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ВСТУП
На сучасному етапі розвитку українського суспільства формування
уявлень про сутність і зміст кооперативного права як системи
правових норм, складової частини правової науки і навчальної
дисципліни тісно пов’язується з теоретичним осмисленням кооперації
як узагальненої категорії, що отримала не тільки інституційне, але й
нормативно-правове закріплення, актуалізацією знань щодо комплексу
правових засобів, призначених для ефективного нормативного
впорядкування, охорони і розвитку суспільних відносин, які виникають
у процесі створення кооперативів та їх об’єднань. Зазначені знання в
умовах подальшого поступу соціально-економічної системи України
набуватимуть значення все вагомішої складової змісту правосвідомсті
громадян України, зокрема, студентської молоді.
Вивчення студентами дисципліни «Кооперативне право» є
важливою складовою їх професійної підготовки та правової культури.
«Кооперативне право» є гуманітарною навчальною дисципліною
самостійного вибору студентів і посідає особливе місце серед
правових дисциплін, які викладаються в Полтавському університеті
економіки і торгівлі. Включення цієї дисципліни до навчальних планів
зумовлено профілем університету і актуальними потребами економіки
України.
Навчальна програма дисципліни «Кооперативне право» передбачає
системне вивчення норм права, якi регулюють кооперативні відносини
в Україні, встановлюють принципи, форми, умови і порядок
створення і функціонування, кооперативів, їх об’єднань та інших
кооперативних організацій.
Навчальну програму дисципліни «Кооперативне право» розроблено
на основі чинного законодавства України з урахуванням змін,
обумовлених становленням ринкової економіки та формуванням
(трансформацією) національних кооперативних систем. До програми
включено теми, які охоплюють як теоретичні проблеми науки
кооперативного права, так і положення чинного законодавства та
практики його застосування.
Вивчення кооперативного права здійснюється з метою засвоєння
базових понять теорії кооперативного права і найважливіших положень
кооперативного законодавства України, опанування механiзму правового
регулювання кооперативних відносин, набуття студентами практичних
навичок реалізації кооперативно-правових норм.
Основними завданнями, які постають перед студентами у
навчальному процесі, є:
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 засвоєння основних понять теорії кооперативного права;
 формування уявлення про етапи становлення і розвитку
кооперативного права незалежної України;
 з’ясування змісту основних інститутів кооперативного права
України;
 вивчення особливостей правового регулювання кооперації окремих
видів;
 формування вмінь і навичок самостійного пошуку, аналізу і
коректного тлумачення актів кооперативного законодавства України
та правильного їх використання.
В результаті вивчення кооперативного права студенти повинні
знати:
 визначення понять, що характеризують базові елементи механізму
правового регулювання кооперативних відносин;
 систему джерел кооперативного права України;
 зміст правових норм, що регулюють відносини кооперативного
членства, кооперативного самоврядування, кооперативної власності,
господарської діяльності кооперативів та їх об’єднань, їх фінансової
та зовнішньоекономічної діяльності;
 законодавчі засади взаємовідносин держави і кооперації;
 способи захисту прав та інтересів кооперативних організацій;
 особливості правового регулювання відносин у сферах виробничої,
обслуговуючої, споживчої, кредитної та житлової кооперації.
У процесі вивчення навчальної дисципліни мають бути вироблені
вміння:
 знаходити в актах кооперативного законодавства необхідні для
вирішення конкретної юридичної ситуації нормативні приписи;
 тлумачити зміст норми кооперативного права, використовуючи
базові поняття правознавства;
 аналізувати поведінку суб`єкта права (члена кооперативу,
кооперативної організації, державного органу) під кутом зору
наявності в ній елементів складу правопорушення.
Побудова курсу «Кооперативне право» ґрунтується на дедуктивній
логіці викладення навчального матеріалу, що передбачає
виокремлення двох основних етапів: 1) засвоєння базових положень
дисципліни; 2) вивчення особливостей правового регулювання
кооперативної діяльності окремих видів. Відповідно до цього був
структурований навчальний матеріал за кредитно-модульною
системою організації навчального процесу.
Зокрема, в першому модулі відображений блок питань щодо:
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поняття кооперації та характеристики її взаємин із державою; поняття,
предмета і метода кооперативного права; системи джерел правового
регулювання
кооперативних
відносин;
правового
статусу
кооперативів, кооперативних об’єднань і створених ними
підприємств; відносин кооперативного членства і кооперативного
самоврядування; правового регулювання відносин власності у сфері
кооперації;
правового
регулювання
договірних
відносин,
господарської
діяльності,
кредитно-розрахункових
відносин
кооперативних організацій.
Матеріал другого модуля поділяється на блоки, що стосуються
особливостей правового регулювання у сфері споживчої, житлової,
обслуговуючої, виробничої та кредитної кооперації.
Підсумкове оцінювання знань та умінь студентів здійснюється на
основі двох поточних модульних контролів.
Кооперативне право не ізольоване від інших юридичних
дисциплін. Вивчення навчальної дисципліни ґрунтується на знаннях,
отриманих
студентами
під
час
опанування
положень
фундаментального курсу «Теорія держави і права» та галузевих
дисциплін «Конституційне право», «Адміністративне право»,
«Цивільне право», «Господарське право», «Фінансове право»,
«Трудове право». Знання, які студенти одержують під час вивчення
«Кооперативного права», сприятимуть у подальшому глибшому
засвоєнню матеріалу інших дисциплін загальноекономічної та
професійної підготовки.
Пропонований навчально-методичний посібник розроблений для
полегшення роботи з навчальним матеріалом і найбільш раціональної
організації самостійної роботи. Він містить навчальну програму і
тематичний план курсу, методичні рекомендації до кожної теми
(вказівки, поради, логічні схеми розгляду питань; навчальнопізнавальні завдання для самопідготовки до семінарських та
індивідуальних занять студента під керівництвом викладача із
зазначенням проблемних питань курсу, питань для самостійного
опрацювання, ситуаційних задач, тем рефератів; завдання для
самоконтролю знань; список джерел, основної та додаткової
навчально-методичної літератури), індивідуальні завдання для
самостійної роботи та методичні рекомендації до їх виконання,
порядок і критерії оцінювання знань, перелік питань до проміжного
(модульного) та підсумкового контролю.
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«КООПЕРАТИВНЕ ПРАВО»
Модуль І. Загальна частина
Тема 1. Кооперація та її взаємовідносини з державою
Поняття, мета й основні завдання кооперації. Кооперативні
цінності. Міжнародні принципи кооперації. Кооперативні системи.
Історичний досвід та сучасні тенденції розвитку взаємовідносин
держави і кооперації. Форми і методи взаємовідносин держави і
кооперації. Законодавство як засіб взаємовпливу держави і кооперації.
Законодавчі засади взаємовідносин держави і кооперації. Функції і
компетенція державних органів у взаємовідносинах з кооперативами,
їх об’єднаннями та створеними ними підприємствами і організаціями.
Відповідальність держави за шкоду, заподіяну кооперативам, їх
об’єднанням внаслідок втручання державних органів у їхню діяльність.
Тема 2. Загальна характеристика кооперативного права
Поняття і предмет кооперативного права. Методи регулювання в
кооперативному праві. Принципи кооперативного права. Система
кооперативного права. Місце кооперативного права в системі
національного права.
Кооперативні правовідносини, їхні зміст і види. Суб’єкти
кооперативних правовідносин. Об’єкти кооперативних правовідносин.
Виникнення, зміна і припинення кооперативних правовідносин.
Джерела кооперативного права та їхні види. Конституційні засади
кооперативного права. Закони про кооперацію. Підзаконні нормативні
акти про кооперацію. Внутрішньокооперативні нормативні акти.
Статут кооперативу.
Тема 3. Правовий статус кооперативів, їх об’єднань і створених
ними підприємств (організацій)
Поняття правового статусу і правового становища. Законодавство
України, що регламентує правовий статус кооперативних організацій.
Правовий статус кооперативу. Правоздатність і дієздатність
кооперативу. Установчі документи кооперативу. Порядок створення
кооперативу, його державна реєстрація. Отримання документів
дозвільного характеру. Поняття, підстави та форми припинення
кооперативу, порядок його здійснення.
Поняття і види об’єднань кооперативів. Кооперативні системи.
Кооперативи кооперативів. Порядок створення об’єднань кооперативів.
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Установчі документи об’єднань кооперативів. Правовий статус
об’єднання кооперативів.
Види й організаційно-правові форми підприємств, створених
кооперативами та їх об’єднаннями. Підприємство споживчої кооперації.
Правовий статус підприємств та організацій, створених кооперативами
та їх об’єднаннями.
Кооперативні організації як суб’єкти юридичної відповідальності.
Поняття, підстави і форми господарсько-правової відповідальності.
Господарські санкції. Відшкодування збитків. Штрафні санкції.
Оперативно-господарські
санкції.
Адміністративно-господарські
санкції. Загальні положення про адміністративну та кримінальну
відповідальність за правопорушення у сфері господарювання.
Форми, способи і механізми захисту прав та законних інтересів
кооперативних організацій. Судовий, адміністративний і нотаріальний
захист прав та законних інтересів кооперативних організацій. Захист
прав та інтересів кооперативних організацій Конституційним судом
України, загальними судами, адміністративними судами, господарськими
судами, третейськими судами.
Тема 4. Право членства в кооперативі
Поняття та юридичне значення права членства в кооперативі.
Характерні риси (принципи) суб’єктивного права кооперативного
членства. Засновники кооперативу. Фізичні особи як члени
кооперативу. Юридичні особи як члени кооперативу. Асоційовані
члени кооперативу. Умови і порядок вступу до кооперативу. Права та
обов’язки членів кооперативу. Відповідальність членів кооперативу за
зобов’язаннями кооперативу. Підстави та правові наслідки
припинення членства в кооперативі. Юридичні гарантії реалізації
права членства в кооперативі.
Тема 5. Право кооперативного самоврядування
Поняття та зміст права кооперативного самоврядування. Структура
органів самоврядування в кооперації. Загальні збори членів
кооперативу як вищий орган кооперативного самоврядування, їх
повноваження, порядок скликання і прийняття рішень. Збори
уповноважених. Правління і голова кооперативу як виконавчорозпорядчі органи кооперативного самоврядування. Виконавчий
директор (виконавча дирекція) кооперативу. Контрольно-ревізійні
органи в кооперативі. Спостережна рада кооперативу. Правове
регулювання утворення та функціонування органів самоврядування
8

об’єднань кооперативів. Правові засади самоврядування трудових
колективів кооперативних підприємств.
Тема 6. Правове регулювання відносин власності в кооперації
Відносини власності у сфері кооперації. Поняття права
кооперативної власності: доктринальний зміст і законодавче втілення.
Місце кооперативної власності в системі форм власності в Україні.
Суб’єкти права кооперативної власності. Об’єкти права власності
кооперативів та їх об’єднань. Зміст суб’єктивного права власності та
правомочності власника. Похідні правові титули майна кооперативних
організацій (право повного господарського відання, право оперативного
управління тощо).
Правовий режим майна кооперативу. Джерела і порядок
формування майна кооперативу. Види внесків та паїв. Вступні,
членські, цільові внески, паї, додаткові паї. Майнові фонди
кооперативу та об’єднання кооперативів, їх структура і правовий
режим. Майнові права та обов’язки підприємств (організацій),
створених кооперативами та їх об’єднаннями.
Тема 7. Правове регулювання господарської діяльності
кооперативних організацій
Поняття кооперативної діяльності. Організаційно-правові форми
кооперативної діяльності в Україні. Види і напрями діяльності
кооперативів: загальна характеристика. Основні засади правового
регулювання господарської діяльності кооперативних організацій.
Правове регулювання кооперативної торгівлі.
Види зовнішньоекономічної діяльності кооперативів та їх
об’єднань. Нормативно-правове забезпечення зовнішньоекономічної
діяльності кооперативних організацій. Державне регулювання
зовнішньоекономічної діяльності. Ліцензування і квотування
зовнішньоекономічних операцій. Зовнішньоекономічний договір
(контракт). Особливості розгляду та вирішення зовнішньоекономічних
спорів.
Правове регулювання розрахунково-касових операцій кооперативних
організацій. Готівкові та безготівкові розрахунки. Порядок здійснення
касових розрахунків в Україні. Способи здійснення безготівкових
розрахунків, платіжні інструменти.
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Тема 8. Правове регулювання договірних відносин
кооперативних організацій
Кооперативи та їх об’єднання як суб’єкти договірних відносин.
Нормативно-правове регулювання договірних відносин кооперативних
організацій.
Поняття договору. Класифікація договорів. Ознаки і види
господарських договорів. Зміст і форма договору. Порядок укладання,
зміни та припинення договорів. Підстави та наслідки визнання
договорів недійсними та неукладеними. Виконання договірних
зобов’язань. Способи забезпечення належного виконання договірних
зобов’язань. Відповідальність за порушення договірних зобов’язань.
Договірні відносини кооперативних організацій у сфері господарськоторговельної діяльності. Договір роздрібної купівлі-продажу. Договір
поставки. Контрактація сільськогосподарської продукції. Договір
майнового найму (оренди). Договір лізингу.
Договірні відносини кооперативних організацій у сфері виконання
робіт і надання послуг. Договір підряду. Транспортні договори.
Договір доручення. Договір комісії. Договір схову. Договір страхування.
Правове регулювання кредитних відносин кооперативних організацій.
Договори позики, кредиту (види, значення, істотні умови). Договір
банківського вкладу.
Договори про спільну діяльність кооперативних організацій.
Модуль ІІ. Особлива частина
Тема 9. Правове регулювання виробничої кооперації
Поняття виробничого кооперативу та особливості його юридичної
природи. Законодавство про виробничі кооперативи. Особливості
членства у виробничому кооперативі. Управління виробничим
кооперативом. Господарська діяльність виробничого кооперативу.
Майно виробничого кооперативу. Майнова відповідальність виробничого
кооперативу. Відповідальність членів виробничого кооперативу за
зобов’язаннями кооперативу. Припинення виробничого кооперативу.
Тема 10. Правове регулювання обслуговуючої кооперації
Поняття обслуговуючого кооперативу, його види. Мета діяльності
обслуговуючого кооперативу. Особливості членства в обслуговуючому
кооперативі. Пайові внески до обслуговуючого кооперативу.
Кооперативні виплати в обслуговуючому кооперативі.
Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, принципи їх
діяльності. Державна підтримка сільськогосподарських обслуговуючих
10

кооперативів. Види сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів
(переробні, заготівельно-збутові, постачальницькі, сервісні кооперативи).
Багатофункціональні обслуговуючі кооперативи. Вузькоспеціалізовані
обслуговуючі кооперативи молочного, м'ясного, овочевого, зернового
та іншого напряму. Сільськогосподарський обслуговуючий кооперативний
ринок.
Тема 11. Правове регулювання споживчої кооперації
Поняття споживчої кооперації та споживчого кооперативу
(товариства). Правове регулювання організаційно-управлінських
відносин у системі споживчої кооперації. Об’єкти і суб’єкти права
власності споживчої кооперації. Майнові права членів споживчого
товариства. Програма завершення розмежування і закріплення
власності в споживчій кооперації України (Укоопспілки).
Види і напрями діяльності споживчих кооперативів (товариств), їх
об’єднань і створених ними підприємств та організацій. Законодавче
забезпечення здійснення споживчим товариством організації
торговельного обслуговування, заготівель сільськогосподарської
продукції, сировини, виробництва продукції та надання інших послуг.
Житловий кооператив як об’єднання споживачів. Нормативні
джерела правового регулювання житлової кооперації. Житлові
кооперативи та об’єднання співвласників багатоквартирних будинків.
Кооперативи по задоволенню потреб у гаражах, дачних і садових
ділянках.
Тема 12. Правове регулювання кредитної кооперації
Поняття і юридична природа кредитної спілки. Правове
забезпечення діяльності кредитних спілок. Особливості створення і
державної реєстрації кредитних спілок. Припинення діяльності
кредитної спілки. Система органів самоврядування кредитної спілки,
їх повноваження. Майнові фонди кредитної спілки, їх правовий
режим. Ліцензування окремих видів діяльності кредитної спілки.
Правовий статус асоціацій кредитних спілок. Об’єднані кредитні
спілки.
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
для студентів денної форми навчання спеціальності 081 «Право»

самостійна
робота

2

2

1

3

2

2

1

4

2

4

1

4

2

2

1

4

2

2

1

4

1

4

1

4

1

4

8

31

1

3

2

4

2
1
6
14

4
4
15
46

семінарські
заняття

Назва змістового модуля (розділу),
теми

лекціїя

№
з/п

позааудиторна
робота
індивідуальнокосультативна.
робота

аудиторні
заняття

Змістовий модуль І. Загальна частина
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12

Кооперація та її взаємовідносини з
державою
Загальна характеристика кооперативного
права
Правовий статус кооперативів, їх об’єднань
і створених ними підприємств (організацій)
Право членства в кооперативі
Право кооперативного самоврядування

Правове регулювання відносин власності в
2
2
кооперації
Правове регулювання господарської
2
4
діяльності кооперативних організацій
Правове регулювання договірних відносин
2
4
кооперативних організацій
Разом за 1 модулем
16
22
Змістовий модуль ІІ. Особлива частина
Правове регулювання виробничої
2
кооперації
Правове регулювання обслуговуючої
2
2
кооперації
Правове регулювання споживчої кооперації
2
Правове регулювання кредитної кооперації
2
Разом за 2 модулем
2
8
Всього годин
18
30
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
для студентів заочної форми навчання спеціальності 081 «Право»

самостійна
робота

2

2

1

3

2

2

1

4

2

4

1

4

2

2

1

4

2

2

1

4

1

4

1

4

1

4

8

31

1

3

2

4

2
1
6
14

4
4
15
46

семінарські
заняття

Назва змістового модуля (розділу),
теми

лекціїя

№
з/п

позааудиторна
робота
індивідуальнокосультативна.
робота

аудиторні
заняття

Змістовий модуль І. Загальна частина
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12

Кооперація та її взаємовідносини з
державою
Загальна характеристика кооперативного
права
Правовий статус кооперативів, їх об’єднань
і створених ними підприємств (організацій)
Право членства в кооперативі
Право кооперативного самоврядування

Правове регулювання відносин власності в
2
2
кооперації
Правове регулювання господарської
2
4
діяльності кооперативних організацій
Правове регулювання договірних відносин
2
4
кооперативних організацій
Разом за 1 модулем
16
22
Змістовий модуль ІІ. Особлива частина
Правове регулювання виробничої
2
кооперації
Правове регулювання обслуговуючої
2
2
кооперації
Правове регулювання споживчої кооперації
2
Правове регулювання кредитної кооперації
2
Разом за 2 модулем
2
8
Всього годин
18
30

13

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОГО
ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
МОДУЛЬ І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
Тема 1: Кооперація та її взаємовідносини з державою
1. Поняття кооперації та її мета
Кооперація – один з найцікавіших феноменів європейської і
світової цивілізації, потенціал розвитку якого ще далеко не
вичерпаний. Вона зародилася в останній чверті XVIII – першій
половині XIX століть у Великобританії, Франції, Німеччині та інших
країнах Західної Європи.
Вважається, що термін «кооперація» впровадив в ужиток Р. Оуен
(1771-1858), розуміючи при цьому під кооперацією «спілку людей,
мета якої знищити бідність і виховати дітей». Граматично
побудований на латинському корені coopero термін «кооперація»
(соореrаtіо) означає співробітництво. Саме слово «соореrаtіо»
складається з «со», що означає спільно, разом, і «ореrіs» – робота,
праця. Відповідно, найбільш усталеним серед науковців вважається
розуміння кооперації, по-перше, як процесу співпраці людей і, подруге, як її історичної організаційно-правової форми – кооперативу
[88, с. 9]. Ці два значення досить тісно взаємопов’язані: будь-який
кооператив ґрунтується на кооперації, а кооперація проявляється
через конкретну форму кооперативу [97, с. 13].
Разом з тим, існує широкий спектр різноманітних теоретичних
концепцій кооперації. Зокрема, в історії кооперативної думки мали
місце тлумачення сутності кооперації, які можна вважати ідеалізованими
й ідеологізованими. У радянському суспільстві стратегічною метою
діяльності кооперації офіційно проголошувалася перебудова суспільства
на соціалістичних засадах.
Отже, кооперацію зазвичай розуміють як спеціальну форму
економічної співпраці людей задля покращання матеріальних умов їх
існування та зменшення гостроти суперечностей суспільного ладу.
Видається, що саме в меті кооперативної діяльності, формування якої
історично відбувалося в процесі розвитку кооперативної ідеології й
становлення системи кооперативних цінностей, віддзеркалюється
унікальність кооперації. У статуті кооперативу, як правило, передбачається, що його мета полягає не лише в поліпшенні матеріальних умов
життя його членів, але й у підвищенні культурно-освітнього рівня кооператорів. Відповідно, для досягнення своєї мети кооперативи не тіль14

