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АНОТАЦІЯ 
У статті проаналізовано стан та перспективи розвитку ко-

оперативної освіти у Західній Україні. Надано рекомендації 
щодо покращання функціонування кооперативних навчальних 
закладів в отриманні економічних знань у регіоні 
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АННОТАЦИЯ
В статье проанализировано состояние и перспективы раз-

вития кооперативного образования в Западной Украине. Пре-
доставлены рекомендации по улучшению функционирования 
кооперативных учебных заведений в получении экономиче-
ских знаний в регионе. 
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ANNOTATION
As a result of research, the status and prospects of the re-

search of the cooperative education in Western Ukraine were an-
alysed. The recomendations were given regarding improvement of 
cooperative educational institutions functioning in getting econom-
ic knowledge in the region.
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Постановка проблеми. Виникнення і розви-
ток кооперативної освіти отримали свій початок 
із глибини природи кооперативних відносин, в 
основі яких із моменту їх зародження форму-
валась стійка звичка до спільної праці, стрімко 
розвивалося почуття солідарності. Доміну-
ючі принципи, що на них закладались основи 
вітчизняної кооперації, спершу були орієнто-
вані на розвиток найкращих якостей людського 
характеру і здібностей, освіту та підвищення 
рівня професійної підготовки працівників різ-
них економічних сфер, зосереджені на наданні 
освітньої допомоги, консультаційної підтримки 
тим, хто її потребує.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
До переліку вітчизняних дослідників, у робо-
тах яких розкриваються проблеми становлення 
та розвитку кооперативної освіти в Україні, 
можна віднести таких науковців, як Горохов-
ський І.Л., Рекрут В.П., Коваль Л.М., Цер-
клевич В.С., Шкірчак К.П., Дмитрів А.Я., 
Чокан К.П., Лаврик-Слісенко Л. Проблемам 
та перспективам розвитку економічної освіти 
присвятили свої дослідження такі науковці, як 

Базилевич В., Сингаївська А.М., Шацька З.Я., 
Бондарєва Л.І., Кончин В.І. 

Мета статті полягає у дослідженні важли-
вості економічної освіти у Західній Україні, 
виявленні тенденцій, що формують специ-
фічні риси кооперативної освіти за економіч-
ним напрямом на вітчизняному ринку освітніх 
послуг в умовах сьогодення.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У період розвитку та відродження національного 
господарства постає необхідність вирішення 
цілої низки проблем та питань. Однією з них 
є зміна національної освіти відповідно до євро-
пейських стандартів. Проте тут варто звернути 
увагу не лише на дотримання таких стандартів, 
але й на формування якості освіти в отриманні 
економічних знань, адже теперішнє зниження 
фінансової та ділової активності свідчить, що 
існує потреба у висококваліфікованих кадрах, 
які змогли б віднайти шляхи та напрями вдо-
сконалення існуючого напруженого становища 
в освітній сфері. У досить складний період роз-
витку суспільства надзвичайно актуальним є 
питання українського піднесення та розуміння 
пройденого історичного досвіду. Українська дер-
жава уже отримувала можливість змін під час 
зародження ринкового типу економіки (друга 
половина XIX – початок XX ст.) та могла б спри-
яти розвитку економічної освіти.

Нині, у період відродження та трансфор-
мації кооперативних цінностей та принципів, 
історичний досвід і отримані з нього уроки є 
дуже важливими для підвищення рівня якості 
підготовки фахівців у різних сферах народного 
господарства та реалізації духовного і мораль-
ного виховання студентської молоді в умовах 
сьогодення.

Слід відзначити, що кооперативна освіта є 
однією із потужних складових частин освітян-
ської галузі в Україні. У її складі станом на 
2014 р. налічувалось два навчальних заклади 
IV рівня акредитації, три технікуми, 18 коле-
джів, два інститути [1, с. 3]. 

Окреслимо основні напрями розвитку коо-
перативної освіти, що спостерігаються нині у 
Західній Україні. 

