


         Додаток 1 
до постанови Правління Укркоопспілки 

від 12.01.2021 № 1 

 

Перелік закладів кооперативної освіти 
 

1. 
Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 
торгівлі 

2. 
Миколаївський коледж бізнесу і права Вищого навчального закладу Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

3. 
Філія «Білгород-Дністровський економіко-правовий коледж» Вищого навчального 
закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 

4. 
Філія «Черкаський кооперативний економіко-правовий коледж» Вищого навчального 
закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 

5. Львівський торговельно-економічний університет 

6. Луцький кооперативний коледж Львівського торговельно-економічного університету 

7. Вінницький кооперативний інститут 

8. Коледж економіки і права Вінницького кооперативного інституту 

9. Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут 

10. 
Хмельницький кооперативний коледж Хмельницького кооперативного торговельно-
економічного інституту 

11. Новомосковський кооперативний коледж економіки та права ім. С. В. Литвиненка  

12. Житомирський кооперативний коледж бізнесу і права 

13. Мукачівський кооперативний торговельно-економічний коледж 

14. Івано-Франківський фінансово-комерційний кооперативний коледж ім. С. Граната 

15. 
Вищий навчальний заклад Кіровоградський кооперативний коледж економіки і права 
імені М. П. Сая  

16. Вищий навчальний заклад «Львівський кооперативний коледж економіки і права» 

17. Полтавський кооперативний коледж  

18. Рівненський кооперативний економіко-правовий коледж 

19. Сумський коледж економіки і торгівлі 

20. Тернопільський кооперативний торговельно-економічний коледж 

21. Херсонський кооперативний економіко-правовий коледж 

22. Чернівецький кооперативний економіко-правовий коледж  

23. Чернігівський кооперативний коледж  

 



 

Додаток 2 

до постанови Правління Укркоопспілки 

від 12.01.2021 № 1 

 

Повноваження Укркоопспілки у сфері кооперативної освіти: 

 

1. Здійснення державної політики в галузі освіти у закладах освіти споживчої 

кооперації України. 

2. Розроблення концепцій (стратегій) і напрямів розвитку кооперативної освіти. 

3. Участь у робочих групах центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і 

науки, центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти з розроблення 

проєктів нормативних документів, що регламентують діяльність закладів освіти. 

4. Розроблення та затвердження нормативних актів з питань освіти і науки. 

5. Погодження статутів закладів освіти. 

6. Погодження призначення керівників закладів освіти. 

7. Сприяння проведенню ліцензування та акредитації освітньо-професійних програм 

підготовки фахових молодших бакалаврів, молодших бакалаврів, бакалаврів, магістрів. 

8. Організація та координація діяльності навчально-виробничих комплексів. 

9. Погодження входження закладів фахової передвищої освіти до навчально-

виробничих комплексів та у структуру закладів вищої освіти за поданням засновника закладу 

фахової передвищої освіти. 

10. Моніторинг правил прийому студентів на навчання до кооперативних закладів 

освіти, узагальнення та висвітлення їх у засобах масової інформації; 

11. Сприяння в отриманні освітньої субвенції з державного бюджету на здобуття 

повної загальної середньої освіти. 

12. Прийняття рішення про призначення іменних стипендій Укркоопспілки. 

13. Проведення атестації педагогічних працівників та керівників закладів фахової 

передвищої освіти. 

14. Створення професійних об’єднань за спеціальностями для розроблення і 

узгодження навчально-методичної літератури. 

15. Прийняття рішення про затвердження голів екзаменаційних комісій зі 

встановлення відповідності рівня освітньої підготовки кадрів до вимог освітньо-професійної 

програми та присвоєння їм кваліфікації за ступенями вищої та фахової передвищої освіти. 

16. Забезпечення кооперативних закладів освіти нормативно-правовими документами 

центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки. 

17. Узагальнення річних звітів кооперативних закладів освіти та підготовка 

показників їх діяльності. 

18. Погодження рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи 

перепрофілювання (зміну типу) закладів фахової передвищої освіти. 

19. Моніторинг організації освітнього процесу у кооперативних закладах освіти, 

вивчення, узагальнення та розповсюдження позитивного досвіду. 

20. Організація розроблення проєктів стандартів фахової передвищої освіти. 

21. Здійснення контрольних функцій за дотриманням вимог щодо якості фахової 

передвищої та повної загальної середньої освіти. 



22. Організація перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних та науково-

педагогічних працівників закладів освіти. 

23. Організаційно-методичний супровід діяльності професійних об’єднань зі 

спеціальностей з метою розроблення та узгодження навчально-методичної літератури. 

24. Організація забезпечення навчальною та навчально-методичною літературою 

закладів фахової передвищої освіти. 

25. Організація замовлення та виготовлення документів про освіту, студентських та 

учнівських квитків, навчальної документації для кооперативних закладів освіти. 

26. Сприяння налагодженню співробітництва кооперативних закладів освіти із 

зарубіжними партнерами, надання їм практичної допомоги у вирішенні цих питань. 

27. Організація проведення спільно з кооперативними закладами освіти семінарів, 

тренінгів, вебінарів, майстер-класів, науково-практичних конференцій, конкурсів, оглядів, 

олімпіад, спартакіад тощо. 

28. Здійснення інформаційного забезпечення освітньої діяльності закладів 

кооперативної освіти. 

 