ки організують господарську діяльність, але й провадять культурноосвітню роботу, уподібнюючись у цьому до громадських організацій.
Згідно із Законом України «Про кооперацію» від 10 липня 2003 р.
кооперація – система кооперативних організацій, створених з метою
задоволення економічних, соціальних та інших потреб своїх членів [2,
ст. 1]. Таке визначення не можна вважати універсальним, адже воно
будується на ототожненні кооперації та кооперативної системи
(системи кооперативних організацій) і абстрагуванні від сутнісних
ознак цього багатогранного феномена.
Кооперація виникає в результаті взаємодії двох основних
чинників: кооперативної ідеї та практичної кооперативної діяльності.
Історично кооперативний рух являє собою господарську, організаційномасову, громадсько-політичну, культурно-освітницьку й іншу діяльність
у формі матеріальної й трудової участі в утворенні й розвитку
кооперативів, їх спілок, різноманітних кооперативних підприємств і
установ, а також у формі пропаганди кооперативних ідей, агітації за
кооперативну форму організації господарства, розробки проектів
законів про кооперацію і статутів тощо [103, с. 15-16]. Отже,
кооперація як соціальний феномен є вкоріненою в соціальну дійсність,
що має багато вимірів і різноманітних проявів.
Багатомірність кооперації як складного суспільного явища
системного характеру, що взаємопов’язане з правом і державою,
виявляється у декількох основних площинах: а) кооперація як
сукупність кооператорів – осіб, які реалізують себе в суспільному
житті через участь у кооперативному русі і мають відповідний
правовий статус, що регулюється і забезпечується державою;
б) кооперація як система організацій – суб’єктів права, пов’язаних
координаційними і субординаційними відносинами між собою та з
іншими суб’єктами, серед яких центральне місце посідає держава;
в) кооперація як специфічна діяльність, що здійснюється на основі
системи кооперативних принципів і підлягає відповідному правовому
регулюванню; г) кооперація як система різноманітних суспільних
відносин, що підлягають централізованому (державно-правовому) і
децентралізованому (локальному, заснованому на кооперативному
самоврядуванні) регулюванню; д) кооперація як система ідей, що певним чином взаємодіють у конкретному соціумі з правовою ідеологією
і втілюються в кооперативній та іншій, пов’язаній з нею, діяльності
[96, с. 70].
Таким чином, загалом кооперацію можна розглядати як соціальний інститут, що являє собою сукупність суспільних відносин і
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взаємодій щодо створення і функціонування кооперативів та їх
об’єднань, організації та провадження кооперативної діяльності.
2. Історичний досвід та сучасні тенденції розвитку взаємовідносин
держави і кооперації
Серед принципів кооперації визначальним для правильної побудови зовнішніх відносин кооперативу є принцип його автономії й незалежності. У широкому спектрі зовнішніх відносин кооперативних
організацій найважливішими виступають, безперечно, їх відносини з
державою. Останні являють собою доволі складну систему, яка
включає соціальну, економічну, політичну, ідеологічну, юридичну й
інші складові.
У правовій площині аналізу відносин держави і кооперації на передній план виходять законодавство та інші юридичні засоби, що забезпечують певний рівень свободи економічної та іншої діяльності
кооперативних організацій (визначають міру втручання держави в цю
діяльність). Не менш актуальним є осмислення взаємовідносин влади і
кооперації у світлі концепції громадянського суспільства, що надає їх
дослідженню теоретичної глибини.
Кооперативи належать до кола інститутів громадянського
суспільства, оскільки являють собою недержавні організації, створені
приватними особами на засадах добровільності й самоврядування.
Центральною проблемою концепції громадянського суспільства
дослідники цілком слушно вважають пошук оптимального співвідношення
приватних інтересів, виразником яких є інституції громадянського
суспільства, та публічних інтересів, носієм яких постає держава.
Законодавство виступає невід’ємним елементом механізму збалансування
цих інтересів, засобом обмеження правовими рамками державної
влади як сили, що за своєю природою завжди прагне до зростання.
Під таким кутом зору кооперативне законодавство виступає не
лише як форма вираження державної волі й інструмент державної
регламентації діяльності кооперативних організацій, а передусім як
результат взаємодії кооперації з державою, відображення у правовому
вимірі життя суспільства наявного співвідношення їх сили [96, с. 108109, 131].
Розглянемо основні етапи й тенденції розвитку кооперативного
законодавства у світі, виходячи зі сприйняття кооперації як соціального
явища цивілізаційного масштабу.
Вслід за першим у світі законом про кооперацію – англійським
законом 1852 р., з’явилися французький закон 1867 р. та прусський
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закон 1868 р. (у 1873 р. останній набув статусу загально- німецького).
У 1873 р. були ухвалені спеціальні законоположення про кооперативні
товариства в Австрії (цей закон був доволі демократичним і діяв на
території Західної України) та Бельгії, в 1876 р. – у Голландії та
Румунії, в 1881 р. – у Швейцарії, в 1882 р. – в Італії, в 1895 р. – у
Швеції, в 1901 р. – у Фінляндії. У період 1900-1927 рр. більшість країн
Європи, США, Канада, Австралія, Японія, Британський колоніальний
уряд Індії, Аргентина, Чилі, Мексика, Колумбія, Панама прийняли
свої кооперативні закони або встановили певні елементи законодавчого
регулювання кооперації [96, с. 110].
Перші закони про кооперацію надавали кооперативу статусу юридичної особи, визначали порядок реєстрації кооперативів, їх реорганізації та ліквідації, хоча по-різному регулювали відповідальність за
зобов’язаннями й інші питання. Еволюція змісту кооперативних
законів полягала в поступовому скасуванні численних обмежень, які в
них закріплювалися (наприклад, щодо обов’язковості пайових внесків,
періодичної ревізії кооперативу, заборони укладати договори з не
членами кооперативу, обов’язковості необмеженої солідарної
відповідальності членів кооперативу, заборони кооперативам провадити
певні види господарської та громадської діяльності тощо), і зростанні
ролі заохочувальних норм.
У Росії дорадянського періоду ігнорування російською самодержавною
владою кооперативів (60-і рр. – сер. 90-х рр. ХІХ ст.) поступово
трансформувалося в законодавче визнання кооперації і сприяння
розвитку окремих її видів, поєднане з державним контролем за нею
(сер. 90-х рр. ХІХ ст. – 1917 р.). У числі найважливіших законодавчих
актів були «Положення про заклади дрібного кредиту» 1895 р.,
«Нормальний статут споживчих товариств» 1897 р. та «Нормальний
статут місцевих сільськогосподарських товариств» 1898 р., а також
спеціальне положення про артільні товариства від 1 червня 1902 р.
Правова політика самодержавства щодо кооперації мала охоронну
спрямованість: гальмувалося прийняття універсального кооперативного
закону; кожен вид кооперативів підпорядковувався відповідним галузевим
міністерствам, які за допомогою «нормальних» статутів та різноманітних
адміністративних актів регулювали кооперативну діяльність; чинилися
перешкоди для спілкового будівництва кооперації.
Російське законодавство про кооперацію дореволюційного періоду
було різнорідним і безсистемним, характеризувалося численними
заборонами й дріб’язковою регламентацією кооперативної діяльності.
Основними засадами цього законодавства були: дозвільна система
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створення кооперативних організацій; право адміністрації (губернатора) закривати кооперативи не тільки у випадку незаконних дій, але й
у разі виникнення в губернатора або поліції підозри, що кооператив
виявляє протистатутні чи аморальні цілі або є небезпечним для громадського спокою; регулювання діяльності кооперативів нормальними
статутами, ухил від положень яких значно ускладнював створення кооперативу.
Прийняття універсального кооперативного закону в Росії сталося
лише 20 березня 1917 р. (він мав назву «Положення про кооперативні
товариства та їх спілки» і мав дуже ліберальний зміст). Розробка
проекту демократичного кооперативного закону і його просування в
державних органах були наслідком громадської ініціативи [96, с. 112].
Якщо в УСРР на зламі 1910-1920-х рр. почалася більшовицька
реорганізація кооперації в напрямку її одержавлення, то в Галичині з
1920 р. діяв кооперативний закон, прийнятий Польським сеймом.
Дослідники оцінюють його як досить ліберальний і демократичний.
Закон гарантував вільне й відкрите членство, простий спосіб
заснування й реєстрації кооперативних товариств [96, с. 112].
Складним і суперечливим був розвиток взаємовідносин української
кооперації з державою у 1920-х рр., коли радянська влада видала
десятки актів кооперативного законодавства, що супроводжувалося
значним кількісним зростанням кооперативів та їх об’єднань.
Розвиток радянського кооперативного законодавства цього періоду
відбувався за такими етапами:
 становлення кооперативного законодавства УСРР переважно шляхом
рецепції (запозичення) законодавства більшовицької Росії, що
призвело до одержавлення української кооперації (1919 р. – початок
1921 р.);
 формування нового кооперативного законодавства УСРР в умовах
переходу від політики «воєнного комунізму» до нової економічної
політики (1921 – 1923 рр.);
 подальший розвиток республіканського і становлення загальносоюзного
кооперативного законодавства в умовах зміцнення ринкових засад в
економіці країни (1924 – 1926 рр.);
 завершення формування кооперативного законодавства СРСР в
умовах посилення планових засад в економіці і згортання непу та
відповідні зміни в кооперативному законодавстві УСРР (1926 –
1929 рр.) [96, с. 201].
Рамкового кооперативного закону чи кодексу за прикладом
«Положення про кооперативні товариства та їх спілки» від 20 березня
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1917 р. радянський законодавець у 1920-ті рр. не створив. Загальний
правовий статус окремих видів кооперативів визначали загальносоюзні
закони «Про споживчу кооперацію» від 20 травня 1924 р., «Про
сільськогосподарську кооперацію» від 22 серпня 1924 р., «Про
житлову кооперацію» від 19 серпня 1924 р., Положення про
промислову кооперацію від 11 травня 1927 р. та інші [96, с. 204-205].
Статусними законодавчими актами, прийнятими в УСРР 1920-х рр.,
були: постанова ВУЦВК «Про споживчу кооперацію» від 13 квітня
1921 p., постанова РНК «Про транспортну споживчу кооперацію» від
8 липня 1921 р., постанова ВУЦВК «Про сільськогосподарську
кооперацію» від 26 жовтня 1921 р., декрет ВУЦВК і РНК «Про
промислову кооперацію» від 12 листопада 1921 р. та постанова
ВУЦВК і РНК «Про промислову кооперацію» від 16 травня 1928 р.,
постанова ВУЦВК «Про кредитну кооперацію» від 5 квітня 1922 р.,
постанова ВУЦВК «Про трудові кооперативні товариства» від
11 липня 1923 р., Положення про житлово-споживчу кооперацію,
затверджене постановою ВУЦВК і РНК 26 березня 1924 р., постанова
РНК «Про переселенські товариства на Україні» від 24 січня 1925 р.,
постанова ВУЦВК і РНК «Про меліоративні кооперативні товариства»
від 1 липня 1925 р., постанова ВУЦВК і РНК «Про кредитнокооперативні організації» від 14 березня 1928 р., Положення про
житлову кооперацію, затверджене постановою ВУЦВК і РНК від
25 грудня 1929 р. [96, с. 206-207].
Зі згортанням непу і початком масової колективізації кооперація в
СРСР втратила свою природу і загалом припинила своє існування.
Знищення кооперації можна розглядати як викорінення паростків
громадянського суспільства, руйнування державою однієї з головних
перешкод на шляху переходу до тоталітарної моделі організації влади,
адже кооперативи разом з іншими інститутами громадянського
суспільства виступають альтернативою диктатові держави. Спроби
відродити кооперацію мали місце лише в роки «перебудови», коли
було прийнято Закон СРСР «Про кооперацію в СРСР» від 26 травня
1988 р. Відродження кооперативів як самоврядних, добровільних,
демократичних організацій приватних осіб активізувалося з
виникненням Української держави і створенням національного
кооперативного законодавства.
Період 1920-1980-х рр. був часом подальшого вдосконалення
кооперативного законодавства в демократичних країнах світу, хоча
цей розвиток не завжди був лінійним. Так, у 1930-і рр. у Сполучених
Штатах та деяких інших країнах організований бізнес проводив
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кампанії, подекуди успішні, щодо обмеження кооперативів і
кооперативної діяльності. Кооперація змушена була зосереджувати
зусилля на протидії таким впливам. Активна позиція кооперації у
створенні сприятливого для її розвитку законодавства іноді мала
прояв у різних формах лобізму [146, с. 20].
При недемократичних режимах відбувалося посилення урядового
тиску на кооперативні організації, їх діяльність піддавалася надмірній
регламентації або взагалі припинялася. Проте якщо з поваленням фашистських режимів у Німеччині, Італії та інших країнах нормальні
правові умови діяльності кооперації були відновлені, то в СРСР після
Другої світової війни ситуація на краще не змінилася. У країнах
Східної Європи, де виникли комуністичні режими, було прийняте таке
кооперативне законодавство, яке фактично призвело до одержавлення
кооперації.
В умовах авторитаризму чи тоталітаризму намагання держави використовувати кооперацію для задоволення власних потреб з
мінімальним урахуванням інтересів самих кооператорів породжувало
необхідність контролювати кооперативний рух, який разом з іншими
громадськими рухами сприймався як потенційно небезпечний для
режиму. Кооперації пропонувалася фінансова підтримка, поєднана з
посиленим контролем за її діяльністю, нав’язувалися розроблені державними органами плани господарської діяльності, надавалися різноманітні адміністративні розпорядження, спрямовані на втручання у
внутрішньокооперативні справи.
Отже, рівень розвитку кооперативів як інституту громадянського
суспільства є одним із чинників, що визначають характер їх взаємин з
державною владою. Проте найважливішим із них виступає характер
самої влади. Кооперація може існувати, не втрачаючи своєї природи,
тільки в певних політичних і правових умовах. Демократичний
політичний режим, гарантовані права й свободи людини, державне
сприяння кооперації з додержанням принципу незалежності й
самостійності кооперативів забезпечують розвиток кооперативного
руху. Недемократичний характер влади, яка прагне спрямувати
розвиток кооперації у визначеному нею напрямі, не враховуючи при
цьому права та інтереси учасників кооперативного руху, призводить
до його згортання, а в більш широкій історичній перспективі – до
руйнування кооперативних традицій у суспільстві.
3. Форми і методи взаємовідносин держави і кооперації
20

Історичний досвід засвідчує, що взаємовигідна й тісна співпраця
кооперативів з державою на партнерських засадах можлива саме в
умовах ринкової демократії. Відмовляючись від диктату щодо кооперативних організацій, демократична держава створює економічні,
організаційні та правові умови, за яких вони добровільно враховують
у своїй діяльності положення програмних документів економічного і
соціального розвитку країни.
Кооперативні організації утворюють один з секторів економічної
системи України. Суспільний господарський порядок в цій системі
базується на різноманітності суб’єктів господарювання різних форм
власності та організаційно-правових форм і їх рівності. Він
формується на основі оптимального поєднання ринкового
саморегулювання економічних відносин суб’єктів господарювання та
державного регулювання макроекономічних процесів.
До загальних принципів господарювання в Україні відносять:
свободу господарської діяльності (у межах, визначених законом);
рівний захист державою усіх суб’єктів господарювання; вільний рух
капіталів, товарів та послуг на території України; заборону незаконного
втручання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у господарські відносини та ін. [6. ст. 6].
Основні напрями та форми участі держави у сфері господарювання
визначені у статтях глави 2 Господарського кодексу України.
Стаття 9 ГК України визначає форми реалізації державою
економічної політики: у сфері господарювання держава здійснює
довгострокову (стратегічну) і поточну (тактичну) економічну і
соціальну політику, спрямовану на реалізацію та оптимальне
узгодження інтересів суб'єктів господарювання і споживачів, різних
суспільних верств і населення в цілому.
Правове закріплення економічної політики здійснюється шляхом
визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики, у прогнозах і
програмах економічного і соціального розвитку України та окремих її
регіонів, програмах діяльності Кабінету Міністрів України, цільових
програмах економічного, науково-технічного і соціального розвитку, а
також відповідних законодавчих актах.
Правовими формами взаємовідносин держави і кооперації є:
 нормоустановча діяльність державних і кооперативних органів
(законодавче регулювання кооперативних відносин органами держави
поєднується з локальною правотворчістю органів управління
кооперативних організацій);
 правозастосовча діяльність [108, с. 233-234].
21

Найпотужнішим інструментом впливу держави на кооперативні
відносини є законодавство. У законодавчому регулюванні кооперативних
відносин при авторитарному режимі на перший план виступали
заборона, юридична відповідальність, інші примусові державно-владні
засоби впливу, а саме регулювання межувало із прямим,
цілеспрямованим і систематичним втручанням державних органів у
діяльність кооперативів. З утворенням Української держави і
початком формування демократичних відносин влади і суспільства в
законодавчому регулюванні кооперативних відносин зросла роль
дозволів [108, с. 236].
Необхідність у застосуванні правових норм виникає в таких
основних випадках, коли:
 здійснюється державна реєстрація кооперативів та їх об'єднань;
 виникає спір про право (щодо власності, стосовно договірних та
інших зобов'язань тощо);
 рішення державного органу призводить до виникнення, зміни чи
припинення певних правових відносин за участю кооперативних
організацій (наприклад, застосування протипожежних чи санітарних
правил, встановлення карантину рослин чи тварин тощо);
 кооперативні організації порушують правила, контроль за
додержанням яких здійснюють державні органи (щодо безпеки
виробництва та праці, санітарно-екологічних вимог, сплати обов'язкових
платежів у бюджет, витрачання бюджетних коштів тощо) [108, с. 234].
У процесі своєї господарської діяльності виникає необхідність для
спільного вирішення державними і кооперативними органами питань
виробництва сільськогосподарської та іншої продукції, торговельного
обслуговування населення, закупівель і переробки сільськогосподарської продукції та сировини, надання населенню різних
послуг тощо. Об'єднання фінансових та інших ресурсів здійснюється
на підставі договорів, тобто передбачає добровільність і рівність
сторін у взаємовідносинах. Договори між державними і кооперативними
органами належать до господарських і регулюються чинним
законодавством.
Методи взаємовідносин держави і кооперації – це комплекс
юридичних засобів взаємовпливу зазначених суб’єктів, який здійснюється
як у сфері правового регулювання кооперативних відносин, так і поза
цією сферою.
Вихідними методами правового регулювання кооперативних
відносин є: централізований, який здійснюється державними органами
на владно-імперативних засадах; децентралізований, який характеризується
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активністю кооперативних органів щодо правового врегулювання
внутрішньокооперативних відносин [108, с. 234-235].
Кооперативні організації можуть використовувати різноманітні
способи і засоби зворотного впливу на державну владу: брати участь у
розробці та обговоренні проектів законодавчих актів, у здійсненні
громадського контролю за діяльністю державних органів; вдаватися
до судового та адміністративного захисту своїх прав і законних
інтересів у відносинах з державою; здійснювати інформаційний вплив
на державні органи та їх службовців тощо.
Загальні параметри взаємовідносин держави та кооперації
визначені законами України про кооперацію. Так, розділ V Закону
України «Про кооперацію», що має назву «Держава і кооперація» [2,
ст. 37-38], покладає на державу обов’язок гарантувати додержання
прав і законних інтересів кооперативних організацій та їх членів,
максимально сприяти розвитку і зміцненню їх господарської
самостійності.
Зазначено також, що:
держава сприяє підготовці висококваліфікованих кадрів для
системи кооперації, розвитку мережі кооперативної освіти,
проведенню наукових досліджень з питань кооперації;
кооперативні організації взаємодіють з органами виконавчої влади
та органами місцевого самоврядування в питаннях виробництва
продукції та надання послуг з метою зниження рівня безробіття,
розв'язання інших економічних і соціальних проблем;
власність кооперативних організацій є недоторканною, перебуває
під захистом держави і охороняється законом; забороняється
використання майна кооперативних організацій на цілі, не пов'язані з
їх статутною діяльністю;
держава не відповідає за зобов'язаннями кооперативних
організацій, а кооперативні організації не відповідають за
зобов'язаннями держави;
забороняється втручання органів державної влади та органів
місцевого самоврядування у фінансово-господарську та іншу
діяльність кооперативних організацій, крім випадків, прямо
передбачених законом;
збитки, завдані кооперативній організації внаслідок виконання
рішень органів державної влади, органів місцевого самоврядування
або їх посадових осіб, а також внаслідок невиконання чи неналежного
виконання органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування передбачених законодавством обов'язків щодо цієї
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організації, підлягають відшкодуванню у встановленому порядку;
спори з питань відшкодування збитків вирішуються у судовому
порядку;
контроль за діяльністю кооперативних організацій здійснюють
відповідні органи державної влади в межах своєї компетенції,
встановленої законом.
Розділ ІV Закону України «Про сільськогосподарську
кооперацію», що має назву «Держава і кооперація» (ст. 15) [5],
закріплює засади державної підтримки сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів.
Розділ VІІ Закону України «Про кредитні спілки» [3] («Державне
регулювання і нагляд за діяльністю кредитних спілок») лише фіксує
правообов’язок Держфінпслуг та інших органів держави відповідно до
їх компетенції здійснювати регулювання і нагляд у цій сфері.
Найдетальніше законом врегульовано відносини держави і
споживчої кооперації. Розділ VІІ Закону України «Про споживчу
кооперацію» [4, ст. 17] крім положень, які містяться і в Законі України
«Про кооперацію»:
визначає основні сфери господарської взаємодії кооперації і
державних органів (організація торговельного обслуговування
населення, закупівель і переробки сільськогосподарської продукції та
сировини, виробництва товарів народного споживання, надання
населенню різних послуг тощо);
закріплює право підприємств та організацій споживчої кооперації
на пільги, передбачені для господарств агропромислового комплексу
України; зазначає, що плата за трудові ресурси з організацій і
підприємств споживчої кооперації не справляється;
фіксує обов’язок органів державної виконавчої влади, які
приймають рішення, що зачіпають інтереси споживчої кооперації,
приймати їх лише після попереднього погодження з відповідними
кооперативними органами;
закріплює право споживчих товариств та їх спілок звернутися до
судових органів із заявою про визнання недійсним акта державного
органу, якщо цей акт не відповідає його компетенції або вимогам
чинного законодавства, порушує права кооперативних організацій.
4. Законодавство як засіб взаємовпливу держави і кооперації
Сьогодні однозначного тлумачення поняття «законодавство» на
семантичному (словниковому) й загальнотеоретичному рівні в
правовій науці й практиці не існує. Наявні енциклопедичні, довідкові
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та словникові видання зазвичай пропонують одразу декілька
визначень цього фундаментального поняття загальної теорії права.
Зокрема, Ю.С. Шемшученко визначає поняття «законодавство» як
систему нормативних актів, якими регулюються суспільні відносини, і
як головний засіб реалізації функцій законодавчої влади та один з
основних методів здійснення правотворчої функції держави, що
полягає у діяльності відповідних державних органів з розробки,
розгляду, прийняття й оприлюднення законів та інших нормативних
актів [96, с. 72].
Історія розвитку кооперативного руху як в Україні, так і в інших
країнах світу, дає підстави стверджувати, що фокусом, у якому доцільно розглядати широкий спектр відносин держави і кооперації, є
кооперативне законодавство. Воно виступає головним інструментом
державно-правового впливу на кооперацію і, водночас, є результатом
взаємин державної влади і кооперативних структур, що взаємодіють
між собою та з іншими недержавними організаціями. Слід
підкреслити, що за певних конкретно-історичних умов існування
держави і кооперації, як, наприклад, в Україні періоду національновизвольних змагань, ці суспільні сили за своїм потенціалом можна
вважати співвимірними, тоді як під тиском тоталітарної влади
кооперація втрачає свою силу і зникає зовсім або перетворюється на
своєрідний соціальний «фантом».
Створення кооперативного законодавства, сприятливого для
функціонування й розвитку кооперативних організацій, у більшості
країн світу було результатом наполегливих зусиль кооперативної громадськості. Важливу роль у поступальному розвитку кооперативного
законодавства відігравали такі чинники, як ставлення до кооперативного руху інших громадський рухів і політичних партій, популярність
кооперативної ідеї серед населення тощо. Отже, рівень розвитку
кооперативного законодавства і сам факт його існування відображають
відносини соціального партнерства в суспільстві, спроможність
держави, кооперації та інших соціальних сил вести рівноправний
діалог задля досягнення суспільного прогресу.
У разі, коли законодавство не є деформованим руйнівними впливами недемократичного режиму, воно здатне виступати ефективним засобом обмеження державної влади як сили, що потенційно, внаслідок
своєї природи, може становити небезпеку для кооперативів та інших
громадських утворень. Правові закони повинні чітко обмежувати сферу застосування державою адміністративних методів впливу на кооперативні організації. Під таким кутом зору кооперативне законодавство
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виступає не лише як форма вираження державної волі, а передусім як
засіб збалансування відносин держави й кооперації, їх діалогізації.
Глосарій основних термінів та понять (далі Глосарій):
кооперація, кооператив, кооперативне об’єднання, кооперативна
організація, кооперативна система, кооперативний рух, кооперативна
ідея (ідеологія), кооперативна діяльність, держава, законодавство,
інститут громадянського суспільства, правові форми взаємовідносин
держави і кооперації, нормоустановча (правотворча) діяльність,
правозастосовча діяльність, метод взаємовідносин держави і
кооперації.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

Лекційне заняття
План
Поняття кооперації та її мета.
Історичний досвід та сучасні тенденції розвитку взаємовідносин
держави і кооперації.
Форми і методи взаємовідносин держави і кооперації.
Законодавство як засіб взаємовпливу держави і кооперації.
Семінарське заняття
Питання для обговорення
Поняття кооперації та її мета.
Міжнародні принципи кооперації.
Форми і методи взаємовідносин держави і кооперації.
Функції і компетенція державних органів у взаємовідносинах з
кооперативами, їх об’єднаннями та створеними ними
підприємствами і організаціями.
Питання самостійного вивчення
Кооперативні цінності.
Кооперативні системи в Україні.
Законодавчі засади взаємовідносин держави і кооперації.
Відповідальність держави за шкоду, заподіяну кооперативам, їх
об’єднанням внаслідок втручання державних органів у їхню
діяльність.

Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння
знань:
1. Дати відповідь на контрольні питання.
1.1. Які значення має термін «кооперація»?
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1.2. Які тенденції характеризують розвиток кооперативного
законодавства у світі в ХІХ столітті?
1.3. Якими рисами позначене правове регулювання кооперативних
відносин у самодержавній Росії?
1.4. За якими етапами відбувався розвиток кооперативного
законодавства в радянській Україні доби нової економічної політики?
1.5. Чи існували кооперація і кооперативне право в СРСР 30-80-х
років?
1.6. Охарактеризуйте правові форми взаємовідносин держави і
кооперації.
1.7. У яких випадках виникає необхідність у застосуванні правових
норм (правозастосовчій діяльності)?
1.8. Дайте коротку характеристику методів взаємовідносин
держави і кооперації.
1.9. Які основні принципи взаємовідносин держави і кооперації
закріплено у чинних законах України про кооперацію?
1.10. Яку роль відіграє законодавство у взаємовідносинах держави і
кооперації?
2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на
семінарському занятті.
4. Виконати завдання:
4.1. Знайти в основній використаній та рекомендованій літературі
для поглибленого вивчення курсу декілька визначень поняття
«кооперація» і виписати їх до таблиці 1.2 за зразком:
Таблиця1.2
Автор, джерело
Сутність поняття
Довідник
інструктора
організаційно-кооперативної роботи
/ Центральна спілка споживчих
товариств «Укоопспілка». – К.:
Ком’пютерпрес, 2007. – С.147.

