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Кооперативні підприємства будують кращий світ ( 2012 рік – Міжнародний рік
кооперативів ) : тематичний інформаційний бюлетень [Текст] / укл. С. І Тимченко. –
Кривий Ріг : Наукова бібліотека КНУ, 2012. - 18 c.
2012 рік Генеральна Асамблея ООН проголосила Міжнародним роком кооперативів,
підкресливши тим самим великий вклад кооперативів у соціально-економічний розвиток
країн світу.
Бюлетень присвячений Міжнародному року кооперативів під лозунгом “Кооперативні
підприємства будують кращий світ” .
Бюлетень складається із вступу та 4 тематичних розділів , які включають в себе 54
джерела інформації.
До нього увійшли наукові, науково-дослідні, навчальні видання, нормативно-правові
акти, журнальні та газетні публікації, які найбільш повно та актуально розкривають
тематичне направлення даного інформаційного бюлетеня.
Бюлетень розрахований на викладачів, аспірантів, студентів економічних
спеціальностей та інших користувачів наукової бібліотеки КНУ, а також прислужиться
всім, хто цікавиться питаннями співробітництва і співпраці людей в багатьох сферах
суспільного життя .
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«Завдяки своєму багатому наголосі на цінностях кооперативи
продемонстрували, що показують собою стійку і життєздатну
економічну модель, здатну забезпечити процвітання навіть у
скрутні часи. Їх успіх дозволив багатьом сім`ям і місцевим
громадам уникнути бідності і злиднів».
Генеральний секретар ООН Пан ГІ Мун

Генеральна Асамблея ООН проголосила 2012 рік Міжнародним роком
кооперативів, підкреслюючи вклад кооперативів у соціально – економічний
розвиток, зокрема їх вклад у боротьбу з бідністю, створення робочих місць і
соціальну інтеграцію.
2012 рік націлений на розширення інформованості суспільства про роль
кооперативів і заохочення їх розвитку в усьому світі.
Заступник Генерального секретаря ООН Аша - Роуз Мігіро сказала, що через
використання кооперативами місцевої робочої сили і їхнього капіталу, кооперативи
сприяють укріпленню місцевої економіки, створюючи стійке майбутнє.
Міжнародний рік кооперативі під лозунгом «Кооперативні підприємства
будують кращий світ» ставить перед собою три основні мети :
1. Підвищення обізнаності:
- підвищити обізнаність громадськості про кооперативи та їх
внесок у
соціально – економічний розвиток і досягнення.
2. Сприяння зростання :
- сприяння формуванню і зростанню кооперативів серед окремих осіб і
установ для вирішення загальних економічних потреб і соціально –
економічних прав і можливостей.
3.
Створення належних політичних підходів :
- заохочення урядів і регулюючих органів на розробку політики, законів і
положень, що будуть сприяти формуванню і зростанню кооперативів.
Шляхом підвищення рівня обізнаності ті інформованості про
кооперативи, Міжнародний рік буде сприяти формуванню і зростанню
кооперативних підприємств серед окремих осіб та громад.
Кооперація – один із найцікавіших феноменів людської культури, витвір
духу Людини, живильна сила якого, пригашена тоталітаризмом, зараз знову стає
підставою утвердження української нації серед вільних людей світу.
Слово «кооперація» (від лат.cooperation) означає співробітництво. Сьогодні
воно відповідає кільком поняттям, а саме гуртуванню і співпраці людей в будь –
якій сфері суспільного життя.
Під кооперацією також розуміють таку форму організації праці, за якої
певна кількість людей спільно бере участь в одному й тому ж або в різних ,
зв`язаних між собою виробничих процесах.
Ідея кооперації полягає у добровільній співпраці людей в господарській
сфері для самодопомоги та захисту своїх інтересів виробника чи споживача, має
3

коріння. Ще у XIX ст. із розгортанням процесів індустріалізації та демократизації
суспільного життя, формуванням відкритого суспільства, з`являються перші
кооперативи зі статусом юридичних осіб.
Світовим центром кооперації визначено Міжнародний Кооперативний
Альянс ( МКА ), що був створений у 1895 р. Його штаб – квартира розміщена в
Лондоні. Нині кооперація у 120 країнах світу налічує понад 800 млн. членів
споживчих товариств і спілок і на період до 2015 року за даними МКА досягне 1
млрд. осіб. Таким чином, не менше 20 % дорослого населення в майбутньому буде
пов`язане з діяльністю кооперації.
Кооперація як система є однією з складових національних економік поряд з
приватним та державними секторами. До того ж вона виконує соціальні функції:
задовольняє матеріальні та духовні потреби своїх членів та відстоює інтереси
суспільства, зокрема демократію, мир, економічну безпеку, національну
незалежність.
Поширившись за свою майже 200 – літню історію на всі галузі економічного
життя, кооперація набула великого розмаїття.

