  підприємств  і  організацій
значущості молоді в кооперативному житті.
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Заходи щодо удосконалення молодіжної політики Всеукраїнської центральної спілки споживчих товариств
(Укркоопспілки)

№ з/п Назва заходу Виконавці
Термін

виконання
Примітка

1. Партнерська підтримка молоді 
1.1. Створити Всеукраїнську молодіжну громадську 

організацію
Укркоопспілка, 
спілки споживчих товариств 
областей

До
30 червня
2021 року

1.2. Створити молодіжні громадські організації Спілки споживчих товариств 
Волинської, 
Дніпропетровської, 
Запорізької, Київської, 
Львівської, Одеської, 
Полтавської, Черкаської, 
Чернівецької областей

До
30 березня
2021 року

1.3. Забезпечити інтеграцію української кооперативної молоді в
молодіжні структури Міжнародного кооперативного 
альянсу

Укркоопспілка 2021 рік

1.4. Сприяти діяльності та розвитку молодіжним громадським 
організаціям. Сформувати програми з підтримки 
молодіжних громадських організацій з урахуванням 
можливостей споживчої кооперації, її економічного, 
соціального розвитку та світового досвіду кооперативної 
підтримки молоді

Правління спілок споживчих 
товариств областей

Постійно
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№ з/п Назва заходу Виконавці
Термін

виконання
Примітка

1.5. Розглядати на засіданнях правлінь спілок споживчих 
товариств областей та президій галузевих обкомів 
профспілки питання роботи з молоддю

Правління спілок споживчих 
товариств областей, обкоми 
профспілки працівників 
споживчої кооперації України

У разі
потреби

1.6. Надавати фінансову підтримку молодіжним громадським 
організаціям, що сприяють соціальному становленню та 
розвитку молоді, реалізації її кооперативних ініціатив. 
Надавати у безплатне користування майно, необхідне для 
здійснення їх статутної діяльності

Правління спілок споживчих 
товариств областей

Постійно

1.7. Створити умови для кар'єрного зростання молодих 
фахівців, проводити тренінги для них як засобу 
формування фахових компетентностей та лідерських 
якостей майбутніх керівників кооперативних організацій

Правління спілок споживчих 
товариств областей

Постійно

1.8. Здійснювати систематичний моніторинг потреби  у 
фахівцях

Правління спілок споживчих 
товариств областей

Постійно

1.9. Створювати умови для забезпечення молоді житлом, 
насамперед молодих сімей

Правління спілок споживчих 
товариств областей

Постійно

1.10. Створювати умови для проходження практики студентів на 
підприємствах споживчої кооперації України

Правління спілок споживчих 
товариств областей, заклади 
вищої та фахової передвищої 
освіти

Постійно

1.11. Забезпечувати соціальний захист молоді, сприяти їх 
особистісному та професійному зростанню

Правління спілок споживчих 
товариств областей

Постійно
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№ з/п Назва заходу Виконавці
Термін

виконання
Примітка

1.12. Запровадити в газеті “Вісті...” та на веб-сайті 
Укркоопспілки рубрику “Молодь у споживчій кооперації”, 
в якій систематично публікувати статті про успішних 
молодих кооператорів та поширювати кращий досвід 
роботи молодіжних організацій

Правління Укркоопспілки Постійно

2. Залучення молоді до роботи в споживчій кооперації

2.1. Підвищувати імідж кооперативних підприємств на ринку 
праці, створювати конкурентоспроможні робочі місця

Правління спілок споживчих 
товариств областей

Постійно

2.2. Сприяти забезпеченню молоді першим робочим місцем Правління спілок споживчих 
товариств областей

Постійно

2.3. Активізувати роботу структурних підрозділів щодо 
сприяння працевлаштуванню студентів і випускників 
кооперативних закладів вищої та фахової передвищої 
освіти з проведення моніторингу  працевлаштування, 
кар'єрного росту, створення електронного банку даних 
потенційних роботодавців