Кооперація
–
у
достатньо
розвинутій і доступній формі це
сукупність організаційно оформлених
добровільних
об’єднань
взаємодопомоги громадян, створених
для досягнення спільної мети у різних
галузях господарської діяльності.
Згадані об’єднання є первинною
ланкою, первинними елементами
кооперації і називаються вони
кооперативами або кооперативними
товариствами.

4.2. Користуючись джерелами зі списку джерел, основної
використаної і рекомендованої для поглибленого вивчення курсу
літератури, інтернет-ресурсів, письмово встановити чи відповідають
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приписи ст. 2 Закону України «Про споживчу кооперацію», ст. 3
Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію», ст.2. Закону
України «Про кредитні спілки», ст. 4 Закону України «Про
кооперацію»
стандартам,
проголошеним
Міжнародним
кооперативним альянсом у Декларації про кооперативну ідентичність,
передбаченим у його Статуті, що є додатковою гарантією дотримання
закріплених у нормативно-правових актах з питань кооперації
основних принципів діяльності споживчої кооперації, основних
принципів діяльності кредитних спілок, а також основних принципів
забезпечення функціонування кооперації в цілому.
4.3. Користуючись нормативно-правовими актами, заповнити
таблицю
«Функції
і
компетенція
державних
органів
у
взаємовідносинах з кооперативами» за зразком:
Функції і компетенція державних органів у взаємовідносинах з
кооперативами
Назва органу
Законодавчий
Функції і компетенція
державної влади
акт, який
державного органу у
закріплює
взаємовідносинах з
повноваження
кооперативами
відповідного
державного
органу
Верховна Рада
Конституція
Прийняття законів про
України
України від
кооперацію
28 червня 1996 р.
4.4. Скласти схему, яка б відображала взаємозв’язки між поняттями
«кооперація», «громадянське суспільство», «держава», «законодавство»,
і письмово прокоментувати її.
5. Розв’язати тести:
5.1. Згідно зі ст. 1 Закону України «Про кооперацію» кооперація це:
а) організована колективна діяльність, яка здійснюється групою
людей;
б) взаємодопомога в будь-якій організованій формі;
в) форма соціального захисту малозабезпечених громадян;
г) система кооперативних організацій, створених з метою
задоволення економічних, соціальних та інших потреб своїх членів.
5.2. Статут Харківського споживчого товариства, яке вважається
першим споживчим кооперативом в Україні, було затверджено в:
а) 1852 році;
б) 1866 році;
в) 1873 році;
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г) 1895 році.
5.3. «Положення про заклади дрібного кредиту», яке запроваджувало
новий тип організацій – кредитні товариства, урядом Російської імперії
було видане в:
а) 1866 році;
б) 1895 році;
в) 1902 році;
г) 1917 році.
5.4. «Нормальний статут споживчих товариств» був затверджений в
Російській імперії в:
а) 1866 році;
б) 1897 році;
в) 1902 році;
г) 1917 році.
5.5. 20 березня 1917 року Тимчасовий уряд Росії видав універсальний
кооперативний закон під назвою:
а) «Положення про заклади дрібного кредиту»;
б) «Положення про кооперативні товариства та їх спілки»;
в) «Положення про артільні товариства»;
г) «Про кооперацію».
5.6. Декрет РНК УСРР «Про споживчу кооперацію», розроблений на
засадах нової економічної політики, було видано в:
а) 1919 році;
б) 1921 році;
в) 1922 році;
г) 1924 році.
5.7. Закон СРСР «Про кооперацію в СРСР» було прийнято
Верховною Радою СРСР у:
а) 1927 році;
б) 1935 році;
в) 1966 році;
г) 1988 році.
5.8. Держава за зобов'язаннями кооперативних організацій:
а) відповідає в усіх випадках;
б) не відповідає;
в) відповідає лише тоді, коли ці зобов’язання виникли не з
правопорушень;
г) відповідає лише перед зарубіжними кредиторами.
5.9. Кооперативні організації за зобов'язаннями держави:
а) відповідають лише коштами резервного фонду;
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б) не відповідають;
в) відповідають лише тоді, коли одержували кредит з державних
коштів;
г) відповідають лише в умовах війни і надзвичайного стану.
5.10. Збитки, завдані кооперативній організації внаслідок виконання
рішень органів державної влади, органів місцевого самоврядування
або їх посадових осіб, відшкодуванню:
а) не підлягають;
б) підлягають у встановленому порядку;

в) підлягають лише в разі, коли їх завдано злочинним шляхом;
г) підлягають, якщо кооператив є неприбутковим.
Література: 1-7, 15, 18, 21, 23, 24, 26, 28, 48, 53, 62-64, 85, 87, 88, 9193, 96, 103, 104, 108, 135, 138, 140, 149, 166.
Тема 2. Загальна характеристика кооперативного права
1. Поняття і предмет кооперативного права
Існує декілька значень терміна «кооперативне право»:
1) навчальна дисципліна;
2) галузь науки (система знань про правове регулювання кооперативних
відносин);
3) галузь законодавства (система нормативно-правових актів про
кооперацію);
4) міжгалузевий комплексний інститут права, який є складовою
частиною системи права України.
Розглянемо детальніше останнє з наведених значень як найбільш
уживане.
Термін «кооперативне право» утворено з використанням слів
«кооперація» і «право».
Кооперацію, як було з’ясовано в попередній темі, розуміють у
двох основних значеннях:
1) як спеціальну форму економічної співпраці;
2) як систему кооперативних організацій, створених з метою
задоволення економічних, соціальних та інших потреб своїх членів
(ст. 1 Закону України «Про кооперацію» від 10.07.2003 р.) [2].
Термін «право» позначає насамперед сукупність юридичних норм,
виражених у законах та інших джерелах, що визнаються державою
(обєктивне юридичне право). Правова норма – це первинний
структурний елемент права – загальнообов’язкове, формально
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визначене правило поведінки, яке встановлюється або санкціонується
державою з метою регулювання суспільних відносин і забезпечується
її організаційною та примусовою діяльністю. Норма права знаходить
свій зовнішній вираз у правовому приписі.
Всі чинні юридичні норми певної держави утворюють її систему
права. Система права – це цілісний комплекс взаємопов’язаних і
взаємодіючих чинних юридичних норм певної держави, що
характеризується єдністю та узгодженістю, а також поділом на
інститути й галузі права. Галузь права – це система правових норм, що
регулюють своїм особливим методом певну сферу якісно однорідних
суспільних відносин. Галузі права поділяються на інститути права, а
деякі з них – і на підгалузі права.
Інститут права – це відносно відокремлена група правових норм,
які регулюють суспільні відносини конкретного виду. За складом
інститути поділяються на внутрішньогалузеві (складаються з норм
однієї галузі права) та міжгалузеві (складаються з норм двох і більше
галузей права, що спрямовані на регулювання однорідних суспільних
відносин.
У науковій літературі можна зустрітися з твердженням, що
кооперативне право являє собою самостійну галузь права [108, с. 8].
Попри наявність деяких підстав для такої інтерпретації статусу
кооперативного права, її навряд чи можна вважати достатньо
обґрунтованою. Більш переконливою є позиція, згідно з якою
кооперативне право трактується як міжгалузевий комплексний
інститут права, який утворений з норм цивільного, адміністративного,
земельного, трудового та інших галузей права і поділяється на низку
субінститутів (право кооперативного членства, право кооперативного
самоврядування й інші).
Кооперативне право, як і інші структурні частини системи права,
має свій предмет правового регулювання – якісно однорідні суспільні
відносини, які врегульовуються за допомогою певної сукупності
правових норм. Предметом кооперативного права є внутрішньокооперативні відносини, засновані на кооперативному членстві, що
обумовлює особливості організаційно-управлінських, майнових,
трудових, господарсько-договірних та інших відносин у кооперативі
(тобто членські, майнові, договірні, виробничо-господарські, трудові,
управлінські та інші внутрішньокооперативні відносини). На засадах
членства будуються відносини між членами кооперативу і самим
кооперативом, а також між кооперативом та об'єднаннями
кооперативів. Кооперативні відносини, засновуючись і розвиваючись
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на основі членства, виступають як єдиний цілісний комплекс відносин
[108, с. 10].
До структури предмета кооперативного права можна віднести й
деякі зовнішні відносини кооперативних організацій, врегульовані
спеціальними законами про кооперацію (насамперед, відносини
кооперативів і їх об’єднань із державою).
Таким чином, кооперативне право можна визначити як сукупність
встановлених або санкціонованих державою правових норм, якими
закріплюються принципи, форми, умови і порядок створення і
функціонування кооперативів та їх об'єднань, регулюються кооперативні
відносини та взаємовідносини кооперативів із державою [125, с. 6-7].
Слід зауважити, що кооперативне право складається не лише з правових норм, встановлених державою, але і з норм, прийнятих органами
управління кооперативів і санкціонованих державою.
2. Методи регулювання в кооперативному праві
Метод правового регулювання – це специфічний спосіб владного
впливу держави на суспільні відносини, здійснюваний за допомогою
правових норм та інших юридичних засобів. Метод правового
регулювання значною мірою залежить від предмета (предмет «веде»
за собою метод, бо спосіб регулювання залежить від того, що
необхідно регулювати). Головна відмінність між методами правового
регулювання полягає в обсязі правових можливостей суб'єктів.
В літературі з кооперативного права висловлюється думка, що
воно має самобутній метод правового регулювання і вживаються різні
терміни для його позначення: метод кооперативної демократії;
кооперативний або статутний метод правового регулювання; метод
координації [108, с. 25-27]. Проте більш обґрунтованою видається
позиція, згідно з якою правове регулювання кооперативних відносин
здійснюється за допомогою комплексу методів, добре відомих у
правознавстві.
Насамперед, застосовуються первинні (найбільш загальні) методи
правового регулювання, притаманні профілюючим галузям права
(цивільному та адміністративному праву):
1. Диспозитивний (децентралізований) метод, за допомогою якого
регулюються відносини між рівноправними суб'єктами (відносини
взаємної координації), що складаються на основі волі їх учасників
(цей метод дає можливість субєкту вибрати з установлених державою
той варіант поведінки, який найбільше відповідає його інтересам).
Цей метод можна вважати основним для кооперативного права,
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оскільки саме за його допомогою врегульовуються відносини між
юридично рівними суб’єктами (фізичними та юридичними особами),
які добровільно створюють самоврядну громадсько-господарську
організацію і вільно взаємодіють у її межах.
2. Імперативний (централізований) метод, при якому регулювання
зверху донизу здійснюється на владній основі, а становище суб'єктів
характеризується відносинами субординації, прямої підлеглості (цей
метод чітко визначає межі поведінки субєктів). Застосування цього
методу в кооперативному праві полягає в тому, що компетентні
державні органи у законах та інших нормативно-правових актах
формулюють обов'язкові для дотримання кооперативними організаціями
правила з питань безпеки виробництва та праці, пожежної безпеки,
санітарно-екологічних вимог тощо.
Первинні методи можуть застосовуватися в різних сполученнях,
як правило, з переважанням одного з них. Вони знаходять своє
продовження (конкретизуються) в методах, що регулюють ті чи інші
сукупності суспільних відносин, до яких можна віднести:
1. Метод матеріального і морального заохочення, який притаманний
трудовому, цивільному та іншим галузям права і спрямований на
стимулювання заінтересованості у вирішенні певних завдань
(підвищення трудової і творчої активності, кваліфікації тощо).
2. Метод рекомендацій, який застосовується до самоврядних
організацій. Держава рекомендує кооперативам запроваджувати певні
форми організації виробництва і праці, застосовувати прийнятні для
них форми оплати праці тощо. Органи управління кооперативів
можуть обговорити такі рекомендації і впровадити їх в життя, а якщо
вони є неприйнятними – відхилити їх з належним обґрунтуванням
[108, с. 26].
Таким чином, комплекс методів правового регулювання кооперативних
відносин загалом ґрунтується на виключній добровільності членства та
кооперативному самоврядуванні. Своєрідність цього комплексу
полягає у поєднанні державної правової регламентації основних
питань створення і функціонування кооперативних організацій з їх
власною правотворчістю шляхом створення статутних та інших
локальних правових норм.

3. Принципи кооперативного права
Слово «принципи» означає основоположні, вихідні, керівні ідеї
(засади).
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Кооперативні принципи – це ідеї, керуючись якими кооператив діє
та завдяки яким зберігає ідентичність (своєрідність). Власне
кооперативні принципи (ідеї, які не матеріалізовані у праві і не мають
юридичного змісту) слід відрізняти від принципів кооперативного
права. Принципи права – це його основні засади, вихідні ідеї, що
характеризуються універсальністю, загальною значимістю, вищою
імперативністю і відображають суттєві положення права. Основоположні
принципи кооперації будуть діяти за умови, що механізм їх реалізації
закладено в правових нормах.
Фундаментальні принципи кооперації декілька разів закріплював у
своїх документах Міжнародний кооперативний альянс, внаслідок чого
вони одержали назву «міжнародних кооперативних принципів».
Вперше це було зроблено на XXIII Конгресі МКА в 1966 р. Нині
чинна система кооперативних принципів затверджена ХХХІ
Конгресом МКА у вересні 1995 р. в Манчестері у спеціальній «Заяві
про кооперативну ідентичність» [108, с. 29-30]:
1-й принцип. Добровільне і відкрите членство.
2-й принцип. Демократичний членський контроль (управління).
3-й принцип. Економічна участь членів.
4-й принцип. Самостійність і незалежність.
5-й принцип. Освіта, підвищення кваліфікації та інформація.
6-й принцип. Співробітництво між кооперативами.
7-й принцип. Турбота про громаду.
Перші три принципи визначають взаємини членів кооперативу,
решта – засади його внутрішньої і зовнішньої діяльності.
Кооперативні принципи взаємозалежні: відмова хоча б від одного з
них веде до перетворення справжнього кооперативу в квазікооператив
або ж до його господарського занепаду.
Міжнародні кооперативні принципи є універсальними: на їх
основі може функціонувати кооператив будь-якого виду, що існує у
будь-якій державі, у тих чи інших соціально-економічних умовах.
Кооперативні принципи МКА мають слугувати основою для
розробників законів про кооперативи та кооперативних статутів.
В Україні національні принципи кооперації вперше були
сформульовані в Законі України «Про споживчу кооперацію» 1992 р.
[4, ст. 2].
Згідно із Законом України «Про кооперацію» 2003 р. [2, ст. 4]
українські кооперативи повинні опиратися на такі основні принципи:
 добровільності вступу та безперешкодного виходу з кооперативної
організації;
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 соціальної справедливості, взаємодопомоги та співробітництва;
 рівного права голосу під час прийняття рішень (один член
кооперативу – один голос);
 вільного вибору напрямів і видів діяльності;
 демократичного контролю за діяльністю кооперативних організацій та
їх посадових осіб з боку членів кооперативних організацій;
 безпосередньої участі членів кооперативної організації у її
діяльності.
В теорії кооперативного права серед принципів кооперативного
права називають:
 право на добровільне об'єднання громадян в кооперативи та їх
об'єднання з метою поліпшення свого економічного і соціального
стану;
 право на господарську самостійність, вільний вибір форм і напрямів
господарської діяльності за умови, що невиробничі кооперативи не
належать до підприємницьких (комерційних) структур;
 обов'язок членів виробничих кооперативів брати трудову участь у їх
діяльності;
 дотримання кооперативних принципів створення, господарювання,
управління і контролю, статуту кооперативу, статутів кооперативних
об'єднань в межах делегованих їм в установленому порядку прав і
повноважень;
 невтручання держави у внутрішньокооперативну діяльність, яка
здійснюється в межах статутів кооперативів та їх об'єднань;
 реальність і гарантування суб'єктивних прав учасників кооперативних
правовідносин;
 органічне поєднання державного і внутрішньокооперативного (в
межах, передбачених статутами) регулювання діяльності кооперативів
та їх об'єднань.
Зокрема, принцип органічного поєднання державного і внутрішньокооперативного регулювання діяльності кооперативів та їх об'єднань
забезпечує їх функціонування в рамках Конституції України і
кооперативного законодавства з гарантуванням автономії і самостійності
при вирішенні внутрішніх питань на засадах демократичного
управління і дотримання кооперативних принципів.
4. Кооперативні правовідносини, їхні зміст і види. Суб’єкти
кооперативних правовідносин
Правові відносини – це врегульовані нормами права суспільні
відносини, учасники яких виступають як носії субєктивних прав і
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юридичних обовязків, що забезпечуються державою.
Кооперативні правовідносини є особливим видом суспільних
відносин, які виникають на базі врегульованих правом кооперативних
(членських, майнових, договірних, виробничо-господарських, трудових,
управлінських та інших внутрішньокооперативних) відносин і є їх
юридичним вираженням.
Структуру правовідносин становлять такі елементи: субєкти,
обєкти, зміст правовідносин.
Правові відносини мають матеріальний і юридичний зміст:
 юридичний – це суб'єктивні права і юридичні обов'язки сторін
відносин;
 матеріальний (фактичний) – це сама поведінка (діяльність) учасників
суспільних відносин, яка підлягає правовому регулюванню і в якій
реалізуються суб'єктивні права і юридичні обов'язки сторін відносин.
Об'єкт правовідносин – це матеріальні або нематеріальні блага,
заради одержання або використання яких встановлюються права і
обов’язки учасників правовідносин.
Суб'єкт правовідносин – це учасник правовідносин, який виступає
як носій суб’єктивних прав і юридичних обов'язків. Суб’єктами
кооперативних правовідносин виступають члени кооперативу,
кооперативи різних типів і видів, кооперативні об’єднання, а також
підприємства й інші організації, створені кооперативами та/або їх
об’єднаннями на підставі законів про кооперацію.
Попри існування деяких доктринальних проблем у трактуванні
правової природи кооперативу, теоретичний доробок вітчизняних і
зарубіжних учених дозволяє окреслити коло найсуттєвіших ознак, що
її характеризують:
– кооператив як самостійний суб’єкт права є юридичною особою,
що за видовою належністю є об’єднанням осіб, за порядком створення
– юридичною особою приватного права, а за організаційно-правовою
формою – товариством неприбуткового (некомерційного) типу;
– правоздатність кооперативу є спеціальною (статутною), що
зумовлено договірним порядком його створення особами, які
зобов’язуються спільно діяти на умовах, передбачених статутом
кооперативу;
– кооператив як об’єднання осіб, а не капіталу створюється на
основі членства, яке є особистим (персональним), добровільним і відкритим;
– важливою рисою кооперативу, зумовленою його соціальною
природою, є рівноправність членів, яка реалізується як у
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господарському використанні кооперативу, так і у сфері управління
його справами, і є найбільш повною у разі, коли в законодавстві й
статутах кооперативів закріплюється принцип, згідно з яким кожен
член кооперативу має лише один голос, незалежно від розміру свого
майнового внеску;
– рівноправність членів кооперативу є основою демократичного за
своїм характером управління і контролю в кооперативі, що передбачає
виборність органів кооперативного самоврядування, їх звітність і т.
ін.;
– головною метою діяльності кооперативу є задоволення
економічних, соціальних і культурних потреб його членів;
– у зв’язку з цим кооператив утворюється для провадження
насамперед господарської діяльності (виготовлення продукції,
виконання робіт, надання послуг тощо) або організації праці своїх
членів;
– господарським змістом діяльності кооперативів зумовлена
майнова участь їх членів; пайовий характер майна кооперативу
поєднується з такою його рисою, що відрізняє кооперативи від інших
суб’єктів господарювання, як обмеження виплат частини доходу на
пай;
– поряд з обмеженням виплат на паї, сприяти реалізації
специфічної мети кооперативної діяльності повинен і спосіб розподілу
доходів між членами кооперативу: він здійснюється незалежно від
розміру пайового внеску члена кооперативу й визначається
наслідками праці та тих господарських операцій, які здійснили через
кооператив його члени;
– з головною метою діяльності кооперативу і двома попередніми
ознаками пов’язана така риса кооперативу, як здебільшого неприбутковий характер його діяльності;
– характерною ознакою кооперативу є обов’язкова участь його
членів у діяльності кооперативу, що пов’язано з принципами
самодіяльності і взаємодопомоги (крім вищевказаної майнової участі,
члени кооперативу повинні брати участь у його господарських
операціях, а члени виробничого кооперативу – безпосередню трудову
участь у його діяльності);
– члени кооперативу зазвичай несуть матеріальну відповідальність
за зобов’язаннями свого кооперативу [96, с. 64-65].
Таким чином, кооперативи – це добровільні, демократичні,
неприбуткові господарські організації, капітал яких належить їх
членам. Кооперативи є неприбутковими організаціями, оскільки вони
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зорієнтовані на забезпечення своїх членів роботою чи послугами, а не
на отримання прибутку від вкладеного капіталу.
Складність природи кооперативу зумовлена його організаційною
структурою: члени кооперативу є його власниками, які періодично
поповнюють капітал свого підприємства, визначають стратегічні цілі
та приймають принципові управлінські рішення, і водночас – вони є
клієнтами свого спільно створеного підприємства. В певному
розумінні кооператив є водночас і підприємством, і громадською
організацією, хоча формально він становить самостійну організаційноправову форму господарської та інших видів кооперативної
діяльності.
Законодавчі дефініції кооперативу та кооперативного об’єднання
закріплені в Законі України «Про кооперацію» [2]:
Кооператив – це юридична особа, утворена фізичними та/або
юридичними особами, які добровільно об'єдналися на основі членства
для ведення спільної господарської та іншої діяльності з метою
задоволення своїх економічних, соціальних та інших потреб на
засадах самоврядування (ст. 2).
Кооперативне об’єднання – це спілка, ліга, асоціація, альянс та
інші форми добровільного об’єднання кооперативів за видами
діяльності чи територіальною ознакою з метою створення
сприятливих умов для діяльності кооперативів, що входять до його
складу, та їх членів (ст. 30).
У ст. 6 Закону України «Про кооперацію» кооперативи відповідно
до завдань та характеру їх діяльності поділяються на типи –
виробничі, обслуговуючі та споживчі. За напрямами діяльності вони
можуть бути сільськогосподарськими, житлово-будівельними, садовогородніми, гаражними, торговельно-закупівельними, транспортними,
освітніми, туристичними, медичними тощо.
Виробничий кооператив – кооператив, який утворюється шляхом
об'єднання фізичних осіб для спільної виробничої або іншої
господарської діяльності на засадах їх обов'язкової трудової участі з
метою одержання прибутку.
Обслуговуючий кооператив – кооператив, який утворюється
шляхом об'єднання фізичних та/або юридичних осіб для надання
послуг переважно членам кооперативу, а також іншим особам з метою
провадження їх господарської діяльності.
Споживчий кооператив (споживче товариство) – кооператив, який
утворюється шляхом об'єднання фізичних та/або юридичних осіб для
організації торговельного обслуговування, заготівель сільськогосподарської
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продукції, сировини, виробництва продукції та надання інших послуг
з метою задоволення споживчих потреб його членів.
Згідно із Законом України «Про кредитні спілки» 2001 р.,
кредитна спілка – це неприбуткова організація, заснована фізичними
особами, професійними спілками, їх об'єднаннями на кооперативних
засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному
кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних
грошових внесків членів кредитної спілки [3, ст. 1 п. 1].
5. Джерела кооперативного права та їхні види: загальна
характеристика
У світі існують два протилежні підходи щодо забезпечення
правового поля діяльності кооперативних організацій. Перший підхід
полягає в тому, що для кооперативів розробляється спеціальне
законодавство, нерідко приймається базовий універсальний кооперативний
закон, який ідентифікує їх як особливий тип організацій. Такого
підходу дотримуються, наприклад, в Німеччині, Австрії, Іспанії.
Другий підхід характеризується повною відсутністю спеціальних
кооперативних законів, наприклад у Данії, що змушує кооперативні
організації діяти в правовому полі інших суб’єктів господарювання,
забезпечуючи відповідність своєї діяльності кооперативним принципам
через свої статути. Чимало країн використовують чисельні проміжні
форми: приймають спеціальні закони лише щодо окремих типів
кооперативних товариств або включають спеціальні розділи чи
положення щодо кооперативів в інші закони (наприклад, у Швейцарії
та Італії вони включені в Цивільний кодекс, в Бельгії, Аргентині,
Мексиці – в Кодекс законів про комерційну діяльність) [108, с. 315].
Джерела кооперативного права – це офіційно-державні способи
закріплення і зовнішнього вияву норм кооперативного права, завдяки
яким вони набувають загальнообов’язковості та формальної визначеності.
У теорії права розрізняють такі види формальних джерел права:
правовий звичай, правовий (судовий або адміністративний) прецедент,
нормативно-правовий договір, нормативно-правовий акт.
Нормативно-правовий акт – це офіційний письмовий документ
компетентного органу держави, в якому містяться норми права.
Нормативно-правові акти за юридичною силою поділяються на
такі види:
 закон – нормативно-правовий акт, що приймається органом
законодавчої влади чи референдумом з додержанням спеціальної
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законодавчої процедури, регулює найважливіші суспільні відносини і
має вищу юридичну силу щодо інших нормативно-правових актів;
 підзаконний нормативно-правовий акт – нормативний документ
компетентного органу держави, що приймається на підставі закону, на
виконання закону та відповідно до закону.
Джерелами кооперативного права є насамперед нормативноправові акти, які прийняті компетентними державними органами або
органами управління кооперативних організацій (у санкціонованих
державою межах) з метою регулювання та охорони кооперативних
відносин.
В доктрині кооперативного права поширеною є чотиричленна
класифікація джерел права, згідно з якою за способами правотворчості
вони поділяються на:
 нормативно-правові акти держави (приймаються безпосередньо
органами держави, як наприклад, закони, укази Президента, постанови
Кабміну);
 акти санкціонованої правотворчості (приймаються органами управління
кооперативів, але потребують обов’язкового схвалення (затвердження)
державою);
 акти делегованої правотворчості (держава делегує право прийняття цих
актів органам управління кооперативних організацій);
 акти дозвільної правотворчості (приймаються органами управління
кооперативів та їх об'єднань в межах, дозволених законодавством, для
регулювання внутрішньокооперативних відносин) [108, с. 79-80].
В кооперативному праві більшою мірою, ніж в інших сферах
правового регулювання, використовуються акти санкціонованої,
дозвільної та делегованої правотворчості.
Згідно зі ст. 5 Закону «Про кооперацію» [2], законодавство про
кооперацію базується на нормах Конституції України і Цивільного
кодексу України, Закону «Про кооперацію», інших нормативноправових актів з питань кооперації.
Головним джерелом кооперативного права є Конституція України,
прийнята 28 червня 1996 р. [1]. Вона має найвищу юридичну силу.
Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі
Конституції і повинні відповідати їй. Якщо законодавчі акти, у тому
числі акти кооперативного законодавства, не відповідають положенням
Конституції, вони визнаються недійсними. Разом з тим, Конституція
України не містить спеціальних норм про кооперацію.
Одним з основних прав людини є передбачене ст. 36 Конституції
право громадян на об'єднання в громадські організації, в тому числі в
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кооперативні, з метою здійснення і захисту своїх прав і свобод та
задоволення економічних, соціальних, культурних та інших інтересів.
Важливим положенням, закріпленим у ст. 36 Конституції, є принцип
добровільності об'єднання в громадські організації. Згідно зі ст. 36
Конституції, всі об’єднання громадян є рівними перед законом. Крім
того, ст. 15 Конституції закріплено принцип політичної, економічної
та ідеологічної багатоманітності суспільного життя, що дає
можливість створювати кооперативи різних типів і видів. Важливими
для кооперації є низка інших статей Конституції (статті 13, 14, 41, 42,
43, 45).
Статтею 19 Конституції закріплено принцип, згідно з яким органи
державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові
особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у
спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Таким
чином Конституція гарантує кооперативам право на самостійне
управління своїми справами.
Стаття 55 Конституції гарантує право на оскарження в суді
рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.
Статтею 56 закріплено право на відшкодування за рахунок
держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та
моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи
бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними
своїх повноважень.
Зазначені та інші положення Конституції конкретизуються в
поточному кооперативному законодавстві. Крім того, поточне
законодавство містить в собі механізм реалізації конституційних норм.
До важливих джерел кооперативного права слід віднести
Цивільний і Господарський кодекси України від 16 січня 2003 р.
Цивільний кодекс України відносить кооперативи за видовою
ознакою до юридичних осіб приватного права, а за організаційноправовою формою: виробничі кооперативи – до підприємницьких
товариств, всі інші кооперативи – до непідприємницьких товариств [7,
ст. 81, 83-86]. Статті 163-166 спеціально присвячені виробничим
кооперативам (містять його визначення, характеризують його
установчі документи, майно кооперативу, припинення членства у
ньому і перехід паю).
Господарський кодекс України [6] відносить кооперативи до
суб’єктів господарювання. 19 із 20 статей його глави 10-ї
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«Підприємства колективної власності» присвячено кооперативам.
Найбільше уваги приділено виробничим кооперативам. У статтях 95110 визначено: поняття виробничого кооперативу, принципи його
діяльності, загальні умови його створення, основні положення щодо
членства у кооперативі, майна кооперативу, управління кооперативом,
господарської діяльності та майнової відповідальності кооперативу,
припинення його діяльності. У ст. 111 закріплені основні положення
стосовно споживчої кооперації. Ст. 130 присвячена кредитним
спілкам, а ст. 338 – кооперативним банкам.
Найважливішим актом власне кооперативного законодавства є
базовий закон «Про кооперацію» від 10 липня 2003 р. [2]. Він вміщує
41 статтю, що об’єднані в сім розділів (загальні положення;
кооператив; кооперативне об’єднання; трудові відносини в кооперативних
організаціях; держава і кооперація; міжнародні зв’язки і зовнішньоекономічна діяльність кооперативних організацій; прикінцеві
положення). Закон визначає правові, організаційні, економічні та
соціальні основи функціонування кооперації взагалі і, таким чином,
він уніфікує правове регулювання діяльності кооперативів окремих
видів і закладає підвалини для створення і розвитку кооперативів тих
видів, стосовно яких ще не прийняті спеціальні закони.
На відміну від базового закону «Про кооперацію» спеціальні акти
кооперативного законодавства визначають правовий статус і
регулюють діяльність кооперативів окремих видів, зокрема,
споживчих, сільськогосподарських виробничих і обслуговуючих,
кредитних, дачних, гаражних та інших. Найважливішими з них є
Закони України «Про споживчу кооперацію» від 10 квітня 1992 р. [4],
«Про сільськогосподарську кооперацію» від 17 липня 1997 р. (в
редакції від 20 листопада 2012 р.) [5], «Про кредитні спілки» від
20 грудня 2001 р. [3]. Визначальним для спеціальних законів є те, що в
разі колізії між спеціальними і загальними законами застосовуються
норми спеціального закону як більш точного інструменту для
регулювання відносин певного виду.
Підзаконні акти про кооперацію поділяються на дві основні групи:
1) акти органів держави з урегулювання діяльності кооперації (укази
Президента України, постанови Кабінету Міністрів, положення,
правила, інструкції та накази міністерств й інших органів державної
виконавчої влади);
2) акти органів управління кооперативних організацій з внутрішньокооперативних відносин (внутрішньокооперативні акти).
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Компетенція державних органів щодо врегулювання відносин у
кооперативних організаціях обмежується суворо визначеним колом
питань, окресленим законодавством. Важливе місце серед підзаконних
актів про кооперацію займають спеціальні правові акти компетентних
державних органів. До них належить, наприклад, Указ Президента
України «Про заходи щодо розвитку кооперативного руху та
посилення його ролі в реформуванні економіки України на ринкових
засадах» від 19 грудня 2000 р. [49], який позначає важливу віху у
розвитку національного кооперативного законодавства.
Основним документом, що регулює діяльність кооперативу чи
кооперативного об’єднання, є статут. Статутне врегулювання
відносин в кооперації випливає із самої природи стосунків в
кооперативах, які є недержавними самоврядними організаціями. Зміст
статуту кооперативу будь-якого виду визначається передусім ст. 8
Закону України «Про кооперацію», а зміст статуту кооперативного
об’єднання – ст. 33 цього Закону [2].
До внутрішньокооперативних актів належать також акти, що
приймаються органами управління кооперативних організацій для
врегулювання відносин окремих видів – членських, майнових,
управлінських тощо (постанови, положення, інструкції, правила,
накази та інші акти нормативного характеру). Право на прийняття
певного нормативного акта визначається компетенцією органу
кооперативного самоврядування, закріпленою в статуті. Кооперативи
приймають здебільшого такі внутрішньокооперативні нормативні
акти: правила внутрішнього розпорядку, положення про пайовий і
неподільний фонди, положення про оплату праці, положення про
кооперативні виплати та виплати на пай, положення про кооперативні
виплати на земельний пай (для сільськогосподарських кооперативів)
та ін.
У сучасній Україні споживча кооперація, на відміну від інших
видів кооперативів, має вертикальну систему кооперативних
організацій (райспоживспілки, облспоживспілки, Укоопспілка), яким
споживчі товариства (низові, первинні кооперативи) в установленому
порядку делегували право прийняття нормативних актів, обов'язкових
для всіх кооперативних організацій нижчого рівня.
Органи управління організацій споживчої споживчої кооперації
приймають, переважно, примірні нормативні акти, до яких належать
примірні статути різних рівнів кооперативних формувань (споживчого
товариства, райспоживспілки, облспоживспілки, підприємства споживчої
кооперації), примірні положення, примірні договори тощо, які містять
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рекомендаційні норми (у кооперації не допускається прийняття
типових статутів) [108, c. 88].
Примірні нормативні акти мають значення для уніфікації
регулювання однотипних внутрішньокооперативних відносин в
системі споживчої кооперації. Вони дають можливість державним
органам перевіряти, наскільки локальний нормативний акт кооперативної
організації регіонального чи місцевого рівня враховує рекомендації
примірного нормативного акта, прийнятого вищими органами споживчої кооперації, і, таким чином, наскільки він відповідає вимогам
законодавства.
Глосарій: кооперативне право, кооперація, право (об’єктивне
юридичне), правова норма, інститут права, галузь права, система
права, предмет правового регулювання, метод правового
регулювання, метод координації, диспозитивний (децентралізований)
метод, імперативний (централізований) метод, метод матеріального і
морального заохочення, метод рекомендацій, кооперативні принципи,
фундаментальні принципи кооперації, принципи права, принципи
кооперативного права, кооперативні правовідносини, об’єкти
правовідносин, суб’єкти правовідносин, зміст правовідносин,
кооператив, кооперативне об’єднання, виробничий кооператив,
обслуговуючий кооператив, споживчий кооператив (споживче
товариство), кредитна спілка, джерела кооперативного права,
нормативно-правовий акт, закон, підзаконний нормативно-правовий
акт, статут, примірний нормативний акт.

