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У статті встановлено особливості сучасного стану розвитку фінансово-економічної та кооперативної освіти на Західній Укра-
їні. Виявлено тенденції, що формують специфічні риси кооперативної освіти за економічним напрямом на вітчизняному ринку 
освітніх послуг. 
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В статье установлены особенности современного состояния развития финансово-экономического и кооперативного образо-
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Постановка проблеми. Одним із головних напря-
мів діяльності споживчої кооперації є робота у 
сфері освіти. Система кооперативної освіти пройшла 
довгий шлях розвитку, ставши найбільшою кузнею 
кадрів не тільки для споживчої кооперації, а й для 
інших сфер діяльності.

В умовах зростання рівня конкуренції на ринку 
освітніх послуг, зважаючи на зменшення кількості 
абітурієнтів, яке спостерігається нині в усіх регіонах 
України, домінування столичних вищих навчальних 
закладів у боротьбі за студентів та бюджетні місця, 
дослідження можливостей розвитку кооперативної 
освіти на Західній Україні набуває особливої акту-
альності. В останнє десятиліття серед переліку про-
фесій популярності набули фінансово-економічні 
спеціальності, тому вектор досліджень пропонуємо 
спрямувати саме у фінансово-економічний напрям 
кооперативної освіти.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До пере-
ліку вітчизняних дослідників, у роботах яких роз-
криваються проблеми становлення та розвитку коо-
перативної освіти в Україні, можна віднести таких 
науковців, як Гороховський І.Л., Рекрут В.П., 
Коваль Л.М., Церклевич В.С., Шкірчак К.П., Дми-
трів А.Я., Чокан К.П., Лаврик-Слісенко Л. Пробле-
мам та перспективам розвитку фінансово-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 в аналізі особливостей сучас-
ного стану розвитку фінансово-економічної та коопе-
ративної освіти на Західній Україні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На сьо-
годні відкритими залишаються низка питань, що й 

СЕКЦІЯ 1
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

зумовлює особливу актуальність даного дослідження, 
серед яких чільне місце посідають такі: 

1) питання надання характеристики стану фінан-
сово-економічної та кооперативної освіти на Західній 
Україні в умовах сьогодення, котре розглядається 
досить поверхово; 

2) залишаються відкритими питання, як зробити 
кооперативну освіту більш сучасною, популярною 
серед молоді, як задовольняти потреби суспільства у 
кваліфікованих фахівцях та мінімізувати негативні 
процеси, що стоять на заваді вдосконалення коопера-
тивної освіти на території Західної України, а саме 
у Львівській, Івано-Франківській та Тернопільській 
областях. 

3) питання визначення стратегічних орієнтирів 
та тактичних заходів для модернізації кооперативної 
освіти у фінансово-економічній сфері наразі залиша-
ються поза увагою наукової спільноти, тому доціль-
ним є визначення перспективи фінансово-економічної 
та кооперативної освіти на Західній Україні в умовах 
сьогодення.

Для пошуку відповідей на ці та інші питання, що 
стосуються дослідження стану, проблем розвитку та 
функціонування кооперативної освіти в цілому та її 
фінансово-економічного напряму зокрема, перспек-
тив фінансово-економічної та кооперативної освіти 
на Західній Україні в умовах сьогодення, пропону-
ємо перейти до основного дослідження, логічно-струк-
турну схему якого подано нижче (рис. 1).

Національна економічна освіта є процесом та 
результатом засвоєння знань, навичок та переконань 
у результаті кооперативного навчання. Це один з ета-
пів формування особистості, передумова її інтеграції в 
систему кооперації та кооперативного руху. Гнучкість 
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кооперативної освіти та її доступність забезпечують 
соціальні гарантії самореалізації особистості, можли-
вості розвитку індивідуальних здібностей і таланту.

При цьому варто відзначити, що зміст освіти 
визначається кооперативною системою, вимогами 
виробництва й обумовлюється соціально-економіч-
ними відносинами в країні, громадським рівнем і 
станом кооперативної науки, рівнем розвитку коопе-
рації [1, с. 131].

Нині в Україні у структурі системи Центральної 
спілки споживчих товариств України (Укоопспілка) 
створена й ефективно функціонує потужна мережа 
освітніх закладів від І до ІV рівнів акредитації, що 
здійснюють підготовку фахівців як для юридичних 
осіб споживчої кооперації, так і для інших галу-
зей недержавного та державного секторів економіки 
країни. Особливістю освіти в сучасних кооператив-
них навчальних закладах є її переважна орієнтація 
на фінансово-економічні спеціальності. Причиною 
цього може бути той факт, що суб’єкти господарю-
вання, що створюються в кооперативній формі, в 
основі мети своєї діяльності мають необхідність задо-
волення економічних, соціальних та інших (у даному 
разі освітніх) потреб своїх засновників (учасників). 
Таким чином, якщо у членів кооперативу існує 
потреба в освітніх послугах саме у фінансово-еко-
номічній сфері, кооперативний навчальний заклад 
повинен їх задовольнити.