Заклади вищої та фахової 
передвищої освіти

Постійно

2.4. Проводити “Дні кар'єри” у  кооперативних закладах вищої 
та фахової передвищої освіти із кадровими службами 
спілок споживчих товариств областей для ознайомлення з 
потенційними роботодавцями та майбутньою  кар'єрною 
кооперативною перспективою

Правління спілок споживчих 
товариств областей, заклади 
вищої та фахової передвищої 
освіти

Квітень-
травень
щорічно
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№ з/п Назва заходу Виконавці
Термін

виконання
Примітка

2.5. Залучати молодь до складу органів управління і контролю 
споживчої кооперації

Правління спілок споживчих 
товариств областей

Постійно

2.6 Підтримувати кооперативні підприємницькі ініціативи 
молоді, новостворених молодіжних кооперативів

Правління спілок споживчих 
товариств областей

Постійно

2.7. Удосконалювати програми підвищення кваліфікації та 
перекваліфікації молодих працівників з урахуванням 
завдань та викликів поточного етапу розвитку споживчої 
кооперації України

Правління спілок споживчих 
товариств областей, заклади 
вищої та фахової передвищої 
освіти

Постійно

2.8. Забезпечити фінансову та юридичну підтримку 
молодіжним кооперативам у нових видах діяльності

Правління спілок споживчих 
товариств областей

Постійно

2.9. Проводити загальноукраїнський флешмоб, присвячений 
Міжнародному дню кооперативів

Молодіжні громадські 
організації, заклади вищої та 
фахової передвищої освіти

Червень-
липень
щороку

3. Інтеграція студентської молоді у кооперативні організації
3.1. Здійснювати структуроване та стале співробітництво між 

закладами вищої та фахової передвищої освіти і 
кооперативними організаціями

Правління спілок споживчих 
товариств областей, заклади 
вищої та фахової передвищої 
освіти

Постійно
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№ з/п Назва заходу Виконавці
Термін

виконання
Примітка

3.2. Заснувати та установити для морального і матеріального 
заохочення здобуття вищої та фахової передвищої освіти 
іменні щомісячні стипендії для студентів, які виявили 
особливі успіхи в навчанні, науковій роботі, громадській 
діяльності

Правління Укркоопспілки, 
правління спілок споживчих 
товариств областей

II півріччя
2020 року

3.3. Заохочувати творчу, ініціативну молодь до участі у 
виконанні науково-дослідних тем, реалізації інноваційних 
проєктів, які сприятимуть підвищенню ефективності 
діяльності підприємств споживчої кооперації 

Правління спілок споживчих 
товариств областей, заклади 
вищої та фахової передвищої 
освіти,

Постійно

3.4. Проводити семінари з обміну досвідом найкращих практик 
залучення молодих людей до кооперативного руху, 
ефективність яких перевірена часом

Правління Укркоопспілки, 
правління спілок споживчих 
товариств областей, заклади 
вищої та фахової передвищої 
освіти

Постійно

3.5. Підвищувати поінформованість про кооперативний рух 
(проведення науково-практичних конференцій, виступи 
членів споживчих товариств у ЗМІ тощо)

Правління Укркоопспілки, 
правління спілок споживчих 
товариств областей, заклади 
вищої та фахової передвищої 
освіти

Постійно

3.6. Проводити діджиталізацію (поширення цифрових 
технологій), кампанії, громадські заходи як засоби 
сприяння розширенню зв'язків з молоддю

Правління спілок споживчих 
товариств областей, заклади 
вищої та фахової передвищої 
освіти

Постійно
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№ з/п Назва заходу Виконавці
Термін

виконання
Примітка

4. Реалізація права молоді на якісну освіту у закладах вищої та фахової передвищої освіти споживчої кооперації України

4.1. Проводити постійний моніторинг ринку праці та відповідно
до його потреб удосконалювати освітньо-професійні 
програми або розробляти нові 