5.

Лекційне заняття
План
Поняття і предмет кооперативного права.
Методи регулювання в кооперативному праві.
Принципи кооперативного права.
Кооперативні правовідносини, їхні зміст і види. Суб’єкти
кооперативних правовідносин.
Джерела кооперативного права та їхні види: загальна характеристика.

1.
2.
3.
4.

Семінарське заняття
Питання для обговорення
Поняття і предмет кооперативного права.
Методи регулювання в кооперативному праві.
Кооперативні правовідносини, їхні зміст і види.
Суб’єкти кооперативних правовідносин.

1.
2.
3.
4.

44

5. Джерела кооперативного права та їхні види. Закони про
кооперацію.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Питання самостійного вивчення:
Система кооперативного права.
Місце кооперативного права в системі національного права.
Принципи кооперативного права.
Виникнення, зміна і припинення кооперативних правовідносин.
Конституційні засади кооперативного права.
Підзаконні нормативні акти про кооперацію.
Внутрішньокооперативні нормативні акти. Статут кооперативу.

Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння
знань:
1. Дати відповідь на контрольні питання.
1.1. Які значення має термін «кооперативне право»?
1.2. Яке коло суспільних відносин складає предмет кооперативного
права?
1.3. Які методи використовуються для правового регулювання
кооперативних відносин?
1.4. Назвіть основний метод правового регулювання кооперативних
відносин і обґрунтуйте свою думку.
1.5. Яке місце займає кооперативне право в системі права України?
1.6. На яких принципах будується правове регулювання кооперативних
відносин?
1.7. Яку структуру мають кооперативні правовідносини?
1.8. Яку структуру має система джерел кооперативного права?
1.9. Назвіть спеціальні закони про кооперацію.
1.10. Які нормативні акти називають примірними?
2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на
семінарському занятті.
4. Виконати завдання:
4.1. Письмово перелічити і охарактеризувати види суспільних
відносин, які складають предмет кооперативного права.
4.2. Письмово порівняти міжнародні кооперативні принципи з
кооперативними принципами, які закріплені в Законі України «Про
кооперацію».
4.3. Розробити структурно-логічну схему «Класифікація джерел
кооперативного права».
4.4. Доповнити схему
Кооперативне право – це:
Складова частина

Наука
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Навчальна дисципліна

системи права
Сукупність правових
норм, якими
закріплюються
принципи, форми, умови
і порядок створення і
функціонування
кооперативів, їх
об’єднань, регулюються
кооперативні відносини,
відносини кооперативної
власності і
взаємовідносини
кооперативних
організацій із державою.

5. Розв’язати тести:
5.1. Позначаючи терміном «кооперативне право» систему
кооперативно-правових норм, мають на увазі:
а) навчальну дисципліну;
б) галузь науки;
в) галузь законодавства;
г) складову частину системи права.
5.2. Характерною особливістю внутрішньокооперативних відносин,
які належать до предмета регулювання кооперативного права, є те, що
вони:
а) завжди мають майновий зміст;
б) засновані на членстві в організації;
в) виникають лише між фізичними особами й кооперативом;
г) завжди мають виробничий характер.
5.3. Як «юридичну особу, утворену фізичними та/або юридичними
особами, які добровільно об'єдналися на основі членства для ведення
спільної господарської та іншої діяльності з метою задоволення своїх
економічних, соціальних та інших потреб на засадах самоврядування»
український законодавець визначив поняття:
а) кооперативного об’єднання;
б) виробничого кооперативу;
в) кооперативу будь-якого типу й виду;
г) споживчого товариства.
5.4. Органічне поєднання державного і внутрішньокооперативного
регулювання діяльності кооперативів та їх об'єднань є одним із:
а) принципів кооперативного права;
46

б) міжнародних принципів кооперації за версією Міжнародного
кооперативного альянсу;
в) міжнародних принципів кооперації за версією Міжнародної
організації праці;
г) принципів, визначених рочдельськими кооператорами в 1844 р..
5.5. Закон України «Про кооперацію» було прийнято в:
а) 1992 році;
б) 1997 році;
в) 2001 році;
г) 2003 році.
5.6. В Україні сьогодні діють кооперативні закони:
а) універсальний і спеціальні;
б) тільки універсальний;
в) тільки спеціальні;
г) кооперативний кодекс.
5.7. Безпосередньо про кооперативи є згадка в:
а) Конституції України;
б) Цивільному кодексі України;
в) Комерційному кодексі України;
г) Кооперативному кодексі України.
5.8. Право громадян на об'єднання закріплено Конституцією України в
статті:
а) 15;
б) 36;
в) 41;
г) 66.
5.9. Внутрішньокооперативні нормативні акти видають:
а) органи державної виконавчої влади за місцем знаходження
кооперативу;
б) спеціальні державні органи управління кооперацією;
в) органи місцевого самоврядування за місцем знаходження
кооперативу;
г) органи управління кооперативних організацій.
5.10. Указ «Про заходи щодо розвитку кооперативного руху та
посилення його ролі в реформуванні економіки України на ринкових
засадах» було видано в:
а) 1993 році;
б) 1996 році;
в) 2000 році;
г) 2003 році.
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Література: 1-7, 49, 52, 94-96, 98, 99, 108, 111, 112, 116, 122, 125, 127.
Тема 3. Правовий статус кооперативів, їх об’єднань
і створених ними підприємств (організацій)
1. Поняття правового статусу та правосуб’єктності кооперативу.
Установчі документи кооперативу
Правовий статус кооперативу ґрунтується на його правосуб'єктності,
яка означає, що кооператив як юридична особа є суб'єктом права,
може брати участь у передбачених статутом і незаборонених
законодавством господарських та інших суспільних відносинах, мати
відповідні права і обов'язки, здійснювати їх, відповідати за своїми
зобов'язаннями, вживати заходів до захисту порушених прав.
Розглянемо відображені у наведеній тезі взаємозв’язки у логічній
послідовності.
Правосуб'єктність – це можливість і здатність особи бути
суб'єктом правовідносин з усіма правовими наслідками (складається з
правоздатності та дієздатності).
Правоздатність – це абстрактна здатність суб'єкта права мати
суб'єктивні права і юридичні обов'язки (це «право мати право»).
Абстрактний характер правоздатності виявляється в тому, що це не
просто сума будь-яких прав, не кількісне їх відображення, а
необхідний і постійно діючий стан особи, передумова її правоволодіння.
Дієздатність – це здатність суб'єкта правовідносин своїми діями
брати на себе обов'язки і використовувати свої права (це можливість
реалізовувати правоздатність). Дієздатність кооперативу як юридичної
особи, що є самоврядною організацією, здійснюється через органи
управління, які утворюються й діють відповідно до закону та статуту.
Деліктоздатність – це здатність суб'єкта права нести відповідальність за свої протиправні вчинки (іноді її разом з
угодоздатністю розглядають як аспект дієздатності).
У колективних суб'єктів права, до яких належать і кооперативні
організації, правоздатність і дієздатність завжди збігаються за часом
виникнення і дії.
Правосуб'єктність особи втілюється у її правовому статусі.
Категорія правового статусу є однією з дискусійних у теорії права.
Про це свідчать існуючи підходи до розуміння співвідношення понять
правового статусу, правового становища, правосуб’єктності, право- і
дієздатності. Більшість учених розглядають правовий статус в якості
одного з елементів правосуб’єктності поряд з право- і дієздатністю
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або ж вважають правовий статус ширшим за правосуб’єктність
поняттям. Найбільш обґрунтованим уявляється третій підхід, згідно з
яким правовий статус зводиться до прав і обов’язків суб’єкта, всі ж
інші елементи розглядаються як додаткові, що існують або як
передумови виникнення правого статусу (наприклад, правосуб’єктність),
або як елементи, що є похідними від нього (наприклад, юридична
відповідальність). Разом з тим, права й обов’язки суб’єкта доцільно
розглядати у зв’язку з його правосуб’єктністю і юридичною
відповідальністю [96, с. 102, 103].
Слід зауважити, що в юридичній науці існує також довготривалий
спір щодо співвідношення понять «правовий статус» і «правове
становище». Вчені висловили широкий спектр поглядів на зазначену
проблему – від повного ототожнення змісту цих понять до різних
варіантів їх розмежування. Заслуговує на увагу підхід, прибічники
якого вважають, що категорія «правове становище» характеризує
динамічний правовий стан суб’єкта й тяжіє до фактичного наявного
його стану, який визначається не лише відповідно до законодавства та
правовстановлюючих документів, але і з урахуванням перебування
суб’єкта в загальних та індивідуальних правових, а також пов’язаних з
ними соціальних, економічних й інших зв’язках. Правовий статус
юридичної особи за такого підходу – це певний статичний стан
суб’єкта права, визначений за допомогою позитивного права
(формально-юридично) [96, с. 102, 103].
Отже, правовий статус кооперативу – це сукупність усіх його
прав, обов'язків і законних інтересів (тобто, це правові можливості
здійснювати господарські, соціальні та інші функції з метою
забезпечення економічних, соціальних, культурних та інших інтересів
своїх членів). Головною передумовою виникнення правового статусу
кооперативу є його правосуб’єктність.
Правовий статус кооперативу є складним правовим явищем, яке
визначається нормами низки галузей права (цивільного, адміністративного,
фінансового, земельного, господарського, аграрного та ін.), актами
кооперативного
законодавства
та
внутрішньокооперативними
нормативними актами (насамперед, установчими документами
кооперативу). Розглянемо основні положення, що містяться у
згаданих нормативних джерелах.
Правовий статус кооперативу як юридичної особи приватного
права визначається передусім нормами Цивільного кодексу України.
Згідно зі ст. 80 ЦК України [7], юридичною особою є організація, яка
створена і зареєстрована у встановленому законом порядку, наділяється
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цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та
відповідачем у суді. Основними ознаками юридичної особи є: її
організаційна єдність (наявність керівного органу й установчого
документа), наявність власного майна, здатність від свого імені
набувати майнових і особистих немайнових прав та виконувати
обов’язки.
Цивільна правоздатність юридичної особи, у тому числі
кооперативу, виникає з моменту її створення (дня її державної
реєстрації) і припиняється з дня внесення до єдиного державного
реєстру запису про її припинення.
За ознакою організаційно-правової форми ЦК України відносить
кооперативи до товариств, тобто організацій, що створені шляхом
об'єднання осіб (учасників), які мають право участі у цьому товаристві.
Товариства поділяються на підприємницькі і непідприємницькі.
Товариства, які здійснюють підприємницьку діяльність з метою
одержання прибутку та наступного його розподілу між учасниками
(підприємницькі товариства), можуть бути створені лише як
господарські товариства або виробничі кооперативи [7, ст. 84].
Непідприємницькі товариства – це товариства, які не мають на меті
одержання прибутку для його наступного розподілу між учасниками
(всі кооперативи, крім виробничих, об’єднання громадян тощо).
Господарський кодекс України [6] містить положення, які
визначають господарську правосуб’єкність кооперативів, визнаючи їх
суб’єктами господарювання. Акти кооперативного законодавства
конкретизують положення ЦК і ГК України щодо кооперативів та їх
об’єднань.
Відповідно до ст. 2 Закону України «Про кооперацію» [2]
кооператив – це юридична особа, утворена фізичними та/або
юридичними особами, які добровільно об'єдналися на основі членства
для ведення спільної господарської та іншої діяльності з метою
задоволення своїх економічних, соціальних та інших потреб на
засадах самоврядування. Він повинен мати своє найменування і
місцезнаходження. Кооператив має самостійний баланс, розрахунковий
та інші рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням
(ст. 6).
Згідно зі ст. 27 Закону «Про кооперацію» [2], кооператив
відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном.
Члени кооперативу відповідають за зобов'язаннями кооперативу в
межах внесеного ними паю, якщо інше не передбачено статутом
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кооперативу або законом. Кооператив не несе відповідальності за
зобов'язаннями своїх членів.
Важливе значення для правового статусу кооперативу має його
видова належність. Згідно зі ст. 6 Закону «Про кооперацію»
кооперативи відповідно до завдань та характеру їх діяльності
поділяються на типи – виробничі, обслуговуючі та споживчі. За
напрямами діяльності вони можуть бути сільськогосподарськими,
житлово-будівельними, садово-городніми, гаражними, торговельнозакупівельними, транспортними, освітніми, туристичними, медичними
тощо.
В Україні у законодавчому порядку визначено правовий статус
споживчих товариств, сільськогосподарських кооперативів та
кредитних спілок. Про діяльність інших видів кооперативів
спеціальних законів немає. Правовий статус виробничих кооперативів
врегульовано ЦК і ГК України. Правовий статус житлових, дачних,
гаражних та інших видів кооперативів на підставі загального Закону
України «Про кооперацію» визначається їх статутами.
Статутна правоздатність кооперативу базується на цивільній
правоздатності і визначається нормативним закріпленням мети і видів
діяльності кооперативу та іншими положеннями, що фіксуються у
статуті. Статут – це розроблений у відповідності із законодавством і
затверджений засновниками кооперативу основний документ, яким
визначається його правовий статус.
Згідно зі ст. 8 Закону «Про кооперацію» [2], статут кооперативу
повинен містити такі відомості:
 найменування кооперативу, його тип та місцезнаходження;
 мета створення кооперативу і вичерпний перелік видів його
діяльності;
 склад його засновників;
 умови і порядок вступу до кооперативу та виходу чи виключення з
нього;
 права і обов'язки членів та асоційованих членів кооперативу;
 порядок внесення змін до статуту кооперативу;
 порядок встановлення розмірів і сплати внесків та паїв членами
кооперативу та відповідальність за порушення зобов'язань щодо їх
сплати;
 форми участі членів кооперативу в його діяльності;
51