Таким чином, кооперативні навчальні заклади 
Західної України орієнтовані саме на фінансово-
економічну освіту, що чітко прослідковується в 
їх назвах. Варто відзначити, що територію Захід-
ної України найчастіше розглядають як Львівську, 
Івано-Франківську та Тернопільську області. Станов-
лення корпоративної освіти на цій території відбу-

лося ще на початку ХІХ ст. у Львові, який входив 
у той період до складу Австро-Угорської імперії, де 
було створено перший на території сучасної України 
кооперативний навчальний заклад – Реальна школа 
(1817 р.). Нині на території Західної України у сфері 
надання послуг фінансово-економічної та коопера-
тивної освіти функціонують Львівський коопера-
тивний коледж економіки і права, Львівський тор-
говельно-економічний університет (правонаступник 
Львівської комерційної академії – найстарішого тор-
говельно-економічного вищого навчального закладу 
України), Івано-Франківський фінансово-комерцій-
ний кооперативний коледж імені С. Граната, Терно-
пільський кооперативний торговельно-економічний 
коледж та ін. Варто акцентувати увагу на тому, що 
така частка кооперативних освітніх закладів – це 
досить мала частка у загальній кількості освітніх 
установ на теренах Західної України, а отже, сучас-
ний стан кооперативної фінансово-економічної освіти 
навряд чи можна вважати задовільним.

У сфері фінансово-економічної освіти коопера-
тивні навчальні заклади Західної України здійсню-
ють підготовку фахівців за різними спеціальнос-
тями, зокрема такими як: бухгалтерський облік, 
товарознавство та комерційна діяльність, організа-
ція обслуговування населення, підприємництво, тор-
гівля та біржова діяльність, облік і оподаткування, 
маркетинг, фінанси, банківська справа і страхування 
тощо. Таким чином, кооперативні навчальні заклади 
слідують сучасним тенденціям та потребам ринку 
праці дають змогу своїм студентам отримати освіту, 
яку можна продовжити за відповідними спрямуван-
нями у більшості економічних вищих навчальних 
закладів України для отримання вищих освітньо-
кваліфікаційних рівнів або освітніх ступенів. 

Рис. 1. Структурно-логічна схема дослідження стану, розвитку та перспектив модернізації  
фінансово-економічної та кооперативної освіти у Західній Україні в умовах сьогодення

Джерело: розроблено автором
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СТАН ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ТА 

КООПЕРАТИВНОЇ ОСВІТИ У ЗАХІДНІЙ 

УКРАЇНІ
 

РОЗВИТОК ФІНАНСОВО-
ЕКОНОМІЧНОЇ ТА 

КООПЕРАТИВНОЇ ОСВІТИ
У ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ 

ПРОПОЗИЦІЇ 
МОДЕРНІЗАЦІЇ 
ФІНАНСОВО-

ЕКОНОМІЧНОЇ ТА 
КООПЕРАТИВНОЇ 

ОСВІТИ У ЗАХІДНІЙ
УКРАЇНІ 

Проблеми стану розвитку
та функціонування

фінансово-економічної 
кооперативної освіти 

Основні тенденції 
стану фінансово-
економічної та 

кооперативної освіти  

Основні тенденції та напрями
розвитку фінансово-

економічної та кооперативної 
освіти 

1. створення механізму співпраці 
між науковими установами, навчальними 
закладами, кооперативними 
формуваннями;
2. посилення глибини і значущості 
наукових досліджень, забезпечення 
затребуваності їх результатів суб’єктами 
господарювання реального сектору 
економіки за умови виходу на 
принципово новий якісний рівень 
підготовки економістів для різних 
галузей народного господарства.; 
3. забезпечення мобільності 
студентів; 
4. продумана цінова політика та 
гнучкі програми лояльності, що дадуть 
змогу майбутнім студентам отримати 
знижки на навчання. 
 

1. означення присутності підтримки з 
боку держави, котру розглядаємо через 
вдосконалення кооперативного 
законодавства щодо розвитку різних 
видів кооперативів та реалізацію 
цільових програм щодо їх розвитку і 
розширення діяльності;
2. відсутність тенденції до збільшення 
частки кооперативних навчальних 
закладів серед освітніх установ інших 
форм власності; 
3. зменшення кількості абітурієнтів та 
посилення конкурентної боротьби на 
ринку освітніх послуг; 
4. збільшення вартості навчання; 
5. пошук додаткових джерел 
фінансування діяльності освітніх 
закладів та розширення переліку 
спеціальностей та додаткових освітніх 
послуг; 
6. кооперативні навчальні заклади
пропонують послуги з перепідготовки і 
підвищення кваліфікації управлінського 
персоналу, фахівців і кваліфікованих 
робітників 

1. відсутність єдиного підходу до 
наповнення навчальної програми 
студентів дисциплінами;
2. зростання конкуренції у боротьбі за 
абітурієнтів із закордонними освітніми 
закладами;
3. відсутність або недостатність 
державної фінансової підтримки, 
приватних інвестицій;
4. недостатність наукових досліджень з 
кооперативної проблематики, вивчення 
передового світового досвіду діяльності 
кооперативів у сфері освітніх послуг;
5. застарілість матеріально-технічної 
бази.