I.
КООПЕРАТИВНИЙ РУХ В УКРАЇНІ :
ЗАРОДЖЕННЯ, РОЗВИТОК І
СЬОГОДЕННЯ.
« … коли існує Україна, український народ, українська
держава, коли існує українська кооперація, то вона мусить
мати свої національні центри Кооперація, що об`єднає мільйони
населення, є найбільш могутнім провідником культури в народні
низини Якби українська кооперація стала ворожою до
української національної культури, то тим самим вона значною
мірою підірвала б саму можливість розвитку цієї культури.»
Професор економіки і теоретик кооперації
М. Туган – Барановський.

1.

Бабенко, С. Г.
Еволюція кооперативної ідеї та основні напрями
розвитку кооперативного руху в Україні [Текст] / С. Г.
Бабенко // Стратегія економічного розвитку України : наук.
збірник.- Вип.1(8). - К.: КНЕУ, 2002. - С.113 - 117.
Історичні аспекти зародження та еволюції кооперативної ідеї, а
також комплекс проблем і концептуальних підходів, пов`язаних з
кооперативним сектором економіки та розвитком кооперативного руху
загалом – головні питання, які розглядає автор статті.
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2.

Бабенко, С.
Кооперативний рух : етапи розвитку [Текст] /
С.Бабенко // Урядовий кур`єр.- 2008.- 04.07 ( № 120 ).- С.6.
Від виникнення кооперативного руху ( XIX ст. ) до успішної
реалізації масштабних завдань, що стоять перед кооперативними
організаціями та підвищення їх ролі в розв`язанні соціально – економічних
проблем держави – тематика даного матеріалу, викладеного автором на
сторінках газети.

3.

Бабенко, С.
Орієнтація на людину : ( До Міжнародного дня
коопераціі )[Текст] / С.Бабенко // Урядовий кур`єр.- 2006.
-30.06 ( № 119).- С.7.
Міжнародний кооперативний альянс вибрав, за схваленням ООН,
девіз щорічного Міжнародного дня кооперації «Орієнтація на людину.
Підтримка і розвиток». Про справи українських кооперативів розповідає
автор даної статті.

4.

Бабенко, С.
Стратегія розвитку кооперативного сектора
економіки
України
[Текст]
/
С.
Бабенко
//
Економіка
і
прогнозування.-2003.- № 4.- С.38 - 51.
Висвітлено проблеми розвитку кооперативного сектора
національної економіки, визначено чинники впливу, стратегічні цілі,
пріоритети та основні етапи піднесення виробничої, споживчої та
кредитної кооперації в Україні.
Запропоновано заходи щодо підтримки і правового захисту
кооперативного руху.

5.

Бабенко, С.
Час пошуків, втрат і здобутків : ( До 90 річчя
створення Укоопспілки) [Текст] / C. Бабенко // Голос
України.- 2010.- 12.10 ( № 190 ).- С.6.
За 90 років свого існування споживча кооперація України змогла не
лише дати гідну відповідь на складні виклики минулих історичних
періодів, але й зберегти і примножити свій економічний, кадровий і
соціальний потенціал, справами підтверджуючи високий мандат довіри
своїх пайовиків.

6.

Волошин, А.
Кооперація – не засіб для отримання багатства, а
спосіб боротьби з бідністю [Текст] / А. Волошин // Урядовий
кур`єр. - 2007. - 13.01 ( № 6). - С.10.
Про історію кооперації та кооперативну ідею, про недавнє минуле,
плани кооперування, про кооперативне законодавство, та колективну
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власність і поновлення громадян в членстві споживчого товариства розповідає автор у своїй статті.
7.