порядок формування, склад і компетенція органів управління та
органів контролю кооперативу, а також порядок прийняття ними
рішень, у тому числі з питань, рішення з яких приймається
одноголосно чи кваліфікованою більшістю голосів членів кооперативу,
які беруть участь у загальних зборах;
 порядок формування, використання та розпорядження майном
кооперативу;
 порядок розподілу його доходу та покриття збитків;
 порядок обліку і звітності в кооперативі;
 порядок реорганізації і ліквідації кооперативу та вирішення
пов'язаних з цим майнових питань;
 порядок скликання загальних зборів;
 умови і порядок повернення паю.
Статут може містити інші пов'язані з особливостями діяльності
кооперативу положення, що не суперечать законодавству.
До установчих документів кооперативу, крім статуту, належить
акт про його заснування. Рішення про створення кооперативу
приймається його установчими зборами. Чисельність членів
кооперативу не може бути меншою ніж три особи. Рішення
установчих зборів оформляється протоколом, який підписують
головуючий та секретар зборів. У протоколі зазначаються особи, які
брали участь в установчих зборах (для юридичної особи – прізвище,
ім'я та по батькові уповноваженого представника юридичної особи,
дані про її державну реєстрацію).
Таким чином, згідно з чинним законодавством кооперативи мають
всі права юридичної особи, зокрема, набувати прав на майно, вступати
в зобов'язання, бути позивачами й відповідачами в суді.
Правосуб’єктність (право- та дієздатність) кооперативу виникає з
моменту його державної реєстрації. На відміну від загальної
правоздатності фізичних осіб правоздатність кооперативу, маючи
спеціальний (статутний) характер, визначається нормативним
закріпленням мети й видів діяльності кооперативу та іншими
положеннями, що фіксуються у статуті. Закріплена в статуті мета, а
саме її слід вважати визначальною характеристикою юридичної особи,
повинна мати кооперативний характер, передусім відображати
неприбуткову природу кооперативної організації.
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2. Поняття і види об’єднань кооперативів, їхній правовий
статус
Первинні кооперативи з метою забезпечення економічних,
соціальних, культурних та інших інтересів своїх членів, підвищення
ефективності їх діяльності можуть створювати об'єднання кооперативів. Кооперативні об’єднання можуть утворюватися для
здійснення будь-якої не забороненої законом діяльності, пов’язаної з
виробництвом продукції, наданням послуг, а також захистом економічних
інтересів кооперативів, наданням їм інформації, консультативнометодичною роботою тощо.
Практика діяльності кооперативних організацій виробила різні
види об'єднань кооперативів, що відрізняються за своїм правовим
статусом, характерними ознаками порядку їх створення, діяльності і
управління, взаємовідносин між кооперативами та об'єднаннями, а
також між об'єднаннями [108, с. 110]:
 договірні об'єднання, що створюються кооперативами на підставі
договорів, в яких визначаються права й обов'язки як об'єднань, так і
кооперативів, а також відповідальність учасників;
 статутні об'єднання, що створюються на засадах членства з делегуванням їм кооперативами централізованих функцій і компетенції з
питань господарської діяльності, управління і контролю та прав щодо
прийняття об'єднаннями рішень, обов'язкових для кооперативів;
 статутні об'єднання, що створюються на засадах членства, з делегованими функціями господарської діяльності і управління та правом
прийняття рекомендацій;
 змішані об'єднання, що здійснюють господарські й управлінські
функції частково на засадах членства і делегованих повноважень, а
частково на договірних засадах;
 кооперативи кооперативів, що створені кооперативами первинної
ланки за правилами кооперації на засадах членства, внесення
вступних і пайових внесків, функції та повноваження яких
визначаються їх статутами (наприклад, об’єднані кредитні спілки).
Об'єднання кооперативів, що утворюються на договірних засадах,
здійснюють свою діяльність у межах, узгоджених договорами.
Статутні кооперативи утворюються на засадах членства шляхом прийняття установчих документів – установчих договорів і статутів
об'єднань. Створення кооперативами статутних об'єднань первинного,
вторинного і більш високого рівня є ознакою формування відповідної
кооперативної системи.
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В Україні існують: регіональні об’єднання кооперативів різних
видів; Центральна спілка споживчих товариств України (Укоопспілка);
Національна асоціація кредитних спілок України (НАКСУ), заснована
в 1994 р.; Всеукраїнська асоціація кредитних спілок (ВАКС), створена
в 2003 р.; Національна спілка сільськогосподарських кооперативів
України (НССКУ), створена у 1998 р.; Національний кооперативний
альянс України, заснований у 2001 р. Укоопспілкою, НАКСУ,
НССКУ; інші кооперативні об’єднання.
Основні вимоги до об’єднань кооперативів усіх видів закріплені у
розділі ІІІ «Кооперативне об’єднання» Закону «Про кооперацію» [2].
Кооперативне об’єднання – це спілка, ліга, асоціація, альянс та
інші форми добровільного об’єднання кооперативів за видами
діяльності чи територіальною ознакою з метою створення сприятливих
умов для діяльності кооперативів, що входять до його складу, та їх
членів (ст. 30 Закону «Про кооперацію»). Членом кооперативного
об'єднання може бути як первинний кооператив, так і інше
кооперативне об'єднання. Члени кооперативного об'єднання будьякого рівня – кооперативи, кооперативні об'єднання – зберігають
статус юридичної особи.
Кооперативні об'єднання створюються та діють з місцевим
(сільським, селищним, міським, районним, обласним, республіканським
в АР Крим) або загальнодержавним статусом і є некомерційними
організаціями.
Згідно зі ст. 31 Закону «Про кооперацію», кооперативне
об'єднання створюється за рішенням установчих зборів, конференції,
з'їзду уповноважених представників кооперативів, кооперативних
об'єднань. Установчі збори, конференція, з'їзд ухвалюють установчий
договір, затверджують статут та обирають органи управління
кооперативного об'єднання. Кооперативне об'єднання набуває статусу
юридичної особи з моменту державної реєстрації.
Установчий договір кооперативного об'єднання повинен містити:
 склад засновників кооперативного об'єднання, їх найменування, дані
про державну реєстрацію;
 порядок створення кооперативного об'єднання;
 відомості про розміри та порядок сплати вступних, членських та
інших внесків;
 рішення про обрання та повноваження посадових осіб, відповідальних
за створення, реєстрацію та організацію роботи кооперативного
об'єднання;
 рішення про затвердження статуту кооперативного об'єднання;
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 порядок формування і використання доходів кооперативного
об'єднання;
 порядок виходу з кооперативного об'єднання.
Кооперативне об'єднання діє на підставі статуту, який
затверджується установчими зборами (конференцією, з'їздом)
уповноважених представників кооперативів, кооперативних об'єднань.
Статут кооперативного об'єднання повинен містити:
 найменування, статус та місцезнаходження кооперативного об'єднання;
 перелік його членів;
 порядок прийняття, внесення змін до статуту;
 мету створення і завдання, а також вичерпний перелік видів
діяльності кооперативного об'єднання;
 порядок створення та повноваження органів управління та
ревізійно-контрольних органів кооперативного об'єднання;
 умови і порядок вступу та виходу з кооперативного об'єднання;
 права та обов'язки членів кооперативного об'єднання;
 порядок встановлення розміру та сплати вступного, членського та
інших внесків;
 порядок прийняття рішень органами управління кооперативного
об'єднання;
 джерела формування, порядок розпорядження та використання
майна кооперативного об'єднання;
 порядок утворення та використання фондів;
 порядок розподілу доходів та погашення збитків кооперативного
об'єднання;
 майнову відповідальність кооперативного об'єднання та його членів;
 порядок обліку і звітності в кооперативному об'єднанні;
 порядок ліквідації та реорганізації кооперативного об'єднання та
вирішення пов'язаних з цим майнових питань.
Установчий договір і статут кооперативного об'єднання можуть
містити інші положення з питань його діяльності.
Найбільший досвід спілкового будівництва в Україні має
споживча кооперація. Діяльність спілок споживчої кооперації сьогодні
регулюється Законом «Про споживчу кооперацію», розділ ІІІ якого
має назву «Спілки споживчих товариств» [4].
Згідно зі ст. 8 цього Закону спілки споживчих товариств, виходячи
з делегованих їм прав, можуть представляти і захищати інтереси
споживчих товариств, їх членів та населення у відповідних державних
та інших органах, а також у міжнародних організаціях; подавати
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споживчим товариствам практичну допомогу у здійсненні господарської
діяльності, впровадженні в практику досягнень науково-технічного
прогресу, передового досвіду; проводити науково-дослідні і дослідноконструкторські роботи, підготовку та підвищення кваліфікації кадрів;
вирішувати господарські спори між організаціями і підприємствами
споживчої кооперації; вести власну господарську діяльність, спрямовану
на створення необхідної виробничої та соціальної інфраструктури
споживчої кооперації. Спілка як юридична особа не відповідає за
зобов'язаннями товариств і не має щодо них розпорядчих функцій.
Закон «Про сільськогосподарську кооперацію» (ст. 10) містить
лише положення, згідно з яким кооперативні об’єднання
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів є неприбутковими і
провадять свою діяльність на тих самих засадах, що й
сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи.
Розділ VІ Закону «Про кредитні спілки» має назву «Асоціації
кредитних спілок» [3]. Стаття 24 цього Закону закріплює загальні
засади створення асоціацій кредитних спілок та їх діяльності.
З метою координації своєї діяльності, надання взаємодопомоги та
захисту спільних інтересів кредитні спілки мають право на
добровільних засадах створювати асоціації кредитних спілок:
 місцеві (у рамках однієї адміністративно-територіальної одиниці),
якщо членами такого об'єднання є більш як третя частина кількості
кредитних спілок, які діють на території такої адміністративнотериторіальної одиниці, але у кількості не менше трьох кредитних
спілок;
 всеукраїнські (діяльність яких поширюється на територію всієї
України), за умови, що членами таких асоціацій є кредитні спілки
більш ніж з половини адміністративно-територіальних одиниць,
визначених частиною другою статті 133 Конституції України
(24 області, АР Крим, міста Київ та Севастополь).
Рішення про створення асоціації кредитних спілок приймає
установча конференція представників кредитних спілок. Асоціація
кредитних спілок діє на підставі статуту, який затверджується
рішенням конференції представників кредитних спілок. Обов’язкові
положення у змісті статуту асоціації передбачені п. 4 ст. 24 Закону.
Асоціація кредитних спілок є юридичною особою, має
самостійний баланс, банківські рахунки, які відкриваються і
використовуються згідно із законодавством у самостійно обраних
банківських установах, а також печатку, штамп та бланки із своїм
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найменуванням, власну символіку. Статусу юридичної особи вона
набуває з моменту її державної реєстрації.
Асоціація кредитних спілок утримується виключно за рахунок
внесків кредитних спілок – своїх членів і не здійснює підприємницької
діяльності, за винятком отримання пасивних доходів у вигляді
процентів, дивідендів, страхових виплат і відшкодувань та роялті.
Вона має право розміщувати вільні кошти на депозитних рахунках у
банківських установах та в об'єднаній кредитній спілці. Асоціація
кредитних спілок може бути засновником (співзасновником) суб'єктів
підприємницької діяльності для виконання своїх статутних завдань.
Відносини між кредитними спілками та їх об'єднаннями
будуються на договірних засадах.
Статтею 25 Закону «Про кредитні спілки» передбачена
можливість створення об'єднаних кредитних спілок. Об'єднана
кредитна спілка – це неприбуткова організація, заснована кредитними
спілками на кооперативних засадах з метою сприяння фінансовій
стабільності кредитних спілок та об'єднання тимчасово вільних
коштів своїх членів для їх взаємокредитування. Об'єднана кредитна
спілка створюється на базі членства асоціації кредитних спілок,
створеної відповідно до ст. 24 цього Закону. Мінімальна кількість
учасників об'єднаної кредитної спілки має бути не менше десяти
кредитних спілок. Кредитна спілка може бути учасником лише однієї
об'єднаної кредитної спілки.
3. Правовий статус підприємств та організацій, створених
кооперативами та їх об’єднаннями
В організаційно-правовій структурі кооперативу простежується
його подвійна природа як об'єднання громадян і підприємства,
оскільки він займається господарською діяльністю, що визначається
його кооперативною метою – забезпеченням економічних інтересів
своїх членів. Проте підприємством у вузькому значенні цього слова
законодавець називає лише виробничі кооперативи: виробничим
кооперативом визнається добровільне об'єднання громадян на засадах
членства з метою спільної виробничої або іншої господарської
діяльності, що базується на їх особистій трудовій участі та об'єднанні
майнових пайових внесків, участі в управлінні підприємством та
розподілі доходу між членами кооперативу відповідно до їх участі у
його діяльності (ст. 95 ГК України) [6].
В окремих випадках обсяг матеріально-технічних і фінансових
ресурсів, виробництва та послуг, кількість членів кооперативу та інші
57

об'єктивні і суб'єктивні фактори дозволяють кооперативу та/або
об’єднанню кооперативів створити самостійне, відокремлене від нього
за предметом діяльності підприємство, організацію, установу.
Законом «Про кооперацію» [2] право кооперативів створювати
підприємства безпосередньо не закріплено. Разом з тим, у ст. 19
Закону зазначено, що одним із джерел формування майна кооперативу
є кошти, що надходять від створених кооперативом підприємств,
установ, організацій.
Закон України «Про споживчу кооперацію» [4, ст. 11 п. 2]
передбачає, що споживчі товариства та їх спілки, виходячи із
статутних норм, мають право створювати (реорганізовувати,
ліквідовувати) для здійснення своїх статутних завдань будь-які
підприємства, установи, організації, комерційні банки, фінансоворозрахункові центри, страхові товариства, біржі та інші об'єкти,
діяльність яких не суперечить законам України. Згідно з п. 8 ст. 111
ГК України [6], підприємствами споживчої кооперації визнаються
унітарні або корпоративні підприємства, утворені споживчим
товариством (товариствами) або спілкою (об’єднанням) споживчих
товариств відповідно до вимог цього Кодексу та інших законодавчих
актів з метою здійснення статутних цілей цих товариств, спілок
(об’єднань).
Для виконання статутних завдань сільськогосподарські кооперативи
та їх об'єднання також можуть створювати підприємства різних видів.
Такі підприємства функціонують відповідно до їх статутів,
затверджених кооперативами (об'єднаннями) – засновниками.
Кооператив (об’єднання) несе відповідальність за зобов’язаннями
свого підприємства в межах статутного фонду підприємства.
Кредитним спілкам ст. 3 п. 4 Закону «Про кредитні спілки» [3]
заборонено бути засновником (співзасновником) або учасником
суб’єкта (суб’єктів) підприємницької діяльності, крім місцевого
кооперативного банку, як на території України, так і за її межами.
Разом з тим, асоціаціям кредитних спілок ст. 24 п. 2 дозволено бути
засновником (співзасновником) суб’єктів підприємницької діяльності
для виконання своїх статутних завдань.
Основоположні нормативні приписи щодо правового статусу
підприємств містяться у Господарському кодексі України.
Підприємство – це самостійний суб'єкт господарювання, створений
компетентним органом державної влади або органом місцевого
самоврядування, або іншими суб'єктами для задоволення суспільних
та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої,
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науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в
порядку, передбаченому Господарським кодексом та іншими
законами (ст. 62 ГК України) [6]. Підприємство, якщо законом не
встановлено інше, діє на основі статуту.
Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно,
самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм
найменуванням та ідентифікаційним кодом. Підприємство не має у
своєму складі інших юридичних осіб.
Залежно від форм власності, передбачених законом, в Україні
можуть діяти підприємства таких видів (ст. 63 ГК України): приватне
підприємство; підприємство колективної власності; комунальне
підприємство; державне підприємство; підприємство, засноване на
змішаній формі власності (на базі об'єднання майна різних форм
власності); інші види підприємств, передбачені законом. До
підприємств колективної власності, згідно зі ст. 93 ГК України,
належать корпоративні або унітарні підприємства, що діють на основі
колективної власності засновника чи засновників (виробничі
кооперативи, підприємства споживчої кооперації та інші підприємства,
передбачені законом).
Залежно від способу утворення (заснування) та формування
статутного фонду в Україні діють підприємства:
 унітарні (підприємство створюється одним засновником, який
виділяє необхідне для того майно, формує відповідно до закону
статутний фонд, не поділений на частки (паї), затверджує статут,
розподіляє доходи, безпосередньо або через керівника, який ним
призначається, керує підприємством і формує його трудовий колектив
на засадах трудового найму, вирішує питання реорганізації та
ліквідації підприємства);
 корпоративні (підприємство утворюється, як правило, двома або
більше засновниками за їх спільним рішенням (договором), діє на
основі об'єднання майна та/або підприємницької чи трудової
діяльності засновників (учасників), їх спільного управління справами,
на основі корпоративних прав, у тому числі через органи, що ними
створюються, участі засновників (учасників) у розподілі доходів та
ризиків підприємства.
Окремий кооператив чи кооперативне об’єднання може створити
унітарне підприємство. Корпоративними є виробничі кооперативи та
інші кооперативні підприємства (створені двома чи більше
кооперативами та/або їх об’єднаннями одного чи різних рівнів),
підприємства, що створюються у формі господарського товариства.
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Оскільки це не заборонено законодавством, то у створенні корпоративних
підприємств поряд з кооперативними організаціями можуть брати
участь й інші фізичні та юридичні особи України та іноземних держав,
але такі підприємства вже не будуть належати до системи кооперації і
матимуть інший правовий статус. Корпоративні підприємства,
створені у формі господарських товариств, також не можуть входити в
систему кооперації.
Із зазначеного випливає, що корпоративні підприємства
поділяються за своїм правовим статусом на такі, які утворюються:
 в системі кооперації (їх засновниками і учасниками є лише
кооперативи та їх об'єднання; вони засновуються у відповідності із
спеціальними законами про кооперацію; на них поширюються
внутрішньокооперативні нормативні акти, прийняті органами
управління відповідних кооперативних об'єднань);
 за участю кооперативів та їх об'єднань, але поза системою даного
виду кооперації (їх засновниками і учасниками можуть бути не тільки
кооперативні організації, а й інші фізичні та юридичні особи; вони
створені у відповідності із Законом «Про господарські товариства»; на
їх діяльність не поширюються внутрішньокооперативні акти об'єднань
кооперативів) [108, с. 122].
Правовий статус підприємств, створених кооперативами чи їх
об'єднаннями, відрізняється від правового статусу підприємствкооперативів. Відмінність полягає як у порядку їх створення і
ліквідації, так і в майнових, господарських відносинах, в управлінні
господарською діяльністю та розподілі доходів.
Так, управління підприємством здійснюється відповідно до
статуту на основі поєднання прав власника щодо господарського
використання свого майна і принципів самоврядування трудового
колективу. Кооператив як власник здійснює свої права по управлінню
кооперативом-підприємством безпосередньо органами управління
кооперативу (загальними зборами, правлінням, головою). Свої права
по управлінню заснованим відокремленим підприємством кооператив
здійснює через створені ним органи підприємства. Таким органом, як
правило, виступає директор (дирекція) підприємства. При найманні
кооперативом (об'єднанням) або уповноваженим ним органом
керівника підприємства з ним укладається трудовий договір у формі
контракту, в якому визначаються строк дії, права, обов'язки і
відповідальність керівника підприємства перед кооперативом як
власником, умови його матеріального забезпечення і звільнення з
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посади з урахуванням гарантій, передбачених контрактом та
законодавством України [108, с. 118].
Правовий статус підприємства значною мірою визначається
участю його трудового колективу в управлінні. Повноваження
трудового колективу визначаються колективним договором, який
укладається на всіх підприємствах, де використовується наймана праця.
Колективний договір укладається між кооперативом (об'єднанням) як
власником (або уповноваженим ним органом) і трудовим колективом
(або уповноваженим ним органом) і не може суперечити чинному
законодавству України. Ним регулюються виробничі, трудові та
економічні відносини трудового колективу з адміністрацією
підприємства, питання охорони праці, соціального розвитку, участі
працівників у використанні доходів (прибутку) підприємства, якщо
останнє передбачено статутом підприємства [108, с. 118-119].
Виходячи з цілей, для яких засновано підприємство, воно
відповідно до статуту самостійно:
 визначає структуру управління, встановлює штати;
 планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку, фонд
оплати праці, встановлює форми, системи і розміри оплати праці, а
також інші види доходів працівників;
 здійснює матеріально-технічне забезпечення власного виробництва і
капітального будівництва;
 реалізує свою продукцію, надає послуги за цінами і тарифами, що
встановлюються самостійно або на договірній основі [108, с. 119-120].
Відносини підприємства з кооперативом (об'єднанням) –
засновником здійснюються в порядку і на умовах, передбачених
статутом, а з іншими юридичними та фізичними особами в усіх
сферах господарської діяльності – на основі договорів. В межах,
передбачених статутом, підприємство на договірних засадах реалізує
свою продукцію, надає послуги кооперативу (об'єднанню) та його
членам. Решта продукції (послуг) реалізується підприємством
самостійно як в Україні, так і за кордоном, якщо це не забороняється
законодавством України. При цьому в статуті підприємства зазначається,
що його продукція (роботи, послуги) в першу чергу надаються
кооперативу-засновнику та його членам [108, с. 120].
Істотна відмінність між різними кооперативними підприємствами
(як унітарними, так і корпоративними) зумовлюється тим, що згідно з
ГК України [6, ст. 62 п. 2], підприємства можуть створюватись як для
здійснення підприємництва, так і для некомерційної господарської
діяльності. Кооперативне підприємство, що створене кооперативом
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(об’єднанням), не належить до підприємницьких структур і вважається
неприбутковим, якщо його господарська діяльність спрямована на
задоволення економічних інтересів членів кооперативу і працівників
підприємства. Кооперативне підприємство, що створене кооперативом
(об’єднанням) або за участю кооперативу (об’єднання), вважається
комерційним (підприємницькою структурою), якщо його господарська діяльність спрямована на отримання прибутку, більша
частина якого використовується для розподілу між членами кооперативу і працівниками, а не для розвитку виробництва і розширення
діяльності кооперативу, і якщо послугами підприємства користуються
переважно нечлени кооперативу.
Глосарій: правосуб’єктність, правоздатність, статутна (спеціальна)
правоздатність, дієздатність, деліктоздатність, правовий статус
кооперативу, правове становище кооперативу, юридична особа,
товариство,
підприємницьке
товариство,
непідприємницьке
товариство, державна реєстрація кооперативів, установчі документи,
статут, установчий договір, кооперативне об’єднання, об’єднана
кредитна спілка, підприємство, підприємство споживчої кооперації,
унітарне підприємство, корпоративне підприємство, некомерційне
підприємство.
Лекційне заняття
План
1. Поняття правового статусу та правосуб’єктності кооперативу.
Установчі документи кооперативу.
2. Поняття і види об’єднань кооперативів, їхній правовий статус.
3. Правовий статус підприємств та організацій, створених
кооперативами та їх об’єднаннями.

1.
2.
3.
4.

Семінарське заняття 1
Питання для обговорення
Поняття правового статусу та правосуб’єктності кооперативу.
Установчі документи кооперативу.
Поняття і види об’єднань кооперативів, їхній правовий статус.
Правовий статус підприємств та організацій, створених
кооперативами та їх об’єднаннями.
Судовий, адміністративний і нотаріальний захист прав та законних
інтересів кооперативних організацій.