 

1. слідування принципу об’єднання 
кооперативних вищих навчальних закладів;
2. 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;
3. активізація наукових досліджень, що 
стосуються сфери споживчої кооперації;
4. скорочення з 12-ти до 5-ти (з 2015 р.) 
спеціальностей, доступних абітурієнтам 
кооперативних коледжів, що відображає проблему 
вибору найбільш актуальних та конкурентних на 
ринку освітніх послуг фінансово-економічних 
спеціальностей;
5. інформатизація освітньої діяльності 
навчальних закладів споживчої кооперації.
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Проблемами розвитку фінансово-економічної коо-

перативної освіти у Західній Україні є такі: 
1) зростання конкуренції у боротьбі за абітурієн-

тів із закордонними освітніми закладами (зокрема, 
таких країн як Польща, Угорщина, Чехія, що є 
територіально близькими до Львівської, Івано-Фран-
ківської та Тернопільської областей); 

2) відсутність або недостатність державної фінан-
сової підтримки, приватних інвестицій; застарілість 
матеріально-технічної бази.

Сучасний стан фінансової економічної коопера-
тивної освіти характеризується численними спро-
бами об’єднання зусиль академій, університетів, 
коледжів кооперативної форми власності, що дає 
змогу швидко і продуктивно розв’язувати проблеми 
професійної підготовки нового покоління фахівців, 
здатних провести реформування процесу функціо-
нування споживчої кооперації і забезпечити її ефек-
тивну діяльність у ринковому середовищі. Основним 
досягненням співпраці кооперативних навчальних 
закладів є поліпшення рівня якості освітньої діяль-
ності та покращання стану підготовки майбутніх 
фахівців через механізм запровадження багаторівне-
вої вищої освіти та застосування інноваційних техно-
логій для навчання студентів, а також реформування 
процесу надання освітніх послуг відповідно до євро-
пейських стандартів.

На стан фінансово-економічної та кооператив-
ної освіти на Західній Україні в умовах сьогодення 
впливає той факт, що кооперативний сектор еконо-
міки отримав серйозну підтримку з боку держави. 
Це і вдосконалення кооперативного законодавства 
щодо розвитку різних видів кооперативів, і реалі-
зація цільових програм щодо їх розвитку і розши-
рення діяльності. Нині кооперативні організації 
потребують науково обґрунтованих рекомендацій 
щодо підвищення ефективності їх роботи, тому перед 
колективами кооперативних освітніх закладів наразі 
ставиться актуальне завдання – активізація науко-
вих досліджень із кооперативної проблематики, 
вивчення передового світового досвіду діяльності 
кооперативів у сфері освітніх послуг.

Характерною рисою розвитку фінансово-еконо-
мічної та кооперативної освіти на Західній Україні 
зокрема та і в усій державі загалом є відсутність 
єдиного підходу до наповнення навчальної програми 
студентів дисциплінами. Різниця у навчальних пла-
нах суттєво стримує можливості до мобільності сту-
дентів, про важливість якої неодноразово наголо-
шували на найвищих щаблях владних структур. 
Водночас одностайності потребують не лише підходи 
до процесу розробки навчальних планів, навчальної 
та навчально-методичної літератури, запровадження 
інноваційних технологій навчання, а й вирішення 
питань, що належать до площини забезпечення 
якості фахової підготовки.

Із метою розширення асортименту освітніх послуг, 
що є необхідним сучасним заходом для отримання 
суттєвих переваг у конкурентній боротьбі, коопе-
ративні навчальні заклади пропонують послуги з 
перепідготовки і підвищення кваліфікації управлін-
ського персоналу, фахівців і кваліфікованих робіт-
ників. Саме з цією метою при Львівській академії 
(нині Львівський торговельно-економічний універси-
тет) створено інститут післядипломної освіти, а при 
коледжах, що розміщуються в Івано-Франківській та 
Тернопільській областях, – курси підвищення квалі-
фікації. Крім того, кооперативні навчальні заклади 
Західної України на міжнародному рівні співпрацю-
ють з вищими навчальними закладами більш ніж 

20 країн світу (серед яких – Великобританія, США, 
Франція, Німеччина) з метою обміну студентами, що 
навчаються за подібними програмами для здобуття 
сучасної фінансово-економічної освіти.