Так, характерною рисою сучасного етапу 
розвитку кооперативної освіти є слідування ЕК
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принципу об’єднання кооперативних вищих 
навчальних закладів. Конкретним прикладом 
поширення цієї тенденції є об’єднання в єдину 
структуру Луцького кооперативного коледжу та 
Львівської комерційної академії (нині – Львів-
ський торговельно-економічний університет). 
Об’єднання кооперативних вищих навчальних 
закладів та налагодження між ними тісної нау-
кової, методичної, економічної співпраці зро-
било можливим на сучасному етапі розвитку 
кооперативної освіти впровадження в коопера-
тивних вищих навчальних закладах України 
ступеневої вищої освіти, оптимізацію мережі 
кооперативних освітніх інституцій І рівня 
акредитації, забезпечення потреби у високопро-
фесійних фахівцях для місцевого ринку праці, 
наближення місця здобуття студентами освіти 
до місця їх постійного проживання, а також 
відкрило нові можливості для викладачів у ста-
жуванні, підвищенні кваліфікації та рівня про-
фесійної майстерності. Крім того, об’єднання 
кооперативних навчальних закладів різних рів-
нів акредитації дає студентам змогу здобувати 
повну вищу освіту з використанням можливості 
скороченого терміну навчання, що приваблює 
абітурієнтів та є сучасним і дієвим способом 
отримати конкурентні переваги на ринку освіт-
ніх послуг. Наприклад, після закінчення Львів-
ського кооперативного коледжу економіки і 
права студенти можуть продовжувати навчання 
за скороченим терміном у вищих навчальних 
закладах III–IV рівнів акредитації, таких як 
Львівський торговельно-економічний універси-
тет, Львівська академія мистецтв, Тернопіль-
ський національний економічний університет, 
Сумський державний університет, Тернопіль-
ський національний технічний університет та 
низки інших вищих навчальних закладів Укра-
їни. Приклади співпраці на користь спільної 
справи ще раз переконують, що саме за таким 
об’єднанням кооперативних навчальних закла-
дів України, у тому числі у Західному регіоні, 
майбутнє кооперативної освіти [1, с. 3]. 

У Західній Україні флагманом у цьому 
напрямі є Львівський торговельно-економічний 
університет. Наукова та методична співпраця 
дає змогу суттєво зміцнити зв’язки представни-
ків науково-педагогічних складу різних кафедр 
цього вищого навчального закладу зі своїми 
колегами з коледжів областей Західної Укра-
їни, а головне – поєднати зусилля представни-
ків освітніх інституцій споживчої кооперації в 
процесі пошуку напрямів і шляхів відродження 
діяльності суб’єктів господарювання коопера-
тивної форми власності в умовах жорсткої кон-
курентної боротьби, що спостерігається нині на 
ринках товарів та послуг. Важливим напрямом 
такої співпраці є можливість до навчання най-
більш талановитих викладачів кооперативних 
навчальних закладів фінансово-економічного 
напряму, які виявляють навики та схильність 
до проведення наукових досліджень, у відді-
ленні аспірантури Львівського торговельно-еко-

номічного університету. Загалом, тенденція до 
посилення професорсько-викладацького складу 
особами, що мають наукові ступені та вчені 
звання, і збільшення кількості викладачів, які 
прагнуть захистити дисертації та долучитись до 
наукової еліти України, – це ще одна харак-
терна риса розвитку кооперативної освіти у 
Західній Україні в умовах сьогодення.

Обов’язковою умовою якісного розвитку коо-
перативної освіти у Західній Україні на разі є 
активізація наукових досліджень, що стосу-
ються сфери споживчої кооперації. Напри-
клад, проведення наукових досліджень у межах 
кооперативної тематики у Львівському тор-
говельно-економічному університеті має три-
валі традиції, оскільки впродовж усього пері-
оду існування цього кооперативного вищого 
навчального закладу представники його профе-
сорсько-викладацького складу активно працю-
вали над проблемою підвищення рівня ефектив-
ності функціонування кооперативних суб’єктів 
господарювання; ними були розроблені чис-
ленні стратегії, методи та моделі трансформації 
відносин споживчої кооперації, зважаючи на 
нові економічні умови та обставини ведення біз-
несу. На цьому підґрунті було розпочато роботу 
Центру кооперативної науки, до діяльності 
якого активно долучаються провідні фахівці з 
різних напрямів кооперативних досліджень і 
молоді вчені.

На сучасному етапі розвитку наукової та 
освітньої діяльності у Львівському торговельно-
економічному університеті відкрито понад 
10 наукових шкіл, дослідження яких присвя-
чені вирішенню проблем у царині функціону-
вання перехідних економічних систем; акту-
альним питанням, що стосуються механізмів 
здійснення обліку, аналізу та контролю; про-
блемних аспектів фінансової і банківської діяль-
ності; вивченню інструментарію вирівнювання 
платіжних балансів; окресленню перспективних 
напрямів сучасних управлінських тенденцій і 
основних аспектів у сфері товарознавства.