Семінарське заняття 2
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Питання для обговорення
1. Кооперативні організації як суб’єкти юридичної відповідальності.
2. Поняття, підстави і форми господарсько-правової відповідальності
кооперативних організацій.
3. Судовий, адміністративний і нотаріальний захист прав та законних
інтересів кооперативних організацій.
Питання самостійного вивчення:
1. Поняття правового статусу і правового становища.
2. Законодавство України, що регламентує правовий статус
кооперативних організацій.
3. Державна реєстрація кооперативу. Отримання документів дозвільного
характеру.
4. Поняття, підстави та форми припинення кооперативу, порядок
його здійснення.
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння
знань:
1. Дати відповідь на контрольні питання.
1.1. Дайте визначення поняття «правовий статус кооперативу».
1.2. Що розуміють під правосуб’єктністю кооперативу?
1.3. У чому полягає відмінність між правоздатністю та дієздатністю
особи?
1.4. Як співвідносяться поняття «правовий статус» і «правове
становище»?
1.5. Які загальні ознаки характеризують кооператив як юридичну
особу?
1.6. Кооперативи яких видів належать до непідприємницьких
товариств?
1.7. Які кооперативи вважаються суб’єктами підприємницької
діяльності?
1.8. Охарактеризуйте особливості правового статусу кредитної спілки?
1.9. Назвіть і охарактеризуйте установчі документи кооперативу.
1.10. У чому полягає принципова відмінність правового статусу
кооперативного об’єднання від правового статусу кооперативу?
2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на
семінарському занятті.
4. Виконати завдання:
4.1. Письмово обґрунтувати відмінність між поняттями «правовий
статус» та «правове становище» кооперативу.
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4.2. Скласти схему, яка б відображала взаємозв’язки між поняттями
«правосуб’єктність», «правоздатність», «дієздатність», «деліктоздатність»,
«угодоздатність», «правовий статус», і письмово прокоментувати її.
4.3. Користуючись Законом України «Про кооперацію» (ст. 8 і ст. 33),
письмово порівняти зміст статутів кооперативу і кооперативного
об’єднання (переліків їх обов’язкових положень).
4.4. Скласти класифікаційну схему видів підприємств, які можуть
бути створені кооперативами та їх об’єднаннями, використовуючи при
цьому якомога більше класифікаційних ознак (критеріїв).
5. Розв’язати тести:
5.1. Правовий статус кооперативу – це:
а) нормативний акт, в якому закріплюються права та обов’язки
кооперативу;
б) система встановлених нормативно-правовими актами прав і
обов’язків кооперативу;
в) відображений у документах фінансовий стан кооперативу;
г) рейтинг кооперативу як господарської організації.
5.2. Кооператив:
а) не несе відповідальності за зобов'язаннями своїх членів;
б) несе відповідальність за всіма зобов'язаннями своїх членів;
в) несе відповідальність лише за господарськими зобов'язаннями
своїх членів;
г) несе відповідальність лише за фінансовими зобов'язаннями своїх
членів.
5.3. Кооператив відповідає за своїми зобов'язаннями:
а) лише в межах коштів пайового фонду;
б) всім належним йому майном;
в) лише в межах коштів резервного фонду;
г) в межах коштів пайового і резервного фондів.
5.4. Цивільна правоздатність кооперативу виникає з моменту:
а) прийняття засновниками кооперативу рішення про його
створення;
б) державної реєстрації кооперативу;
в) затвердження зборами засновників статуту кооперативу;
г) відкриття кооперативом рахунку в банку.
5.5. Цивільна правоздатність кооперативу припиняється:
а) з моменту фактичного припинення господарської діяльності
кооперативу;
б) з наступного дня після встановлення кредиторами
неплатоспроможності кооперативу;
в) з моменту накладення арешту на майно кооперативу;
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г) з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його
припинення.
5.6. Для заснування кооперативу необхідне волевиявлення як мінімум:
а) двох осіб;
б) трьох осіб;
в) десяти осіб;
г) тридцяти осіб.
5.7. За ознакою організаційно-правової форми Цивільний кодекс
України відносить кооперативи до:
а) установ;
б) товариств;
в) громадських організацій;
г) господарських товариств.
5.8. Правоздатність кооперативу є:
а) необмеженою;
б) спеціальною (статутною);
в) загальною;
г) універсальною.
5.9. Здатність кооперативу своїми діями набувати цивільних прав і
створювати для себе цивільні обов'язки – це:
а) правоздатність кооперативу;
б) дієздатність кооперативу;
в) правовий статус кооперативу;
г) правове становище кооперативу.
5.10. Згідно із Законом України «Про кооперацію», кооперативне
об’єднання засновується з метою:
а) створення сприятливих умов для діяльності кооперативів, що
входять до його складу;
б) одержання прибутку;
в) ведення господарської діяльності;
г) здійснення законотворчої діяльності в галузі кооперативного
права.
Література: 1-7, 12, 16, 17, 20, 33, 69, 71, 80, 83, 84, 107, 108, 113.
Тема 4. Право членства в кооперативі
1. Поняття та юридичне значення права членства в кооперативі
Право кооперативного членства в його об’єктивному і суб’єктивному
аспектах відіграє винятково важливу роль у механізмі правового
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регулювання кооперативних відносин. Тому слід погодитися з думкою
Ш. М. Ісмаїлова, який, розглядаючи членство з різних позицій, вважає
його провідною засадою, сутнісною ознакою і принципом кооперації,
що визначає права і обов’язки членів кооперативу [102, с. 69].
Кооператив як юридична особа тісно пов’язаний з юридичною
особистістю його членів. Членство є ключовою ознакою кооперативу.
Кооператив – це юридична особа, утворена фізичними та/або
юридичними особами, які добровільно об'єдналися на основі членства
для ведення спільної господарської та іншої діяльності з метою
задоволення своїх економічних, соціальних та інших потреб на
засадах самоврядування (ст. 2 Закону «Про кооперацію») [2].
Саме на основі членства виникає і розвивається широке коло тісно
пов’язаних між собою відносин у будь-якому кооперативі. Кооперативне
членство визначає особливості організаційних, управлінських, майнових,
трудових, виробничих, договірних та інших відносин у кооперативних
організаціях, інтегрує ці різнорідні відносини в єдине ціле.
Важливою особливістю відносин, що включаються до предмета
кооперативного права, є те, що члени кооперативу є його власниками,
які формують капітал свого підприємства, визначають стратегічні цілі
та приймають принципові управлінські рішення, і водночас – вони є
клієнтами свого спільно створеного підприємства. У виробничих
кооперативах, а також у випадку поєднання членських і трудових
відносин в інших кооперативах, кооператор, з одного боку, виступає
як роботодавець, а з іншого – працівник кооперативу, набуваючи
подвійного статусу власника-господаря і працівника-виконавця відповідної
трудової функції.
Законодавчу основу виникнення у громадян України права
створювати кооперативи і стати їх членами становлять норми
Конституції України (ст. 36 та ін.), Законів України «Про
кооперацію», «Про кредитні спілки», «Про сільськогосподарську
кооперацію», «Про споживчу кооперацію» та ін.
Кооперативне членство має два взаємопов’язані аспекти:
 об’єктивний аспект – право членства як система правових норм
щодо реалізації права особи стати членом кооперативу, порядку і умов
вступу до кооперативу та виходу з його складу, визначення та
реалізації його членських прав і обов'язків;
 суб’єктивний аспект – право членства як забезпечена нормами права
можливість конкретної особи вступити до кооперативу і вийти з
нього, здійснювати членські правомочності з метою задоволення своїх
потреб та інтересів (тобто як міра можливої поведінки особи,
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забезпечена нормами кооперативного права).
Основні риси суб’єктивного права кооперативного членства:
 є загальним правом (членами кооперативу можуть бути громадяни
України, іноземці та особи без громадянства, юридичні особи України
та іноземних держав, що діють через своїх представників, які внесли
вступний внесок і пай у розмірах, визначених статутом кооперативу, і
додержуються вимог статуту);
 кооперативне членство є відкритим (кооперативи є відкритими для
прийняття нових членів; відмова у прийнятті до кооперативу повинна
розглядатися як винятковий випадок); проте відкритість кооперативу
не означає, що його членами можуть стати усі бажаючі (наприклад,
членами сільськогосподарського збутового кооперативу можуть бути
лише сільськогосподарські товаровиробники і лише ті з них, які
працюють за профілем даного кооперативу); члени кооперативу
мають право обмежити загальну кількість учасників своєї організації,
а також висувати до своїх партнерів певні вимоги (наприклад, щодо
віку, місця проживання, людських і ділових якостей тощо), але не
мають права чинити будь-які штучні перешкоди і проводити
дискримінаційну політику щодо нових членів;
 є правом індивідуальним, особистим, персональним (своє право
набутого членства в кооперативі особа не може передати іншій особі
аби вона, ставши членом кооперативу, замість неї могла скористатися
правами чи виконувала обов'язки, визначені статутом кооперативу);
 кооперативне членство є добровільним (жоден з органів державного
управління чи громадської організації чи будь-яка посадова особа не
має права примусити громадянина стати членом кооперативу або
примусово утримувати його в кооперативі); добровільність поширюється
не лише на прийняття рішення увійти в кооператив або вийти з нього,
а й на покладання на себе зобов'язань, ризику і відповідальності у
справах кооперативу (тобто, члени кооперативу самостійно визначають
характер і ступінь інтенсивності свого співробітництва з ним) [108, c. 91].
2. Фізичні та юридичні особи як члени кооперативу. Асоційовані
члени кооперативу
Згідно зі ст. 10 Закону України «Про кооперацію» [2], членами
кооперативу можуть бути громадяни України, іноземці та особи без
громадянства, юридичні особи України та іноземних держав, що діють
через своїх представників, які внесли вступний внесок та пай у
розмірах, визначених статутом кооперативу, додержуються вимог
статуту і користуються правом ухвального голосу. Членом кооперативу
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може бути фізична особа, яка досягла 16-річного віку і виявила
бажання брати участь у його діяльності.
Згідно зі ст. 24 ЦК України [7] фізичною особою вважається
людина як учасник цивільних відносин. Поняття юридичної особи
міститься у ст. 80 ЦК України, ч. 1 якого під юридичною особою
розуміє організацію, створену і зареєстровану в установленому
законом порядку, яка наділяється цивільною правоздатністю і
дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді.
Статтею 14 Закону «Про кооперацію» [2] передбачена можливість
асоційованого членства в кооперативі для осіб, які визнають його
статут та внесли пай. Асоційований член кооперативу – фізична чи
юридична особа, яка внесла пайовий внесок і користується правом
дорадчого голосу в кооперативі. Порядок вступу до кооперативу та
участь асоційованого члена в його господарській та іншій діяльності,
права та обов'язки такого члена, розміри паїв та виплат на паї
визначаються статутом кооперативу.
Згідно зі ст. 12 Закону «Про сільськогосподарську кооперацію» [5],
членами виробничого кооперативу можуть бути тільки фізичні особи,
а членами обслуговуючого кооперативу – як фізичні, так і юридичні
особи (ст. 6), які визнають статут і дотримуються його вимог,
користуються послугами, формують фонди та беруть участь у
діяльності кооперативу. Членами кооперативу можуть бути фізичні
особи, які досягли 16-річного віку і виявили бажання брати участь у
діяльності кооперативу. Фізичні або юридичні особи можуть бути
членами кількох обслуговуючих кооперативів, різних за видами
діяльності.
Згідно зі ст. 6 Закону «Про споживчу кооперацію» [4], членство у
споживчому товаристві може бути індивідуальним і колективним.
Індивідуальними членами споживчого товариства можуть бути
громадяни, які досягли 16-річного віку і виявили бажання брати
участь у здійсненні цілей і завдань споживчого товариства. Членами
учнівських споживчих товариств, що створюються при загальноосвітніх школах та інших навчальних закладах, можуть бути особи,
які досягли 14-річного віку. Колективними членами споживчого
товариства можуть бути фермерські господарства, колективні
сільськогосподарські підприємства, господарські товариства, кооперативні,
державні та інші підприємства, що поділяють його цілі та інтереси.
Згідно зі ст. 10 Закону «Про кредитні спілки» [3], членами
кредитної спілки можуть бути громадяни України, іноземці та особи
без громадянства, які постійно проживають на території України,
68

об'єднані хоча б за однією із передбачених цим законом ознак (спільне
місце роботи чи навчання або належність до однієї професійної
спілки, об'єднання професійних спілок, іншої громадської чи
релігійної організації або проживання в одному селі, селищі, місті,
районі, області), мають повну цивільну дієздатність. Не можуть бути
прийняті до кредитної спілки особи, які за рішенням суду визнані
недієздатними або обмежено дієздатними, особи, які відбувають
покарання у вигляді позбавлення волі, а також особи, що мають
непогашену судимість за корисливі злочини.
3. Умови і порядок вступу до кооперативу
Умови вступу до кооперативу поділяються на загальні та особливі.
Загальні умови набуття права членства у кооперативі встановлює
законодавство: досягнення кандидатом на вступ – фізичною особою
необхідного віку; наявність необхідного обсягу цивільної дієздатності;
добровільний характер волевиявлення щодо вступу до кооперативу та
участі в його діяльності на засадах, визначених статутом кооперативу;
внесення вступного внеску та паю у розмірах, визначених статутом
кооперативу.
Кооператив являє собою добровільне об'єднання громадян, що має
на меті спільну господарську діяльність, тому його засновникам
(членам) належить право встановлювати, за взаємною згодою,
особливі умови набуття права членства у кооперативі, які відповідають
його цілям і завданням (наприклад, наявність спеціального правового
статусу сільськогосподарського товаровиробника; систематична діяльність
вступника з виробництва певного виду продукції; місце проживання
тощо).
Членство у кооперативі набувається в порядку, встановленому
законодавством та статутом кооперативу.
Відповідно до ст. 11 Закону «Про кооперацію» [2] вступ до
кооперативу здійснюється на підставі письмової заяви. Особа, яка
подала заяву про вступ до кооперативу, вносить вступний внесок і пай
у порядку та розмірах, визначених його статутом. Рішення правління
чи голови кооперативу про прийняття до кооперативу підлягає
затвердженню загальними зборами його членів. Порядок прийняття
такого рішення та його затвердження визначається статутом кооперативу.
Специфіка кооперативу як громадської організації, що є суб’єктом
господарювання, зумовлює потребу в створенні відповідного статутного
фонду коштів, необхідних для налагодження його діяльності та
реалізації ним своєї правоздатності. З цією метою особи, які виявили
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бажання стати членами кооперативу відповідно до його статуту,
зобов'язані зробити вступний і пайовий внески, розміри яких
визначено в статуті кооперативу. Статут може містити правила: особи,
які не мають стійкого заробітку, або ж особи, які одержують державну
допомогу, пенсію чи стипендію, вступний внесок роблять у меншому
(пільговому) розмірі.
Право членства в кооперативі настає з часу прийняття загальними
зборами членів кооперативу відповідного рішення про його прийняття
в члени кооперативу та сплати ним у повному обсязі вступного та
обов'язкового пайового внесків.
Вирішення питання про прийняття фізичної або юридичної особи
до членів кооперативу за своєю правовою сутністю становить
поєднання двох волевиявлень – волі особи, яка бажає стати членом
кооперативу, і волі вищого органу самоврядування кооперативу –
загальних зборів членів або зборів уповноважених. Додержання
зазначеного принципу спрямоване на забезпечення виконання вимог
закону щодо добровільності членства в кооперативі.
Документом, яким посвічується юридичний факт членства і право
членства особи в кооперативі, є посвідчення про членство (членська
книжка, квиток). Кооператив зобов'язаний вести облік своїх членів та
видати кожному з них посвідчення про членство.
4. Права та обов’язки членів кооперативу
Визначені законодавством та статутом кооперативу права та
обов’язки його членів утворюють правовий статус члена кооперативу.
Основні права члена кооперативу визначені ст. 12 Закону «Про
кооперацію» [2]:
 участь в господарській діяльності кооперативу, а також в управлінні
кооперативом;
 право голосу на його загальних зборах, право обирати і бути
обраним в органи управління;
 користування послугами кооперативу;
 одержання кооперативних виплат та виплат на паї;
 одержання паю у разі виходу з кооперативу в порядку і в строки,
визначені його статутом;
 право вносити пропозиції щодо поліпшення роботи кооперативу,
усунення недоліків у роботі його органів управління та посадових
осіб;
 право звертатися до органів управління та органів контролю за
діяльністю кооперативу, посадових осіб кооперативу із запитами,
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пов'язаними з членством у кооперативі, діяльністю кооперативу та
його посадових осіб, одержувати письмові відповіді на свої запити.
Основними обов'язками члена кооперативу, що визначені тією ж
статтею Закону, є:
 додержання статуту кооперативу;
 виконання рішень органів управління кооперативу та органів
контролю за діяльністю кооперативу;
 виконання своїх зобов'язань перед кооперативом;
 сплата визначених статутом кооперативу внесків.
Зміст прав та обов'язків членів кооперативу перебуває у прямій
залежності від його статутної правоздатності, тобто від видів і
характеру його діяльності, визначених законом і статутом. Тому
законами, що регулюють діяльність окремих типів кооперативів або
кооперативів за напрямами їх діяльності, та статутом кооперативу
можуть бути передбачені додаткові права та обов'язки його членів.
Так, права та обов'язки членів споживчого товариства визначені
ст. 6 (пп. 4-5) Закону «Про споживчу кооперацію» [4] і положеннями
Примірного статуту споживчого товариства [80], яким кореспондують
за своїм змістом відповідні пункти статуту кожного споживчого
товариства. Крім прав члена кооперативу, закріплених у Законі «Про
кооперацію», в якості специфічних для членів споживчих товариств
можна назвати переважне перед іншими громадянами право
придбання товарів і одержання послуг у магазинах та інших
підприємствах споживчої кооперації, а також право бути прийнятим у
першочерговому порядку на роботу в споживче товариство відповідно
до освіти і професійної підготовки та одержувати направлення у
навчальні заклади, в тому числі на правах господарського стипендіата
на договірних засадах.
Особливістю правового статусу членів сільськогосподарських
кооперативів є те, що у відповідності зі ст. 12 Закону «Про
сільськогосподарську кооперацію» [5] для членів виробничих
сільськогосподарських кооперативів є обов'язковою трудова участь в
діяльності кооперативу.
Специфічним обов’язком членів кредитних спілок, згідно зі ст. 12
Закону «Про кредитні спілки» [3], є нерозголошення конфіденційної
інформації про діяльність спілки.
Клієнтами кооперативів можуть бути не лише їх члени. Правовий
статус членів є особливим, оскільки лише вони мають право участі в
управлінні кооперативом, право одержувати кооперативні виплати і
виплати на паї. Крім того, члени кооперативу мають право придбавати
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в першочерговому порядку цінні папери, що випускаються
кооперативом або об'єднанням. Вони можуть скористатися своїм
переважним правом перед іншими громадянами на отримання
кооперативних послуг, придбання товарів, використовувати можливості
гарантованого збуту на договірних засадах товарної продукції
особистого підсобного господарства та промислу через заготівельні і
торговельні кооперативні підприємства. Член кооперативу має право
користуватися пільгами, передбаченими для пайовиків, у тому числі у
формі знижок цін на товари і послуги, що реалізуються, а також
пільгами щодо придбання товарів у кредит у відповідності з порядком,
встановленим загальними зборами. До соціальних правомочностей
належить право членів кооперативу користуватися об'єктами
соціально-культурного призначення, створюваними кооперативами,
кооперативними об'єднаннями, а також при частковій участі їх з
іншими організаціями і підприємствами [108, с. 99].
Асоційовані члени мають право дорадчого голосу, а також право на
отримання частки доходу на свій пай. Члени кооперативу можуть
переоформити членство в кооперативі на асоційоване членство в
порядку, визначеному статутом. При ліквідації кооперативу асоційований
член має переважне порівняно з членами кооперативу право на
одержання паю. Асоційовані члени зобов'язані визнавати статут
кооперативу і зробити майновий внесок у створення та розвиток
кооперативу в розмірах, визначених статутом кооперативу.
Взаємозв'язок суспільних відносин, які виникають у кооперативі,
відповідним чином зумовлює взаємозалежність і взаємодію прав та
обов'язків членів кооперативу. Зазначений взаємозв'язок проявляється
в тому, що відповідному праву члена товариства в конкретних
правовідносинах відповідає відповідний обов'язок товариства; відповідному
праву товариства щодо конкретного виду його діяльності відповідає
конкретний обов'язок його членів.
Варто пам’ятати, що правові норми, встановлені кооперативним
законодавством щодо кооперативного членства, не є нормами прямої
юридичної дії. Норми права про права та обов'язки члена кооперативу,
які мають властивості прямої дії і породжують суб'єктивні права та
юридичні обов'язки з питань членства і діяльності кооперативу,
містяться виключно в статуті кожного конкретного кооперативу.
Застосування лише цих локальних правових норм внаслідок виникнення
відповідних юридичних фактів призводить до виникнення, зміни або
припинення внутрішньокооперативних правовідносин [108, с. 96].
72

4. Підстави та правові наслідки припинення членства в
кооперативі
Підстави припинення членства в кооперативі названі у ст. 13
Закону «Про кооперацію» [2].
Членство в кооперативі припиняється у разі:
 добровільного виходу з нього;
 припинення трудової участі в діяльності виробничого кооперативу;
 несплати внесків у порядку, визначеному статутом кооперативу;
 смерті члена кооперативу – фізичної особи;
 ліквідації члена кооперативу – юридичної особи;
 припинення діяльності кооперативу.
Виключення з членів кооперативу може бути оскаржене до суду.
Принцип добровільності членства у кооперативі передбачає право
члена кооперативу вийти з його складу. Член кооперативу може вийти
з нього на підставі письмової заяви. Ця заява розглядається
загальними зборами членів або за їхнім дорученням правлінням чи
головою кооперативу. Рішення вищого органу самоврядування є тим
юридичним фактом, що призводить до припинення членства в
кооперативі. Право вийти з числа членів кооперативу є безперешкодним:
законодавство про кооперацію та локальні правові акти кооперативів
не містять в собі правової норми, згідно з якою вищий орган
самоврядування, який розглядає заяву члена кооперативу про вихід з
кооперативу, міг би відмовити в задоволенні його прохання.
Припинення членства в кооперативі може мати місце внаслідок
виключення з членів кооперативу на підставі спеціального рішення
вищого органу самоврядування кооперативу. Так, у Примірному
статуті споживчого товариства [80] зазначено, що член кооперативу,
який допустив грубе або повторне порушення статуту, може бути
виключений з кооперативу. У цьому випадку застосовується примусове
припинення членства в кооперативі.
Об'єктивними обставинами, які можуть стати причиною припинення
членства у кооперативі, можуть бути реорганізація (об’єднання, поділ,
виділення) або ліквідація кооперативу. Реорганізація кооперативу
являє собою юридичний факт, який призводить до зміни суб'єктів
членських правовідносин. При реорганізації можуть відбутися зміни в
статусі кооперативу як юридичної особи, що зумовлює зміну членства
особи з члена кооперативу, що реорганізовувався, на членство в
кооперативі, що утворився. Ліквідація кооперативу проводиться як за
рішенням загальних зборів членів кооперативу, так і за рішенням
суду. Споживчі кооперативи (товариства), сільськогосподарські
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виробничі кооперативи, кредитні спілки можуть бути суб'єктами
банкрутства.
Ст. 10 ч. 6 Закону «Про кредитні спілки» [3] передбачений момент
припинення членських відносин: днем припинення членства у
кредитній спілці вважається день прийняття загальними зборами
членів кредитної спілки або спостережною радою кредитної спілки
відповідного рішення.
Документом, яким посвічується юридичний факт припинення
членства в кооперативі, є витяг з протоколу засідання органу
самоврядування, який прийняв відповідне рішення, або ж відповідний
запис у членському посвідченні (книжці, квитку).
Припинення членства в кооперативі є юридичним фактом, що
тягне за собою відповідні правові наслідки. Таким наслідком в першу
чергу є те, що вихід із кооперативу призводить до втрати членом
кооперативу, який вибув з нього, усіх прав, визначених законами про
кооперацію і статутом конкретного кооперативу. Учасник, про вихід
із кооперативу якого є відповідне рішення вищого органу
самоврядування, має право одержати ту суму пайового внеску, що
йому належить, та належну йому частину доходу за результатами
роботи за рік.
Ст. 10 ч. 7 Закону «Про кредитні спілки» [3] передбачено, що в разі
припинення членства фізичної особи у кредитній спілці вступний
внесок їй не повертається, а повернення обов’язкового пайового та
інших внесків провадиться у порядку, передбаченому статутом
кредитної спілки, але не пізніше ніж через один місяць після
прийняття загальними зборами або спостережною радою кредитної
спілки відповідного рішення.
5. Юридичні гарантії реалізації права членства в кооперативі
Гарантії здійснення суб’єктивних прав поділяються на економічні,
політичні, ідеологічні та юридичні.
Юридичні гарантії реалізації своїх прав кожним членом
кооперативу полягають у правовому їх забезпеченні, яке здійснюється
шляхом [108, с. 101-103]:
 визначення і нормативного закріплення членських прав у відповідних законах, а також локальних нормативних актах, що їх приймають органи кооперативного самоврядування;
 встановлення процедурно-процесуальних правил реалізації цих прав
(щодо порядку оформлення членства в кооперативі та виходу з нього,
стосовно процедури роботи органів самоврядування (вибори, кворум
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та ін.), щодо порядку вирішення майнових питань діяльності
кооперативу та прийняття інших важливих рішень);
 правового захисту і правової охорони прав членів кооперативу за
допомогою судового та інших правових засобів.
Важливими гарантіями реалізації прав членів кооперативу
виступають конституційні норми, які проголошують свободу
об'єднання в громадські організації, рівність громадян перед законом,
право на звернення до органів держави та місцевого самоврядування і
їх посадових осіб, право на судовий захист і правову допомогу, що
повною мірою поширюється і на членів кооперативу.
В умовах кооперативної демократії на перший план серед гарантій
реалізації членських прав виступає правова активність членів
кооперативу, їх намагання практично реалізувати свої правові
можливості, захистити їх у випадку порушення. Однією з таких
можливостей є закріплене ст. 12 Закону «Про кооперацію» [2] право
кожного члена кооперативу звертатися до органів управління та
органів контролю за діяльністю кооперативу, посадових осіб
кооперативу із запитами, пов'язаними з членством у кооперативі,
діяльністю кооперативу та його посадових осіб, одержувати письмові
відповіді на свої запити.
Глосарій: право кооперативного членства, член кооперативу,
асоційований член кооперативу, повна цивільна дієздатність,
судимість, вступний внесок, пай, права члена кооперативу, обов’язки
члена кооперативу, підстави припинення членства в кооперативі,
реорганізація юридичної особи, ліквідація юридичної особи,
припинення діяльності кооперативу, гарантії реалізації права членства
в кооперативі.