Гелей, С.
Споживча кооперація крізь призму історичного досвіду
: ( 3 липня – Міжнародний день кооператорів ) [Текст] / С.
Гелей // Голос України.- 2010.- 03.07 ( №121 ). - С.5.
Розвиток української споживчої кооперації від перших кооперативних
об`єднань (1866 р. у Харкові ) до сьогодення.

8.

Гелей, С.Д.
Споживча кооперація України : історія та сучасний стан
[Текст] / С. Д. Гелей, С. Г .Бабенко // Фінанси України.1999.- № 10. - С.26-39.
Автором розглядає етапи становлення та історичного розвитку
споживчої кооперації на Україні ( більш як за 130 – літнє існування ).

9.

Гладкий, С.
Кооперативна ідея і правова ідеологія в Радянській
Україні: анатомія антагонізму [Текст] / С. Гладкий //
Підприємництво, господарство і право.- 2008.- № 6.- С.75-78.
Проблема взаємодії кооперативної і правової ідеології в УРСР у 20 – х
роках залишається досі поза увагою дослідників. Автор статті вважає
вивчення цього питання доволі значущим як для більш глибокого
розуміння вітчизняної історії так і для практичного вирішення проблем
сьогодення.

10.

Горкіна, Л.
Кооперація у контексті ліберально – демократичної
концепції модернізації суспільства [Текст] / Л. Горкіна //
Економіка України.- 2011.- № 4.- С.4-14.-( поч.).
// Економіка України.- 2011.- № 5.- С.4-15 – ( закінч.).
Автор розглядає кооперацію як невід`ємну складову модернізації
суспільства в результаті лібералізації економіки у провідних
капіталістичних державах і поширення цього процесу інші країни.
Запропоновано історико – економічний екскурс еволюції наукового
забезпечення кооперативної ідеології у контексті сучасних проблем історії
та практики кооперації, підтверджено науково – практичну перспективність
запропонованої академіком В. Гейцем ліберально – демократичної
концепції подальшого реформування економіки України.
11. Егоров, В.
Место и роль кооперации в цивилизованном мире [Текст]
/ В. Егоров // Вопросы экономики.- 2005.- № 4.- С.87-98.
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Историческому, философскому и экономическому осмыслению места
и роли коллективных
предприятий и мелких собственников в
цивилизованном пространстве посвящена данная статья.
12.

Злупко, С.
Основи розвитку кооперації в Україні : теорія,
досвід , перспективи [Текст] / С. Злупко // Регіональна
економіка.- 2002.- № 1.- С.31-46.
У сучасних умовах ринкових трансформацій в Україні особливу
актуальність набуває розвиток кооперативного руху , що покликано
сприяти підвищенню ефективності національної економіки.
В Україні кооперація довгий час була феноменом господарської
культури, вона нагромадила значний досвід, має добротний теоретичний
арсенал. Все це варто використовувати в моделюванні розвитку кооперації

13. Стадник, А.А.
Розвиток кооперативного руху в Україні [Текст] / А. А.
Стадник // Фінанси України.- 2004.- № 7.- С.104-109.
Висвітлено головні питання , що стосуються розвитку кооперативного
руху як в Україні, так і в світі загалом.
Наголошено, що без розвитку кооперативного сектору в державі не
можна побудувати ефективну соціально спрямовану ринкову економіку. Як
свідчить світовий досвід, в умовах економічної кризи кооперативи можуть
стати суттєвим засобом подолання негативних явищ, піднесення добробуту
населення та підвищення ефективності дрібного та середнього бізнесу.

II.
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ
КООПЕРАТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇХ
РОЛЬ У РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
1.

Горбонос, Ф.В.
Кооператив як форма прояву відносин [Текст] / Ф. В.
Горбонос // Економіка АПК.- 2004.- № 9.- С.26-32.
Розглянуто питання різного тлумачення поняття «кооператив» ( як у
вітчизняній так і зарубіжній літературі ) з акцентом на думку автора статті,
що основним у трактуванні поняття «кооператив» є відображення відносин
та регулювання як у самому кооперативі, так і з підприємствами і
організаціями, що створюють зовнішнє середовище (адже вони
проявляються в тісному переплетінні й знаходяться в динамічному і
взаємному розвиткові ).
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2.