Можна окреслити тенденції стану фінансово-еко-
номічної та кооперативної освіти на Західній Україні 
в умовах сьогодення:

– по-перше, відсутність тенденції до збільшення 
частки кооперативних навчальних закладів серед 
освітніх установ інших форм власності; 

– по-друге, зменшення кількості абітурієнтів та 
посилення конкурентної боротьби на ринку освітніх 
послуг [2]; 

– по-третє, необхідність збільшення вартості 
навчання з економічних причин;

– по-четверте, потреба в пошуку додаткових 
джерел фінансування діяльності освітніх закладів та 
розширення переліку спеціальностей та додаткових 
освітніх послуг.

Найважливішим завданням кооперативних освіт-
ніх закладів на Західній Україні в їх сучасному стані 
є вдосконалення кооперативної освіти з використан-
ням закордонного досвіду для забезпечення високого 
рівня ефективності цього процесу. Узагальнення 
досвіду діючих в Україні та зарубіжних країнах коо-
перативних навчальних закладів, розробка нових 
затребуваних програм підготовки і перепідготовки 
кадрів, упровадження нових сучасних освітніх тех-
нологій – ось основні шляхи для покращання стану 
фінансово-економічної та кооперативної освіти на 
Західній Україні в умовах сьогодення.

Висновки. Отже, вважаємо, що слідування коопе-
ративними освітніми інституціями означеним шля-
хом може забезпечити їх конкурентоспроможність 
на ринку освітніх послуг, а для їх випускників – 
фахівців у фінансово-економічній сфері – гаранту-
вати професійні переваги на ринку праці. Звичайно, 
необхідним є реформування і продовження інтегра-
ції й об’єднання галузевих навчальних закладів. 
Основна ж проблема, яку необхідно вирішувати, – 
це комплектування студентського складу. Беручи 
до уваги те, що щороку випускників шкіл стає все 
менше, з метою забезпечення більшого обсягу набору 
до кооперативних навчальних закладів їх керівни-
цтву необхідно готувати подання до Міністерства 
освіти та науки України з проханням виділення без-
коштовних місць на держзамовлення. Це дасть змогу 
підвищити конкурентоспроможність кооперативних 
вищих навчальних закладів Західної України на 
ринку освітніх послуг. 
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ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ПОВЕДІНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Статтю присвячено дослідженню передумов виникнення відносно нового напряму економічних досліджень – поведінкової 
економіки. Прослідковано еволюцію поглядів наукової спільноти щодо концепції раціональності економічних агентів. Виокрем-
лено та систематизовано основні фактори, що вплинули на виникнення поведінкової економіки. Проаналізовано особливості 
міждисциплінарної взаємодії на стику економічної теорії та психології у сфері прийняття рішень.

Ключові слова: поведінкова економіка, «людина економічна», теорія раціонального вибору, обмежена раціональність, еко-
номічний «імперіалізм».

Кривой В.И. ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Статья посвящена исследованию предпосылок возникновения относительно нового направления экономических исследова-

ний – поведенческой экономики. Рассмотрена эволюция взглядов научного сообщества относительно концепции рационально-
сти экономических агентов. Выделены и систематизированы основные факторы, повлиявшие на возникновение поведенческой 
экономики. Проанализированы особенности междисциплинарного взаимодействия на стыке экономической теории и психоло-
гии в сфере принятия решений.

Ключевые слова: поведенческая экономика, «человек экономический», теория рационального выбора, ограниченная ра-
циональность, экономический «империализм».

Kryvyi V.I. PRECONDITIONS OF BEHAVIORAL ECONOMICS EMERGENCE
The article is devoted to preconditions of emergence of the relatively new area of economic research – behavioral economics. In the 

article was described the evolution of the scientific community’s views in relation to the concept of economic agents rationality. It was de-
termined and systematized the main factors that influenced to the behavioral economics emergence. The peculiarities of interdisciplinary 
interaction between psychology and economics in decision-making sphere were analyzed.

Keywords: behavioral economics, «homo economicus», rational choice theory, bounded rationality, economic imperialism.

Постановка проблеми. Виникнення в економіч-
ній теорії такого напряму, як «поведінкова еконо-
міка», по праву може вважатися одним із самих зна-
чимих і цікавих подій у розвитку економічної науки 
за останні кілька десятків років. Поведінкова еконо-
міка з початку свого розвитку виступала з критикою 
неокласичної економічної теорії, зокрема її моделі 

раціонального вибору, характеристик «людини еко-
номічної», уявлень про її раціональність, мотивів її 
діяльності тощо. Методологічна відмінність поведін-
кової економіки від неокласичної економічної теорії 
полягала у  використанні експериментальних методів, 
а також включенні розробок з інших суміжних соці-
альних дисциплін, особливо психології та соціології. 