1.
2.
3.
4.
5.

Лекційне заняття
План
Поняття та юридичне значення права членства в кооперативі.
Фізичні та юридичні особи як члени кооперативу. Асоційовані
члени кооперативу.
Умови і порядок вступу до кооперативу.
Права та обов’язки членів кооперативу.
Підстави та правові наслідки припинення членства в кооперативі.
Семінарське заняття
Питання для обговорення
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1. Поняття та юридичне значення права членства в кооперативі.
Характерні риси (принципи) суб’єктивного права кооперативного
членства.
2. Фізичні та юридичні особи як члени кооперативу. Асоційовані
члени кооперативу.
3. Умови і порядок вступу до кооперативу.
4. Права та обов’язки членів кооперативу.
5. Підстави та правові наслідки припинення членства в кооперативі.
Питання самостійного вивчення:
1. Правовий статус засновників кооперативу.
2. Юридичні гарантії реалізації права членства в кооперативі.
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння
знань:
1. Дати відповідь на контрольні питання.
1.1. Яку роль відіграє право кооперативного членства у правовому
регулюванні кооперативних відносин?
1.2. Дайте визначення поняття «право кооперативного членства» (в
об’єктивному значенні).
1.3. Охарактеризуйте основні риси суб’єктивного права кооперативного
членства.
1.4. Які вікові обмеження встановлено законодавством для набуття
членства у кооперативі?
1.5. Які вимоги висуває законодавство до осіб, які бажають набути
членство в кредитній спілці?
1.6. У якому порядку відбувається прийняття у члени кооперативу?
1.7. Назвіть основні права та обов’язки члена кооперативу і поясність
взаємозв’язки між ними.
1.8. Чим характеризується статус асоційованого члена кооперативу?
1.9. З яких підстав припиняється членство особи в кооперативі?
1.10. У чому полягають правові наслідки припинення членства особи
в кооперативі?
2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на
семінарському занятті.
4. Виконати завдання:
4.1. Розв’язати ситуаційне завдання:
Під час проведення загальних зборів членів обслуговуючого
кооперативу виявилося, що правління кооперативу прийняло до
складу членів фермера, який вже є членом іншого обслуговуючого
кооперативу, подібного за цілями і видами діяльності.
Якими повинні бути дії загальних зборів членів кооперативу?
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4.2. Вказати письмово особливі умови набуття членства у
кооперативах різних типів і видів (виробничих, обслуговуючих,
споживчих, кредитних).
4.3. Користуючись Законом України «Про кооперацію», скласти
порівняльну таблицю «Права та обов’язки членів та асоційованих
членів кооперативу»:
Права та обов’язки членів та асоційованих членів кооперативу
Права та обов’язки
Права та обов’язки
членів кооперативу
асоційованих членів кооперативу
4.4. Письмово пояснити яким є визначений Примірним статутом
споживчого товариства, затвердженим XVIII (позачерговим) з’їздом
споживчої кооперації України від 19 грудня 2000 р. (зі змінами і
доповненнями) порядок вступу і виходу зі споживчого товариства
асоційованого члена, його права та обов’язки, розміри вступного і
обов’язкового пайових внесків та виплат на них, а також участь
асоційованого члена в господарській та іншій діяльності споживчого
товариства.
5. Розв’язати тести:
5.1. Право кооперативного членства в об’єктивному аспекті – це:
а) правоздатність члена кооперативу;
б) сукупність правових норм, що становлять окремий інститут
кооперативного права;
в) правовий статус члена кооперативу;
г) забезпечена нормами права можливість конкретної особи
вступити до кооперативу і вийти з нього та здійснювати членські
правомочності.
5.2. Право кооперативного членства в суб’єктивному аспекті – це:
а) приписи законів про кооперацію, що регулюють членські
відносини;
б) сукупність правових норм, що становлять окремий інститут
кооперативного права;
в) деліктоздатність члена кооперативу;
г) забезпечена нормами права можливість конкретної особи
вступити до кооперативу і вийти з нього та здійснювати членські
правомочності.
5.3. За загальним правилом, закріпленим у Законі України «Про
кооперацію», членом кооперативу може бути фізична особа, яка
досягла віку:
а) 14 років;
б) 16 років;
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в) 18 років;
г) 21 року.
5.4. Асоційований член кооперативу вносить при вступі в кооператив:
а) вступний внесок;
б) обов’язковий пай;
в) додатковий пай;
г) добровільне пожертвування.
5.5. Згідно із Законом України «Про кооперацію» асоційований член
кооперативу має право голосу:
а) вирішального;
б) дорадчого;
в) пріоритетного;
г) пропорційне кількості внесених паїв.
5.6. При виході з кооперативу особа має право одержати:
а) передбачену статутом кількість акцій;
б) пай;
в) сплачені нею членські внески;
г) вступний внесок.
5.7. Право вносити пропозиції щодо поліпшення роботи кооперативу
й усунення недоліків у роботі його органів управління мають:
а) лише члени ревізійної комісії;
б) лише посадові особи правоохоронних органів держави;
в) лише члени спостережної ради;
г) всі члени кооперативу.
5.8. Право звертатися до органів управління та органів контролю за
діяльністю кооперативу, посадових осіб кооперативу із запитами,
пов'язаними з членством у кооперативі, діяльністю кооперативу та
його посадових осіб, одержувати письмові відповіді на свої запити
мають:
а) лише члени ревізійної комісії;
б) лише посадові особи правоохоронних органів держави;
в) лише члени спостережної ради;
г) всі члени кооперативу.
5.9. При ліквідації кооперативу переважне порівняно з іншими
членами кооперативу право на одержання паю мають:
а) особи, які вносили додаткові паї;
б) члени правління кооперативу;
в) асоційовані члени кооперативу;
г) юридичні особи – члени кооперативу.
5.10. У разі реорганізації кооперативу членство в ньому:
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а) зберігається;
б) трансформується;
в) припиняється;
г) призупиняється.
Література: 1-7, 77, 105, 108, 119, 126, 130.
Тема 5. Право кооперативного самоврядування
1. Поняття та зміст права кооперативного самоврядування
Кооперативне самоврядування – це сукупність суспільних владноуправлінських відносин, що існують у кожному кооперативі та
кооперативному об’єднанні в процесі здійснення своїх функцій
органами управління кооперативу (об’єднання кооперативів). Воно
здійснюється відповідно до функцій і повноважень цих органів, в їх
взаємодії, з розмежуванням компетенції і відповідальності.
Відносини самоврядування своєю організаційною основою мають
членство у кооперативі, яке зумовлює участь в управлінні всіх членів
кооперативу (до складу органів самоврядування обираються тільки
члени цього кооперативу). Економічну основу самоврядування становить
власність кооперативу [108, с. 151].
Право кооперативного самоврядування (в об’єктивному значенні)
– це система правових норм, якими регулюються владно-управлінські
відносини в кооперативах і кооперативних об’єднаннях.
Право самоврядування здійснюється на основі рівного права на
участь в управлінні справами кооперативу, що належить кожному
його членові. Закони про кооперацію закріпили демократичний
принцип, згідно з яким кожний член кооперативу користується на
загальних зборах кооперативу правом одного голосу незалежно від
розміру внесеного ним пайового внеску, і це право не може бути
передане іншим особам. Наведена правова норма відповідним чином
закріплюється в статуті кооперативу.
Поняття «кооперативне самоврядування» і «демократія» за своїм
соціально-управлінським призначенням і правовим змістом є
спорідненими, але не тотожними (демократія є державним явищем,
тоді як самоврядування є явищем громадського життя).
Сутність самоврядування в кооперативах та їх об'єднаннях
визначається такими його ознаками [108, с. 152]:
 участь у вирішенні всіх найважливіших питань діяльності кооперативу
безпосередньо його членів;
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 виборність чи призначення виконавчо-розпорядчих та контрольноревізійних органів, а також окремих посадових осіб згідно зі статутом;
 додержання вимог гласності при обговоренні і прийнятті рішень з
питань діяльності кооперативу;
 поєднання колегіальності та єдиноначальності при здійсненні своїх
функцій органами управління і контролю, де кожний окремий член
кооперативу зобов'язаний підкорятися утвореним органам управління і
обраним чи призначеним посадовим особам;
 свобода критики з боку членів кооперативу й обов'язок керівників
та інших посадових осіб кооперативу та об'єднання своєчасно і
найбільш ефективним способом враховувати в своїй роботі критичні
зауваження і громадську думку членів.
Найбільш важливі відносини кооперативного самоврядування
визначені і закріплені в законах про кооперацію та в статуті
кооперативу. Закони про кооперацію спрямовані на створення
організаційно-управлінських і юридичних гарантій здійснення права
самоврядування в кожному кооперативі та об'єднанні кооперативів. Їх
положеннями передбачено [108, с. 153]:
 вичерпне визначення повноважень органів управління і посадових осіб;
 своєчасне скликання загальних зборів членів кооперативу та
представницьких органів управління в об'єднаннях, проведення
засідань правління та контрольно-ревізійних органів і дотримання
регламенту їх роботи;
 дотримання правил голосування (відкритого або закритого) при
обранні голови правління кооперативу, а також при вирішенні
загальними зборами принципово важливих для діяльності кооперативу
питань;
 виборність і змінюваність голови, складу виконавчо-розпорядчих
органів і ревізійної комісії кооперативу на строк, визначений в статуті
та інших локальних нормативних актах;
 додержання належного кворуму при проведенні загальних зборів
пайовиків, правління кооперативу, спостережної ради;
 обрання до органів управління і ревізійної комісії лише членів цього
кооперативу;
 дострокове відкликання виборних посадових осіб в разі, коли вони
не виправдали довіру членів кооперативу;
 припинення або скасування незаконного рішення органу управління
кооперативу.
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2. Структура органів самоврядування в кооперації: загальна
характеристика
Структура органів самоврядування в кооперації визначена
статтями 15-18 Закону «Про кооперацію» [2] і конкретизована у
законах про окремі види кооперації. Розрізняють вищі органи
кооперативів, виконавчо-розпорядчі органи та контрольно-ревізійні
органи.
Відповідно до ст. 15 Закону «Про кооперацію» вищим органом
управління кооперативу є загальні збори членів кооперативу. Загальні
збори кооперативу правомочні розглядати і вирішувати будь-які
питання діяльності кооперативу. За своєю юридичною природою
рішення загальних зборів мають найбільшу юридичну силу порівняно
з юридичною силою рішень виконавчо-розпорядчих органів (правління і
голови правління кооперативу), а також контрольно-ревізійного
органу.
У разі коли з організаційних причин (через територіальне
розміщення або значну кількість членів кооперативу) проведення
загальних зборів членів кооперативу неможливе, статутом кооперативу
може бути передбачено скликання зборів уповноважених кооперативу.
Кількість членів кооперативу, які мають право делегувати
уповноважених, та порядок делегування уповноважених для участі у
зборах уповноважених визначаються статутом кооперативу (ст. 15).
Зокрема, у Примірному статуті споживчого товариства [80]
передбачається наділення правами вищого органу самоврядування
зборів уповноважених. Збори уповноважених скликаються у тих
споживчих товариствах, в яких налічується 200 і більше членівпайовиків, для вирішення питань, що належать до компетенції
загальних зборів.
Слід зазначити, що введення в кооперації такого органу
управління, як збори уповноважених, не узгоджується з одним із
основних принципів кооперації «один член – один голос» та з тим, що
право члена кооперативу на участь в управлінні не може передаватись
іншим особам.
Згідно зі ст. 16 Закону «Про кооперацію», виконавчим органом
кооперативу є правління, яке очолює голова, повноваження якого
визначаються статутом кооперативу. Правління – це колегіальний
виконавчо-розпорядчий орган, який здійснює повсякденне оперативне
керівництво всією організаційною, господарською, фінансовою,
договірною, соціальною та іншими видами діяльності кооперативу.
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Виконавчий орган підзвітний вищому органу управління кооперативу
і несе перед ним відповідальність за ефективність роботи
кооперативу. У кооперативі, до складу якого входить менше ніж 10
членів, обирається лише голова кооперативу. Члени правління та
голова кооперативу обираються загальними зборами членів кооперативу
на строк, визначений статутом, але не більше ніж на п'ять років.
Порядок обрання або відкликання членів правління та голови
кооперативу, а також порядок проведення засідань правління кооперативу
та прийняття ним рішень визначаються статутом кооперативу.
Правління кооперативу може наймати виконавчого директора для
оперативного управління діяльністю кооперативу. Виконавчий директор
не може бути членом кооперативу. Він виконує свої функції на умовах
контракту, який укладає з ним правління кооперативу. Виконавчий
директор формує виконавчу дирекцію та виконує функції, делеговані
йому правлінням кооперативу, і несе персональну відповідальність за
виконання покладених на нього обов'язків, визначених контрактом та
статутом кооперативу.
Відповідно до ст. 17 Закону «Про кооперацію», контроль за
додержанням статуту кооперативу та за діяльністю виконавчого
органу управління кооперативу здійснює спостережна рада кооперативу,
яка підзвітна загальним зборам членів кооперативу. Вона може
утворюватися у кооперативі, в якому кількість членів перевищує
50 осіб. Спостережна рада кооперативу обирається із числа членів
кооперативу на загальних зборах кооперативу у кількості 3-5 осіб, які
працюють у раді на громадських засадах. До складу спостережної
ради не можуть входити члени правління чи члени ревізійної комісії
(ревізор) кооперативу. Повноваження членів спостережної ради
кооперативу можуть бути достроково припинені за рішенням
загальних зборів членів кооперативу.
Згідно зі ст. 18 Закону «Про кооперацію», для контролю за
фінансово-господарською
діяльністю
кооперативу обирається
ревізійна комісія. У кооперативі, до складу якого входить менше ніж
10 членів, функції ревізійної комісії виконує ревізор. Ревізійна комісія
(ревізор) підзвітна загальним зборам членів кооперативу і обирається
загальними зборами з числа членів кооперативу у порядку,
встановленому його статутом. Членами ревізійної комісії (ревізором)
не можуть бути члени правління кооперативу чи його спостережної
ради.
Органами управління кредитної спілки, відповідно до ст. 13 Закону
«Про кредитні спілки» [3], є загальні збори членів кредитної спілки,
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спостережна рада, ревізійна комісія, кредитний комітет та правління.
Рішенням загальних зборів членів кредитної спілки можуть бути
створені й інші органи управління.
Особливістю системи споживчої кооперації є наявність органів
самоврядування дільничного рівня. Постановою Ради Укоопспілки
«Про громадські органи управління і контролю споживчого
товариства» від 25 січня 2006 р. затверджені: Положення про
кооперативну дільницю споживчого товариства, Положення про
уповноваженого, Положення про дільничні комітети споживчого
товариства, Положення про комісію кооперативного контролю.
Стаття 30 Закону «Про кооперацію» встановлює право
кооперативів створювати різноманітні об’єднання з місцевим
(сільським, селищним, міським, районним, обласним, республіканським
в АР Крим) або загальнодержавним статусом. У кожній із цих
структур створюються свої органи самоврядування, повноваження
яких визначаються відповідним статутом.
3. Загальні збори членів кооперативу як вищий орган
кооперативного самоврядування. Збори уповноважених
Статтею 15 Закону «Про кооперацію» [2] встановлено, що вищим
органом управління кооперативу є загальні збори членів кооперативу,
і визначено порядок скликання цього органу.
Чергові загальні збори членів кооперативу скликаються правлінням
або головою кооперативу у разі потреби, але не рідше одного разу на
рік (ця норма закону спрямована на забезпечення регулярності й
систематичності у проведенні загальних зборів з тим, щоб члени
кооперативу не були усунуті від вирішення важливих питань його
діяльності). Про дату, місце, час проведення та порядок денний
загальних зборів члени кооперативу повинні бути повідомлені не
пізніше ніж за 10 днів до визначеного строку їх проведення.
Позачергові загальні збори членів кооперативу скликаються на
вимогу: не менше третини його членів; спостережної ради; ревізійної
комісії (ревізора); органу управління кооперативного об'єднання,
членом якого він є. Позачергові загальні збори членів кооперативу
повинні бути скликані протягом 20 днів з дня надходження такої
вимоги. У разі незабезпечення правлінням (головою) кооперативу
скликання позачергових загальних зборів вони можуть бути скликані
особами, які вимагали їх скликання, протягом наступних 20 днів.
Законом «Про кредитні спілки» [3, ст. 14] встановлено, що
повідомлення про скликання чергових загальних зборів членів
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кредитної спілки повинно бути зроблене не пізніше ніж за 30
календарних днів до скликання зборів із зазначенням часу і місця їх
проведення та порядку денного шляхом надсилання письмового
запрошення листом кожному члену кредитної спілки за місцем його
проживання або вручення такого письмового запрошення особисто
члену кредитної спілки під підпис. До запрошення додаються
письмовий річний звіт про діяльність органів управління кредитної
спілки та її річний фінансовий звіт. Повідомлення про скликання
чергових загальних зборів повинно бути опубліковано не пізніше ніж
за 30 календарних днів до скликання зборів у відповідних засобах
масової інформації, в яких публікуються дані про державну
реєстрацію кредитної спілки.
Загальні збори членів кредитної спілки скликаються спостережною
радою у строки, передбачені статутом кредитної спілки, але не рідше
ніж один раз на рік. Позачергові загальні збори членів кредитної
спілки скликаються спостережною радою кредитної спілки з власної
ініціативи у будь-якому випадку, якщо цього потребують інтереси
кредитної спілки, а також на вимогу ревізійної комісії або не менш як
20 відсотків членів кредитної спілки. Якщо протягом 20 днів з дня
отримання такої письмової вимоги спостережна рада кредитної спілки
не виконає зазначену вимогу та не зробить повідомлення членам про
скликання позачергових загальних зборів, ревізійна комісія або члени
кредитної спілки вправі самі скликати позачергові загальні збори.
Статтею 15 Закону «Про кооперацію» [2] визначена компетенція
загальних зборів членів кооперативу, до якої належить:
 затвердження статуту кооперативу та внесення до нього змін,
прийняття інших рішень, що стосуються діяльності кооперативу;
 утворення органів управління та органів контролю за діяльністю
кооперативу, інших органів кооперативу;
 заслуховування звітів його органів управління і органів контролю;
 затвердження порядку розподілу доходу кооперативу;
 визначення розмірів вступного і членського внесків та паїв;
 визначення розмірів, порядку формування та використання фондів
кооперативу;
 визначення розмірів оплати праці голови правління, голови
ревізійної комісії (ревізора), а також кошторису на утримання апарату
органів управління та органів контролю за діяльністю кооперативу;
 затвердження річного звіту і балансу кооперативу;
 затвердження рішення правління або голови правління про
прийняття нових членів та припинення членства;
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 прийняття рішень щодо володіння, користування та розпорядження
майном;
 утворення спеціальних комісій із залученням як консультантів
найманих працівників;
 прийняття рішень про вступ кооперативу до кооперативних
об'єднань;
 прийняття рішень про реорганізацію або ліквідацію кооперативу.
Рішенням загальних зборів членів кооперативу до компетенції
загальних зборів можуть бути віднесені інші питання діяльності
кооперативу.
Загальні збори членів кооперативу правомочні вирішувати питання,
якщо на них присутні більше половини його членів, а збори
уповноважених – за наявності не менше двох третин уповноважених.
Кожний член кооперативу чи уповноважений кооперативу має один
голос, і це право не може бути передано іншій особі.
Рішення загальних зборів членів (зборів уповноважених) кооперативу
про прийняття, внесення змін до статуту, вступ до кооперативного
об'єднання або вихід з нього та про реорганізацію або ліквідацію
кооперативу вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не
менш як 75 відсотків членів кооперативу, присутніх на загальних
зборах кооперативу. З інших питань рішення приймаються простою
більшістю голосів членів (уповноважених) кооперативу, присутніх на
його загальних зборах. Рішення загальних зборів членів (зборів
уповноважених) кооперативу приймаються відповідно до його статуту
відкритим або таємним голосуванням.
Відповідно до ст. 7 Закону «Про споживчу кооперацію» [4]
загальні збори членів споживчого товариства приймають статут,
визначають розміри вступного і обов'язкового пайового внеску,
обирають керівні та контрольні органи товариства, а також вирішують
інші питання, пов'язані з його діяльністю. Кожний член користується
на загальних зборах споживчого товариства правом одного голосу
незалежно від розміру внесеного ним пайового внеску, і це право не
може бути передано іншим особам. Детальніше повноваження
загальних зборів споживчого товариства визначені Примірним
статутом споживчого товариства [80], а повноваження дільничних
зборів – Положенням про кооперативну дільницю споживчого
товариства [76].
Згідно зі ст. 14 Закону «Про кредитні спілки» [3] загальні збори
членів кредитної спілки можуть приймати рішення з будь-яких питань
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діяльності кредитної спілки. До виключної компетенції загальних
зборів членів кредитної спілки належить:
 затвердження статуту кредитної спілки, внесення до нього змін і
доповнень;
 обрання та відкликання членів спостережної ради та ревізійної
комісії;
 затвердження річних результатів діяльності кредитної спілки, звітів
спостережної ради, правління та кредитного комітету і висновків
ревізійної комісії;
 прийняття рішення про збільшення пайового капіталу кредитної
спілки шляхом збільшення розміру обов'язкового пайового внеску або
внесення додаткових пайових внесків;
 прийняття рішення про порядок розподілу доходу та покриття
збитків кредитної спілки;
 затвердження положень про спостережну раду, ревізійну комісію,
кредитний комітет та правління;
 прийняття рішення про припинення діяльності кредитної спілки.
Статутом кредитної спілки може бути визначено інші питання, що
належать до виключної компетенції загальних зборів.
Загальні збори вважаються правомочними, якщо на них
представлено не менш як 50 відсотків членів кредитної спілки
особисто або за дорученням іншим членам кредитної спілки.
Голосування на загальних зборах відбувається за принципом – один
член кредитної спілки, присутній на зборах, має один голос.
Рішення загальних зборів членів кредитної спілки про припинення
діяльності кредитної спілки вважається прийнятим, якщо за нього
проголосувало не менш як 75 відсотків членів кредитної спілки,
присутніх на загальних зборах. З інших питань рішення приймаються
простою більшістю голосів членів кредитної спілки, присутніх на
загальних зборах.
Отже, в залежності від предмета регулювання статутні повноваження
вищого органу управління кооперативу поділяються на такі групи:
прийняття статуту кооперативу та інших локальних правових актів;
вибори органів самоврядування і посадових осіб; визначення
особового складу кооперативу; вирішення майнових питань діяльності
кооперативу; утворення кооперативу як юридичної особи або
ліквідації чи реорганізації; визначення кола питань, що належать до
виключної компетенції загальних зборів, та ін.
4. Правління і голова кооперативу
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У ст. 16 Закону «Про кооперацію» [2] зазначено, що виконавчим
органом кооперативу є правління, яке очолює голова, повноваження
якого визначаються статутом кооперативу. Виконавчий орган
підзвітний вищому органу управління кооперативу і несе перед ним
відповідальність за ефективність роботи кооперативу. У кооперативі,
до складу якого входить менше ніж 10 членів, обирається лише голова
кооперативу.
Виконавчий орган кооперативу має такі повноваження:
 здійснює управління кооперативом у період між загальними
зборами членів кооперативу, забезпечує виконання їх рішень;
 представляє кооператив у відносинах з органами державної влади та
органами місцевого самоврядування, міжнародними організаціями,
юридичними та фізичними особами;
 укладає угоди між кооперативом та іншими особами;
 діє від імені кооперативу в межах, передбачених статутом
кооперативу.
Виконавчий орган може бути наділений іншими повноваженнями,
визначеними вищим органом управління кооперативу або статутом
кооперативу.
Члени правління та голова кооперативу обираються загальними
зборами членів кооперативу на строк, визначений статутом, але не
більше ніж на п'ять років. Порядок обрання або відкликання членів
правління та голови кооперативу, а також порядок проведення
засідань правління кооперативу та прийняття ним рішень визначаються
статутом кооперативу.
Правління кооперативу може наймати виконавчого директора для
оперативного управління діяльністю кооперативу. Він не може бути
членом кооперативу. Виконавчий директор виконує свої функції на
умовах контракту, який укладає з ним правління кооперативу, формує
виконавчу дирекцію та виконує функції, делеговані йому правлінням
кооперативу. Він несе персональну відповідальність за виконання
покладених на нього обов'язків, визначених контрактом та статутом
кооперативу.
У Законі «Про кредитні спілки» [3, ст. 16] зазначено, що правління
кредитної спілки є виконавчим органом, який здійснює керівництво її
поточною діяльністю. Правління складається з осіб, які знаходяться в
трудових відносинах із спілкою. Воно підзвітне загальним зборам і
спостережній раді кредитної спілки та організує виконання їх рішень.
Правління вирішує всі питання діяльності кредитної спілки, крім
тих, що належать до компетенції загальних зборів, спостережної ради
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та кредитного комітету. Спостережна рада може прийняти рішення
про делегування частини належних їй повноважень до компетенції
правління, крім тих, що віднесені статутом кредитної спілки до її
виключної компетенції. Правління діє від імені кредитної спілки в
межах, передбачених цим Законом і статутом спілки.
Роботою правління керує голова правління, який призначається
спостережною радою і несе персональну відповідальність за
виконання покладених на правління завдань.
Голова правління кредитної спілки:
 без доручення представляє інтереси кредитної спілки та діє від її
імені;
 представляє кредитну спілку в її відносинах з державою, іншими
юридичними та фізичними особами;
 укладає договори та інші угоди від імені кредитної спілки, підписує
доручення на провадження дій від імені кредитної спілки;
 розпоряджається майном кредитної спілки в порядку та у межах,
визначених статутом кредитної спілки;
 готує подання спостережній раді на призначення та звільнення
членів правління кредитної спілки, призначає на посади та звільняє з
посад працівників кредитної спілки, застосовує до них заходи
заохочення та стягнення відповідно до законодавства, вживає заходів
щодо підготовки та підвищення кваліфікації працівників кредитної
спілки;
 вирішує інші питання діяльності кредитної спілки відповідно до
Закону та статуту кредитної спілки.
Статутами кооперативів повноваження їх виконавчих органів
можуть бути конкретизовані і доповнені, що відповідає принципу
самоврядності. У споживчій кооперації до повноважень виконавчих
органів віднесено чимало інших питань. Зокрема, вони займаються
добором та розстановкою кадрів, їх підготовкою і підвищенням
кваліфікації, направляють членів і працівників кооперативу на
навчання. Правління самостійно визначає структуру управління і
штати, встановлює відповідно до чинного законодавства форми,
систему і розміри оплати праці, а також інші види доходів
працівників та апарату кооперативу в межах кошторису на його
утримання, що затверджується загальними зборами пайовиків.
Наймання (призначення) та звільнення керівників підприємства, які
мають статус юридичної особи, також здійснюється правлінням
кооперативу.
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5. Контрольно-ревізійні органи кооперативу
Важливою умовою забезпечення ефективності діяльності кооперативів,
додержання ними вимог чинного законодавства є контрольноревізійна робота. Вона спрямована на раціональне використання
майна кооперативу, збереження кооперативної власності, запобігання
майновим правопорушенням та виявлення фактів їх вчинення,
виявлення і усунення допущених помилок або ж зловживань,
безгосподарності, марнотратства тощо.
Статтею 17 Закону «Про кооперацію» [2] встановлено, що
контроль за додержанням статуту кооперативу та за діяльністю
виконавчого органу управління кооперативу здійснює спостережна
рада кооперативу. Вона може утворюватися у кооперативі, в якому
кількість членів перевищує 50 осіб.
Спостережна рада обирається із числа членів кооперативу на
загальних зборах кооперативу у кількості 3-5 осіб, які працюють у
раді на громадських засадах. До складу спостережної ради
кооперативу не можуть входити члени правління чи члени ревізійної
комісії (ревізор) кооперативу. Вона підзвітна загальним зборам членів
кооперативу. Повноваження членів спостережної ради кооперативу
можуть бути достроково припинені за рішенням загальних зборів
членів кооперативу.
Згідно зі ст. 18 Закону для контролю за фінансово-господарською
діяльністю кооперативу обирається ревізійна комісія. У кооперативі,
до складу якого входить менше ніж 10 членів, функції ревізійної
комісії виконує ревізор.
Ревізійна комісія (ревізор) підзвітна загальним зборам членів
кооперативу і обирається загальними зборами з числа членів
кооперативу у порядку, встановленому його статутом. Членами
ревізійної комісії (ревізором) не можуть бути члени правління
кооперативу чи його спостережної ради.
Перевірки результатів фінансово-господарської діяльності кооперативу
проводяться ревізійною комісією за власною ініціативою, а також за
рішенням загальних зборів чи на вимогу не менш як 10 відсотків
членів кооперативу. На вимогу ревізійної комісії (ревізора) надаються
будь-які матеріали, бухгалтерські та інші документи, а також
пояснення посадових осіб кооперативу.
Ревізійна комісія (ревізор) складає висновок за річними звітами про
результати діяльності кооперативу.
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Статтею 15 Закону «Про споживчу кооперацію» [3] передбачено,
що ревізії фінансово-господарської діяльності кооперативів, їх
об'єднань та підпорядкованих їм підприємств проводяться їхніми
ревізійними комісіями (ревізорами) або контрольно-ревізійним
апаратом відповідних об'єднань чи аудиторськими організаціями.
Діяльність зазначених органів провадиться згідно з відповідними
положеннями [79].
Глосарій: кооперативне самоврядування, право кооперативного
самоврядування, загальні збори членів кооперативу, збори уповноважених
кооперативу, голова кооперативу, правління кооперативу, виконавчий
директор кооперативу, спостережна рада кооперативу, ревізор кооперативу,
ревізійна комісія кооперативу, кредитний комітет кредитної спілки,
кооперативна дільниця споживчого товариства, дільничні збори,
дільничний комітет споживчого товариства, комісія кооперативного
контролю споживчого товариства, конференція спілки споживчих
товариств, з’їзд спілки споживчих товариств, рада спілки споживчих
товариств.
Лекційне заняття
План
1. Поняття та зміст права кооперативного самоврядування.
2. Структура органів самоврядування в кооперації: загальна
характеристика.
3. Загальні збори членів кооперативу як вищий орган кооперативного
самоврядування. Збори уповноважених.