Геєць, В.М. Кооперативний сектор у перехідній економіці
[Текст] // Перехідна економіка : підручник / за ред. В. М .
Гейця . - К.: Вища школа, 2003. - С.205-219.
У розділі даного підручника розглядаються такі основні питання :
сутність, зміст і роль кооперації, державна підтримка у кооперативній
сфері, еволюція кооперативної системи, удосконалення правової бази
розвитку кооперативного руху та основні тенденції розвитку
кооперативного руху у зарубіжних країнах.
3. Тирпак, В.І. Кооперативні підприємства [Текст] / В. І.
Тирпак // Економіка нових форм господарювання . - Тернопіль,
2000.- С.86-101.
Автором розглядається економічна суть кооперативних підприємств та
їх роль у розвитку підприємницької діяльності, порядок створення
кооперативів, типи і види та ін.
4.Пантелеймоненко, А.О.
Третій
сектор
:
кооперативи
як
особлива
форма
неприбуткових організацій [Текст] / А. О .Пантелеймоненко //
Актуальні проблеми економіки.- 2008.- № 9.- С.11-17.
У статті визначено місце і роль кооперативів серед неприбуткових
організацій , які функціонують у так званому третьому секторі суспільства.
Розкрито сутність неприбуткового характеру кооперативу на основі
аналізу праць відомих економістів. Підкреслено науково – практичне
значення
розуміння
вітчизняним
суспільством
кооперативної
неприбутковості.
5.Стеба,В.

Кооперативи – це шлях до збереження трудових ресурсів
[Текст] / В. Стеба // Праця і зарплата.- 2005.- № 13.- С.89.
Мета статті – по – перше, привернути увагу всіх зацікавлених до стану
справ у кооперативному русі, по – друге – стимулювати безробітних
громадян до організації підприємницької діяльності, створюючи
кооперативи.
6. Тимченко, Ю. В.
Кооперація як економічна організація [Текст] / Ю. В.
Тимченко // Формування ринкових відносин в Україні .2007.-№ 6.- С.146-151.
Автор розглядає кооперацію як тип економічної організації з позицій
інституціональної теорії. Також показує переваги цього підходу над
альтернативними та з цих позицій дає аналіз сутності та природі
кооперативних організацій.
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III.
ТИПИ І ВИДИ КООПЕРАТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
1.

Бабенко, С.
Споживча кооперація : тенденції і перспективи [Текст]
/ С.Бабенко // Голос України.- 2009.- 17.03 (№ 47).- С.9.
До XX з`їзду споживчої кооперації системи Центральної спілки
споживчих товариств України присвячений матеріал даної статті.

2.

Білий, М.М.
Кооперативи : їхнє місце в організаційній структурі
економіки [Текст] / М. М. Білий // Актуальні проблеми
економіки.- 2004.- № 6.- С.99 - 107.
Особливу увагу приділено проблемі визначення сутності кооперативів
та їхнього місця в організаційній структурі економіки країни. Проведено
аналіз спільних рис та відмінностей виробничих та обслуговуючих
кооперативів як окремих видів кооперативних організацій.

3.

Борсук, О.М.
Зарубіжний досвід і вітчизняна практика розвитку
сільської кредитної кооперації [Текст] / О. М. Борсук //
Актуальні проблеми економіки. –2010.- № 4.- С.196-204.
Розглянуто особливості розвитку інтеграційних процесів формування
системи сільської кредитної кооперації в Україні. Узагальнено принципи,
закономірності та тенденції розвитку системи кооперації у провідних
країнах світу. Обґрунтовано основні напрямки активізації розвитку дієвої
кредитно – кооперативної системи в Україні.

4.

Власенко, В.
Удосконалення системи споживчої кооперації України в
умовах трансформації ринкових відносин [Текст] / В. Власенко
// Формування ринкової економіки : збірник наукових праць.
– Вип. 21.- К., 2009. - С.106-114.
Визначення основних тенденцій та перспективних напрямів розвитку
підприємств і організацій системи споживчої кооперації України в
найближчій перспективі – головна тема статті.

5.