Навчально-методичний центр 
“Укоопосвіта”, заклади вищої 
та фахової передвищої  освіти 

Березень-
квітень
щорічно

4.2. Удосконалювати дистанційні технології у закладах вищої 
та фахової передвищої освіти, у тому числі розширити 
можливості навчання студентської та працюючої молоді 
іноземним мовам за допомогою відкритих онлайн 
платформ

Заклади вищої  та фахової 
передвищої освіти

Постійно

4.3. Розвивати підприємницьку діяльність у студентів закладів 
вищої та фахової передвищої освіти, сприяти практичній 
реалізації бізнес-проєктів

Заклади вищої  та фахової 
передвищої освіти

Постійно

4.4. Розширювати можливості для міжнародного навчання, 
обміну та стажування студентів за кордоном на відповідних
робочих місцях згідно програм практики та 
компетентностей освітніх та освітньо-професійних програм

Заклади вищої  та фахової 
передвищої освіти

Постійно

4.5. Розширити тематику магістерських дипломних робіт, 
спрямовану на дослідження стану та перспектив розвитку 
споживчої кооперації України і розробку практичних 
рекомендацій щодо підвищення ефективності фінансово-
господарської діяльності кооперативних підприємств 

Університети, інститути Постійно
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№ з/п Назва заходу Виконавці
Термін

виконання
Примітка

4.6. Здійснювати підготовку фахівців, в яких визначена потреба
кооперативних організацій, у закладах вищої та фахової 
передвищої  освіти споживчої кооперації України за 
направленнями  і подальше їх працевлаштування

Правління спілок споживчих 
товариств областей, 
кооперативні підприємства, 
заклади вищої та фахової 
передвищої  освіти

Постійно

4.7. Проводити тренінги з лідерства, ораторського мистецтва та 
засобів переконання для молоді кооперації, тренінги 
успішних кооператорів зі студентською молоддю.

Сприяти організації змістовного дозвілля молоді, розвитку 
спорту, популяризації здорового способу життя шляхом 
здійснення різноманітних заходів.

Заклади вищої  та фахової 
передвищої освіти

Постійно

4.8. Залучати молодь до науково-педагогічного та  
педагогічного складу закладів вищої освіти

Заклади вищої  та фахової 
передвищої освіти

Постійно

4.9. Проводити моніторинг передових підприємств в спілках 
споживчих товариств областей та укладати договори про 
співпрацю між  закладами вищої та фахової передвищої 
освіти і кооперативними підприємствами для проходження 
практики студентів

Правління спілок споживчих 
товариств областей, 
кооперативні підприємства, 
заклади вищої та фахової 
передвищої  освіти

Щорічно

4.10. Проводити захист магістерських робіт на підприємствах 
споживчої кооперації України, на матеріалах яких 
проведено дослідження

Правління спілок споживчих 
товариств областей, 
університети, інститути

Постійно
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№ з/п Назва заходу Виконавці
Термін

виконання
Примітка

4.11. Сприяти проведенню молодими вченими наукових 
досліджень, наукових семінарів, засідань круглих столів, 
конференцій на кооперативну тематику

Правління спілок споживчих 
товариств областей, 
університети, інститути

Постійно

4.12. Створити умови для здійснення наукових досліджень 
викладачами, аспірантами та докторантами університетів 
для розробки та практичного впровадження в системі 
споживчої кооперації

Правління спілок споживчих 
товариств областей, 
університети, інститути

Постійно

4.13. Сприяти формуванню патріотичної свідомості молоді, 
зокрема у закладах вищої та фахової передвищої освіти, в 
молодіжних кооперативних організаціях, шляхом розвитку 
історичної пам'яті; популяризація української культури і 
народних традицій; залучення молоді до суспільно значущої
діяльності

Правління спілок споживчих 
товариств областей, заклади 
вищої та фахової передвищої  
освіти

Постійно

Директор Департаменту кадрової політики, Л. Г. Войнаш
освіти і науки Укркоопспілки
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