Наступна із виявлених особливостей розви-
тку кооперативної освіти у Західній Україні в 
умовах сьогодення стосується коледжів. Так, 
якщо раніше ці навчальні заклади могли здій-
снювати підготовку фахівців за одинадцятьма 
фінансово-економічними спеціальностями, 
то, відповідно до Наказу Міністерства освіти і 
науки України від 6 листопада 2015 р. № 1151, 
перелік спеціальностей, доступних абітурієнтам 
кооперативних коледжів, значно скоротився і 
нині включає лише п’ять економічних спеціаль-
ностей [12]. Таким чином, в умовах сьогодення 
перед коледжами стає проблема вибору най-
більш актуальних та конкурентних на ринку 
освітніх послуг фінансово-економічних спеці-
альностей. Нині Івано-Франківський фінан-
сово-комерційний кооперативний коледж імені 
С. Граната пропонує своїм абітурієнтам усі п’ять 
дозволених економічних спеціальностей; Терно-
пільський кооперативний торговельно-економіч-
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ний коледж – чотири, виокремлюючи в кожній 
власну спеціалізацію; Львівський кооператив-
ний коледж економіки і права – три спеціаль-
ності, також із конкретними спеціалізаціями.

Найбільш популярними на поточному етапі 
розвитку кооперативної освіти у Західній 
Україні на рівні коледжів можна вважати три 
фінансово-економічні спеціальності: «Фінанси, 
банківська справа та страхування»; «Облік і опо-
даткування»; «Підприємництво, торгівля та бір-
жова діяльність». Однак для того щоб вирізня-
тись серед конкурентів, кооперативні навчальні 
заклади визначають у рамках кожної обраної 
спеціальності одну або кілька спеціалізацій, що 
дає змогу конкретизувати професійну сферу, в 
якій студенти отримуватимуть фахові навики.

Тенденцією розвитку кооперативної освіти 
у Західній Україні, що нині чітко прослідко-
вується, є інформатизація освітньої діяльності 
навчальних закладів споживчої кооперації, що 
ініціює перманентну і зростаючу необхідність 
до використання своєчасної, об’єктивної, точ-
ної і повної інформації у процесах прийняття 
управлінських рішень, а також для підготовки 
та використання в практичній діяльності доку-
ментів, які поєднують інформацію різноманіт-
них типів, видів, отриману з різних джерел, 
та використовують комп’ютерні технології й 
інструментарій створення та передачі мульти-
медійних образів і даних [13, с. 4–5]. Таким 
чином, зростає необхідність у залученні до 
сфери кооперативної освіти фахівців, що воло-
діють достатніми економічними знаннями та 
навиками роботи із мультимедійним обладнан-
ням та готові активно використовувати його під 
час аудиторних занять. Також збільшується 
потреба у налагодженні каналів безперервного 
інформаційного обміну між різними коопера-
тивними освітніми закладами Західної України 
задля постійного обміну досвідом та перманент-
ного підвищення якості навчання студентів в 
отриманні економічних знань.

Висновки. Для подальшого ефективного роз-
витку кооперативної освіти у Західній Укра-
їні в умовах сьогодення навчальним закладам 
кооперативної форми власності доцільно: про-
довжувати укладати між собою договори про 
співпрацю, насамперед між вищими навчаль-
ними закладами, що мають IV рівень акреди-
тації, та коледжами, стосовно підготовки сту-
дентів за освітнім рівнем бакалавра на основі 
попередньо здобутого ними рівня молодшого 
спеціаліста; здійснювати прийом на навчання 
за фінансово-економічними спеціальностями 
випускників кооперативних коледжів із Захід-
ної України та інших регіонів винятково за 
результатами вступних випробувань, що мають 
проводитись у формі співбесіди; започаткувати 
та активно використовувати сучасні ефективні 
методи навчання, які повинні базуватися на 
пріоритеті застосування інноваційних інфор-
маційних та комп’ютерних технологій; розро-
бити та впровадити нові форми універсальних 

для кооперативних закладів освіти навчальних 
планів підготовки бакалаврів на базі освітньо-
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 
за фінансово-економічними спеціальностями. 

Напрямом наступних досліджень можна 
вважати комплексний аналіз системи еконо-
мічної освіти в отриманні економічних знань 
на зламі століть, опрацювання додаткової 
кількості спеціалізованої літератури для більш 
поглибленого вивчення названої теми, дослі-
дження та об’єктивну оцінку кращих надбань 
у даній сфері у послідовному формуванні еко-
номічного мислення, свідомості та здібностей у 
молодого фахівця.
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