Волкова, О.
Система кредитної кооперації : сутність
характеристика її складових [Текст] / О. Волкова
Економіст.- 2009.- № 4.- С.40-42.
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та
//

Розкрито сутність кредитної кооперації у сфері фінансових відносин,
а також структура системи кредитної кооперації, її склад та механізми
підтримки фінансової діяльності кредитних кооперативів.
6.

Гончаренко, В.
Кредитна кооперація : принципи фінансовогосподарського механізму та проблеми відродження в Україні
[Текст] / В. Гончаренко // Банківська справа.- 2005.- №
2.-С.76-83.
Аналізуються дві основні форми існування кредитної кооперації :
- кредитні товариства Райфейзана,
- ощадно – позичкові товариства Шульца Деліча.
Також автор статті розглядає національну систему кредитних спілок
України, приводить позитивні риси та недоліки формування української
моделі кредитного кооперативу.

7.

Карпенко, Н.
Сучасна парадигма споживчої кооперації України у
громадському суспільстві[Текст] / Н. Карпенко // Маркетинг в
Україні. - 2008.- № 5.-С.12-15.
Охарактеризовано тенденції, які істотно впливають на розвиток
національної кооперації, а також основні напрямки державної політики
щодо розвитку кооперативного сектору економіки України.
8. Задоя, А.А., Петруня, Ю.Е. Кооператив [Текст] / А. А.
Задоя, Ю. Е. Петруня // Основы экономики : учеб. пособие.К., 1998.- С.192-193.
Приводится толкование понятия «кооператив» с точки зрения правового
законодательства ( деление по основным типам ).
9.Криворак, А.
Сельскохозяйственный производственный кооператив и
перспективы его развития в условиях современной рыночной
экономики [Текст] / А. Криворак // Економіст.- 2005.- №
3.-С.30-32.
Из всех видов сельскохозяйственной кооперации
производственные кооперативы являются наименее изученными.
Изучению этого вопроса и посвящена данная статья, автор которой
приходит к выводу, что в условиях современной экономики
сельскохозяйственные производственные кооперативы в своем новом
проявлении конкурентоспособны и
могут стать предприятиями,
составляющими основу сельскохозяйственного производства.
9.

Кудінов, А.С.
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Організація взаємодії сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів з банківськими установами [Текст]
/ А. С. Кудінов
// Актуальні проблеми економіки.- 2004.-№
8.- С.145-149.
Розглядаються основні напрями використання банківських послуг на етапі
створення сільськогосподарського кооперативу. Подано шляхи удосконалення
процесів взаємодії агропідприємств з банківським сектором.
10. Мельник, К.М.
Розвиток сільськогосподарських кредитних кооперативів
[Текст] / К. М. Мельник // Економіка АПК.- 2003.- № 2.С.74-77.
У розвитку кооперативного руху набувають поширення кредитні спілки,
створення яких в Україні знаходиться на стадії становлення і розвитку. Про
ці та інші проблеми сільськогосподарського кредитування і йдеться мова в
даній статті.
11.
Дем`яненко, С. І. Сільськогосподарський кооператив
[Текст]
/
C.
І.
Дем`яненко
//
Менеджмент
аграрних
підприємств : навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2005.- С.39-43.
Відображено питання діяльності сільськогосподарського кооперативу (
від початку створення до ліквідації ).
12.

Тимченко, Ю.В.
Сільськогосподарська кооперація та її вплив на
розвиток селянського дрібнотоварного виробництва [Текст] /
Ю. В. Тимченко //Економіка та підприємництво : Збірник
наукових праць .- Вип. 18.- К., 2007.- С.47-52.
Дослідження особливостей розвитку сільськогосподарської
кооперації, її місця і ролі в економічній системі періоду непу та
подальшого врахування цього досвіду для формування відповідного
інституційного
забезпечення
діяльності
сільськогосподарського
кооперативу на сучасному етапі.

13.

Федулова, Л., Балакірєва, О.
Проблеми і перспективи виробничої і науково –
технологічної кооперації підприємств України і Російської
Федерації : експертна оцінка [Текст] / Л. Федулова, О.
Балакірєва // Економіка України.- 2009.- № 8.- С.56-67.
Наведено результати експертної оцінки стану виробничої та науково –
технологічної кооперації підприємств України та РФ. Виявлено характерні
особливості , тенденції та проблеми інтеграційних процесів зазначених країн.
Встановлено й обґрунтовано можливі шляхи підвищення результативності
науково – технологічного співробітництва щодо забезпечення технологічного
розвитку економіки.
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IV.
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І РЕГУЛЮВАННЯ
ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
КООПЕРАТИВІВ В УКРАЇНІ І НАПРЯМИ
ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ
1.

Про споживчу кооперацію [Текст]
: закон України від
10.04.1992 р. № 2265 // Закони України. Т. 3. - К., 1996.
-С.211-218.
2. Про сільськогосподарську кооперацію [Текст] : закон
України від 17.07.1997 р. № 469/97 – ВР ( із змінами і доп.)
// ВВР.- 1997.- № 39.- Ст.39.
3. Про кооперацію [Текст]: закон України від 10.07.2003 р. №
1087 // ВВР.- 2004.- № 5.- Ст.35.
4. Про внесення зміни до Закону України «Про кооперацію»
щодо набуття членами кооперативу права власності [Текст] :
закон України від 0406.2009 р. № 1448 / О.В.У.- 2009.- №
48.- Ст.1611.
5. Про заходи щодо розвитку кооперативного руху та посилення
його ролі в реформуванні економіки України на ринкових
засадах [Електронний ресурс]: указ Президента України від
19.12.2000 р. № 1348. - режим доступу : http // liqa. kiev.
ua.
6. Примірний статут житлово-будівельного кооперативу [Текст]
: затверджено Постановою Ради Міністрів УРСР від 30.04.1985
р. № 186 // Бухгалтерія.- 2007.- № 22.- С.20-33.
7. Про схвалення Концепції розвитку системи кредитної
кооперації [Текст] : розпорядження КМУ від 07.06.2006 р. №
321-р // О.В.У.- 2006.- № 23.- Ст.1731.
8. Програма становлення і розвитку сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів як неприбуткових організацій
[Електронний ресурс]
: затверджено Наказом Міністерства
аграрної політики від 31.08.200р. № 168. - Режим доступу :
http // liqa.kiev.ua.
9.

Балюк, І.А.
12

Механізм впливу виконавчої влади на виробничі
кооперативи[Текст] / І. А. Балюк // Правове регулювання
економіки. Вип.8.- К., 2008.- С.154-165.
Нагальним завданням правової регламентації управлінських відносин є
оптимізація державного впливу таким чином, щоб урахувати потреби
держави та виробничих кооперативів.
Аналізу правових засад взаємодії виробничих кооперативів і
центральних органів виконавчої влади присвячена дана стаття.
10. Білоус, Г.
Характер діяльності житлово-будівельного кооперативу –
обслуговуючий
кооператив
[Текст]
/
Г.
Білоус
//
Бухгалтерія. - 2007.- № 22.- С.34-35.
Розглянуто правове регулювання діяльності житлово-будівельного
кооперативу на основі дії Примірного статуту ЖБК.
11. Гладкий, С.О.
Правове регулювання кооперації: авторитарна модель та
її ліберальна альтернатива (історичний аспект) [Текст] / С.
О. Гладкий // Часопис КУП.- 2008.- № 2.- С.28-33 (початок);
№ 3.- С.83-88 (закінчення).
В статті розглядаються загально - теоретичні аспекти правового
регулювання кооперативних відносин, піддаються порівняльному аналізу
запропоновані автором в якості методологічного інструмента для
вивчення історії кооперативного права авторитарна та ліберальна модель
його регулювання.
12. Загнітко, О., Малига, В.
Кооперативи як суб`єкти господарювання [Текст] / О.
Загнітко, В. Малига // Підприємництво, господарство і
право.- 2004.- № 11.- С.103-109.
Дане наукове дослідження аналізує сутність елементів правового
статусу кооперативів після реформи спеціального законодавства, що
відбулося на протязі 2003-2004 років. Дається огляд та опрацювання
доктрини системного тлумачення законодавства про створення та
функціонування різних форм кооперації, виявлення прогалин у чинних
положеннях законів про кооперативи та способи їх подолання.
13. Зеліско, А.
Майнові права учасників споживчих товариств як
непідприємницьких товариств [Текст] / А.
Зеліско //
Підприємництво, господарство і право. - 2006.- № 12.- С.162165.
Приведене дослідження дозволяє зробити висновок, що являється
об`єктом права власності учасників споживчих товариств, та необхідність
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закріплення на рівні Закону України «Про споживчу кооперацію»
гарантування прав учасників на пай, встановлення майнового сертифікату
як основного письмового гаранта прав пайовиків.
14. Зеліско, А.
Система організаційно-правових форм кооперативів :
проблеми адаптації до законодавства ЄС [Текст] / А. Зеліско
// Підприємництво, господарство і право. - 2011.- № 3.С.14-17.
В статті розроблено концептуальні підходи до побудови системи
організаційно-правових форм кооперативів та формування основних
тенденцій, в контексті яких необхідно здійснювати трансформацію чинного
законодавства України у вказаній сфері.
15. Зеліско, А.
Створення споживчих товариств : окремі питання[Текст]
/ А. Зеліско // Право України.- 2007.- С.36-41.
Розглянуто пропозиції щодо правового регулювання як організаційного,
так і легалізаційного етапів створення споживчих товариств.
Приведені положення засвідчують потребу здійснення подальшого
аналізу норм законодавства, які визначають порядок створення споживчих
товариств з метою забезпечення легітимності їх виникнення саме як
непідприємницьких юридичних осіб.
16.

Зеліско, А.
Сучасний стан та перспективи розвитку споживчих
товариств в Україні [Текст] / А. Зеліско // Право України.
-2008.- № 6.- С.78-82.
Головне питання, яке розглядає автор, стосується потреби
трансформації законодавства, що визначає правовий статус споживчих
товариств шляхом прийняття Закону України «Про кооперацію» в новій
редакції, яка враховуватиме поділ кооперативів на підприємницькі та
непідприємницькі та врегулювання в ньому норм, що визначатимуть
організаційно-правову форму споживчих товариств.
17. Зубатенко, О.
Правове забезпечення правового статусу кооперативу як
учасника господарських відносин [Текст] / О. Зубатенко //
Підприємництво, господарство і право.- 2009.- № 9.- С.80-82.
У статті розроблено пропозиції, спрямовані на вдосконалення окремих
аспектів правового статусу кооперативу як учасника господарських
відносин.
18. Зубатенко, О.
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Правове забезпечення державної підтримки
господарської діяльності кооперативів в Україні [Текст] / О.
Зубатенко // Підприємництво, господарство і право.- 2009.-№
10.- С.141-143.
- Визначено напрями державної підтримки розвитку кооперативів в
Україні ;
- Приводиться зарубіжний досвід на прикладі країн Західної Європи .
19. Зубатенко, О.
Правове стимулювання розвитку кооперації в Україні
[Текст] / О. Зубатенко // Підприємництво, господарство і
право.- 2009.- № 6.- С.32-35.
Визначено напрями удосконалення правового регулювання кооперації в
Україні та засобів державного стимулювання діяльності кооперативів (
зокрема фінансових і житлово-будівельних ).
20. Мороз, В.
Порядок створення кооперативу [Текст] / В. Мороз //
Юрист консультує.- 2003.- № 30.- 7с.
-

Нормативно-правові акти створення кооперативу ;
Затвердження Статуту кооперативу;
Та інші питання щодо створення кооперативу.

21. Похилено, І.
Поняття виробничого кооперативу як організаційноправової форми суб`єктів малого підприємництва [Текст] / І.
Похиленко // Підприємництво, господарство і право.- 2008.№ 3.- С.89-92.
У статті визначається поняття «виробничий кооператив» як
організаційно-правова форма суб`єкта малого підприємництва на підставі
аналізу положень чинного законодавства, також приводиться зарубіжний
досвід та наукові розробки у цій сфері.
22.

Терещенко, О.І.
Правове регулювання статусу та основних напрямів
діяльності сільськогосподарських кредитних кооперативів в
Україні [Текст] / О. І .Терещенко // Економіка. Фінанси.
Право.- 2005.- № 9.- С.13-18.
Автор досліджує окремі аспекти правового регулювання діяльності
сільськогосподарських кредитних кооперативів, розроблення шляхів їх
ефективного розвитку, збереження унікальності соціально-економічної
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псевдокооперативні форми.
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