1.
2.

3.

4.

Семінарське заняття
Питання для обговорення
Поняття та зміст права кооперативного самоврядування.
Загальні збори членів кооперативу як вищий орган
кооперативного самоврядування, їх повноваження, порядок
скликання і прийняття рішень.
Правління і голова кооперативу як виконавчо-розпорядчі органи
кооперативного
самоврядування.
Виконавчий
директор
(виконавча дирекція) кооперативу.
Контрольно-ревізійні органи в кооперативі. Спостережна рада
кооперативу.

Питання самостійного вивчення:
1. Збори уповноважених.
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2. Правове регулювання утворення та функціонування органів
самоврядування об’єднань кооперативів.
3. Правові засади самоврядування трудових колективів кооперативних
підприємств.
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння
знань:
1. Дати відповідь на контрольні питання.
1.1. Поясніть, що розуміють під кооперативним самоврядуванням і в
чому полягає його значення для кооперації?
1.2. Дайте визначення поняття «право кооперативного самоврядування»
(в об’єктивному значенні)?
1.3. Охарактеризуйте компетенцію, порядок скликання і проведення
загальних зборів членів кооперативу?
1.4. За яких умов скликаються збори уповноважених кооперативу і які
повноваження вони мають?
1.5. Які виконавчо-розпорядчі органи існують у кооперативах?
1.6. У чому полягає відмінність правового статусу голови кооперативу
та виконавчого директора кооперативу?
1.7. Як формується та які повноваження має правління кооперативу?
1.8. Які контрольно-ревізійні органи існують у кооперативах?
1.9. Як формується та які функції виконує спостережна рада
кооперативу?
1.10. Охарактеризуйте правовий статус ревізійної комісії (ревізора)
кооперативу?
2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на
семінарському занятті.
4. Виконати завдання:
4.1. На підставі статей 15-18 Закону України «Про кооперацію»
розробити структурно-логічну схему «Система органів управління
кооперативу».
4.2. Розробити порядок («сценарій») проведення звітно-виборчих
загальних зборів членів кооперативу.
4.3. Письмово порівняти правовий статус голови кооперативу і
виконавчого директора кооперативу.
4.4. Користуючись чинними законами України про кооперацію,
заповнити таблицю «Функції і компетенція органів самоврядування
кооперативу»:
Функції і компетенція органів самоврядування кооперативу
Назва органу
Законодавчий акт,
Функції і компетенція органу
самоврядування
який закріплює
кооперативного
повноваження
самоврядування
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органу
5. Розв’язати тести:
5.1. Кожний член кооперативу користується на загальних зборах
кооперативу правом:
а) на один голос;
б) на кількість голосів, що пропорційна кількості внесених паїв;
в) на кількість голосів, що пропорційна членському стажу;
г) не більше ніж на три голоси.
5.2. Право голосу на загальних зборах кооперативу:
а) не може бути передане іншим особам;
б) може бути передане тільки членам правління;
в) може бути передане тільки голові кооперативу;
г) може бути передане лише тоді, коли член кооперативу не може
взяти участь у зборах з поважних причин, підтверджених
документально.
5.3. Вищим органом самоврядування в кооперативі є:
а) голова кооперативу, обраний загальними зборами;
б) правління кооперативу;
в) контрольно-ревізійна комісія;
г) загальні збори кооперативу.
5.4. Правління не обирається в кооперативі, до складу якого входить
менше ніж:
а) 5 членів;
б) 10 членів;
в) 30 членів;
г) 50 членів.
5.5. Члени правління та голова кооперативу обираються загальними
зборами членів кооперативу на строк, визначений статутом, але не
більше ніж на:
а) один рік;
б) три роки;
в) п'ять років;
г) сім років.
5.6. Виконавчого директора кооперативу:
а) обирають загальні збори кооперативу;
б) призначає правління кооперативу;
в) обирають збори уповноважених кооперативу;
г) призначає ревізійна комісія кооперативу.
5.7. Спостережна рада може утворюватися в кооперативі, в якому
92

кількість членів перевищує:
а) 10 осіб;
б) 30 осіб;
в) 50 осіб;
г) 100 осіб.
5.8. Ревізійна комісія не обирається і її функції виконує ревізор у
кооперативі, до складу якого входить менше ніж:
а) 5 членів;
б) 10 членів;
в) 30 членів;
г) 50 членів.
5.9. Згідно із Законом України «Про кооперацію» чергові загальні
збори членів кооперативу скликаються не рідше одного разу:
а) на місяць;
б) на квартал;
в) на рік;
г) на три роки.
5.10. Позачергові загальні збори членів кооперативу скликаються на
вимогу:
а) будь-якого члена;
б) не менше чверті його членів;
в) не менше третини його членів;
г) не менше половини його членів.
Література: 1-7, 76, 79, 81, 90, 106, 108.
Тема 6. Правове регулювання відносин власності в кооперації
1. Поняття права кооперативної власності: доктринальний
зміст і законодавче втілення
Право власності – це право особи на річ (майно), яке вона
здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі
інших осіб (ст. 316 ЦК України) [7].
Право власності розглядають: 1) в обєктивному аспекті – як
сукупність правових норм, що регулюють суспільні відносини щодо
володіння, користування і розпорядження майном (інститут права
власності); 2) в субєктивному аспекті – як сукупність повноважень
власника щодо володіння, користування і розпорядження майном.
Право приватної власності фізичної особи на майно належить до
речового права. В разі передачі права власності на майно юридичній
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особі для спільної діяльності фізична особа набуває право вимоги на
частку майна. За цивільним законодавством право вимоги належить
до зобов'язального права. У разі виходу із юридичної особи фізична
особа має право вимагати виділення належної їй частки майна.
Первинне формування майна кооперативних організацій здійснюється
за рахунок майнових внесків осіб – членів кооперативу. Майно,
сформоване за рахунок членських внесків, тобто за рахунок приватної
власності, належить на праві власності кооперативу як юридичній
особі. Таким чином, власність кооперативу як юридичної особи – це
власність приватна, але це особливий вид приватної власності. Ця
особливість полягає в тому, що суб'єктом права власності в даному
випадку виступає не пайовик, за рахунок майна якого сформована
власність кооперативу, а кооператив в цілому, який в цивільноправових відносинах виступає від свого імені як юридична особа.
Законодавство колишнього СРСР передбачало державну, колгоспнокооперативну форму власності, власність профспілкових та інших
громадських організацій, а також особисту власність. Приватна
власність законодавством не визнавалась.
Законом України «Про власність» від 7 лютого 1991 р. (нині він не
чинний) визнавалась державна, колективна та індивідуальна (особиста
і приватна власність). У 1992 р. до Закону були внесені зміни, за
якими слова «індивідуальна власність» були замінені словами «приватна власність». До об'єктів права колективної власності Закон відніс
майно кооперативу (ст. 24), колективного підприємства, господарського
товариства та інших колективних суб’єктів.
У Законі «Про споживчу кооперацію» 1992 р. записано, що
власність споживчої кооперації є однією з форм колективної власності
[4, ст. 9]. Вона складається з власності споживчих товариств, спілок,
підпорядкованих їм підприємств і організацій та їх спільної власності.
У Законі «Про сільськогосподарську кооперацію» 1997 р. [5] та
Законі «Про кооперацію» 2003 р. [2] форма власності кооперативів та
їх об'єднань не визначена.
Конституція України 1996 р. спеціально не закріплює форми
власності, хоча в ній йдеться про державну і комунальну власність, а
також гарантується приватна власність. Всі форми власності в Україні
за Конституцією є рівноправними. Колективну форму власності
Основний Закон взагалі не згадує. Така позиція поділяється переважною більшістю сучасних учених, оскільки поняття «колективна
власність» і його суб'єктний склад піддавалося неодноразово гострій
критиці.
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Цивільний кодекс України 2003 р. не встановлює форм власності,
а лише закріплює одне право власності, у якого можуть бути різні
суб'єкти (статті 324-327): Український народ, держава, територіальні
громади, приватні особи (фізичні та юридичні).
Господарський кодекс України 2003 р. на відміну від Цивільного
кодексу визнає колективну форму власності. У ч. 1 ст. 63 ГК України
[6] залежно від форми власності розрізняються підприємства таких
видів: приватні; підприємства колективної власності (до них належать
і кооперативні підприємства); комунальні та державні підприємства, а
також підприємства, засновані на змішаній формі власності.
З усього наведеного можна зробити висновок, що право кооперативної власності можна розглядати як один з видів права
приватної власності (право недержавних юридичних осіб, сформоване
із приватної власності фізичних та інших недержавних юридичних
осіб), а також як право колективної власності.
2. Структура правовідносин кооперативної власності.
Правомочності власника
Відносини власності є одним із видів правовідносин, тобто вони є
врегульованими нормами права суспільними відносинами, які
виникають з приводу конкретних об’єктів між конкретними особами
(суб’єктами), взаємна поведінка яких ґрунтується на юридичних
правах та обов’язках, що забезпечуються державою.
Згідно із загальним правилом, суб'єктами права власності в
системі кооперації можуть бути кооперативи, об'єднання кооперативів,
а також створені ними підприємства, організації та установи, що є
юридичними особами.
У ст. 19 Закону «Про кооперацію» [2] зазначено, що кооператив є
власником належного йому майна, і перераховано об’єкти права
власності. Володіння користування та розпорядження майном кооперативу
здійснюють органи управління кооперативу відповідно до їх
компетенції, визначеної статутом кооперативу. Стосовно кооперативного
об’єднання у Законі містяться положення лише щодо необхідності
встановлення в установчих документах порядку формування,
розпорядження та використання його майна.
Зі змісту п. 1 ст. 9 Закону «Про споживчу кооперацію» [4]
вбачається, що власність споживчої кооперації складається з власності
споживчих товариств, спілок, підпорядкованих їм підприємств і
організацій та їх спільної власності. Володіння, користування та
розпорядження власністю споживчої кооперації здійснюють її органи
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відповідно до компетенції, визначеної статутами споживчих товариств
та їх спілок.
Згідно з п. 2 ст. 19 Закону «Про кредитні спілки» [3] майно
кредитної спілки є її власністю. Кредитна спілка володіє, користується
та розпоряджається належним їй майном відповідно до закону та
свого статуту. Асоціації кредитних спілок та об’єднані кредитні
спілки у Законі суб’єктами права власності прямо не названі.
Що стосується підприємств та організацій як суб'єктів права
власності, то в юридичній літературі їх правовий статус характеризується
неоднозначно. Так, у п. 1 ст. 9 Закону «Про споживчу кооперацію» [4]
йдеться лише про те, що майно підпорядкованих споживчим
товариствам і спілкам підприємств та організацій входить до складу
власності споживчої кооперації. Таке формулювання дозволило
деяким науковцям висловлювати сумнів, що суб'єктами права
власності на це майно можуть вважатися самі підприємства.
Питання про власника майна підприємства вирішується шляхом
визначення правового режиму майна, переданого підприємству
засновниками. Створені кооперативами та їх об'єднаннями
підприємства можуть бути суб'єктами права власності, якщо
засновники (кооператив чи об'єднання) передали їм майно для
господарської діяльності у власність, тобто не обмежуючи
правомочності розпорядження цим майном. Якщо ж майно
передається їм у господарське відання чи оперативне управління, то
такі підприємства не можуть вважатися власниками переданого їм
майна.
Ще одне дискусійне положення закріплено п. 6 ст. 9 Закону «Про
споживчу кооперацію» [4], в якому записано, що суб'єктами права
власності споживчої кооперації, крім юридичних осіб, є також члени
споживчого товариства. Слід ураховувати, що власником майна
кооперативу є сам кооператив. Передаючи у власність кооперативу
своє майно у вигляді паю, члени кооперативу стають суб'єктами
зобов’язальних прав (права вимоги), тобто член кооперативу має
право вимагати частку (пай) в майні кооперативу в разі виходу з
нього. Тільки після того, як частка конкретного майна буде передана
членові кооперативу (в натурі або грошима), він стає її власником
[108, с. 133].
Хоча кооперативна власність усіх названих суб’єктів кооперативної
системи може бути віднесена до однієї форми власності, правовий
режим майна кожного окремого виду має свої особливості. Під
правовим режимом майна слід розуміти встановлені правовими
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нормами склад цього майна, порядок його формування, використання
і вибуття, обсяг прав та обов'язків з приводу володіння, користування і
розпорядження майном, порядок звернення на нього стягнень
кредиторів, а також його правової охорони.
У Законі «Про кооперацію» [2, ст. 19] перелічені такі об'єкти права
власності кооперативу, як будівлі, споруди, грошові та інші майнові
внески його членів; виготовлена ним продукція; доходи, одержані від
її реалізації та іншої діяльності, передбаченої статутом кооперативу, а
також інше майно, придбане на підставах, не заборонених законом. У
відповідності із п. 2 ст. 9 Закону «Про споживчу кооперацію» [4]
власністю споживчих товариств є засоби виробництва, вироблена
продукція та інше майно, що належать їм і необхідні для здійснення
статутних завдань. Споживчим товариствам та їх спілкам можуть
належати будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби, машини, товари, кошти та інше майно відповідно до цілей їх діяльності.
Відповідно до ч. 1 ст. 139 ГК України [6], майном у сфері
господарювання визнається сукупність речей та інших цінностей
(включаючи нематеріальні активи), які мають вартісне визначення,
виробляються та використовуються у діяльності суб'єктів господарських
відносин і відображаються в їх балансі або враховуються в інших
передбачених законом формах обліку майна цих суб'єктів. Відповідно до
положень цієї статті ГК України, розрізняють дві основні форми майна:
тілесне майно (або речі) і безтілесне майно.
Майно в речовій формі залежно від його природних властивостей
традиційно поділяється на рухоме і нерухоме (ст. 181 ЦК України) [7].
При віднесенні речей до категорії нерухомості використовуються два
критерії: матеріальний – ступінь зв'язку цих речей із землею, та/або
юридичний – віднесення законом тих чи інших речей до нерухомих.
До нерухомих речей належить земля (земельні ділянки) та розташовані
на ній об'єкти, переміщення яких зазвичай є неможливим без їх
знецінення/пошкодження та/або зміни їх призначення. Нерухомі речі
зазвичай є незамінними (індивідуалізованими) і мають спеціальний
правовий режим, що полягає в державній реєстрації прав на таке майно.
Рухомими речами є речі, які вільно переміщуються у просторі (ч. 2
ст. 181 ЦК України). Правовий режим таких речей спрощений, оскільки
вони зазвичай вважаються товаром, призначеним для відчуження.
Відтак їх обіг не потребує реєстрації, за деякими винятками.
До безтілесного майна належать нематеріальні активи, корпоративні
права, цінні папери.
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До нематеріальних активів належать: об'єкти інтелектуальної (в
тому числі промислової) власності (винаходи та корисні моделі;
промислові зразки; сорти рослин і породи тварин; торговельні марки
(знаки для товарів і послуг); комерційне (фірмове) найменування;
географічне зазначення; комерційна таємниця; комп'ютерні програми);
науково-технічна інформація; права користування землею, водою,
надрами, іншими ресурсами навколишнього природного середовища
тощо. Правовий режим об'єктів інтелектуальної власності регулюється
гл. 16 ГК України (статті 154-162), кн. 4 (гл. 35-46) ЦК України з
урахуванням їх видів.
Цінним папером (відповідно до ст. 161 ГК та ст. 194 ЦК України) є
документ встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчує
грошове або інше майнове право і визначає відносини між суб'єктом
господарювання, який його випустив (видав), і власником та передбачає
виконання зобов'язань згідно з умовами його випуску, а також
можливість передачі прав, що випливають з цього документа, іншим
особам. Правовий режим цінних паперів визначається ГК України (гл. 17
статті 161-166), ЦК України (гл. 14, статті 194-198), Законом від
23.02.2006 р. «Про цінні папери та фондовий ринок».
Корпоративними правами (відповідно до ст. 167 ГК України) є права
особи, частка якої визначається у статутному фонді (майні)
господарської організації, що включають правомочності на участь цієї
особи в управлінні господарською організацією, отримання певної
частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі
ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності,
передбачені законом та установчими документами. Правовий режим
корпоративних прав регулюється ГК України (гл. 18, статті 167-169,
гл. 9 «Господарські товариства», гл. 10 «Підприємства колективної
власності»), ЦК України (гл. 8 «Підприємницькі товариства»), законами
«Про цінні папери та фондовий ринок», «Про господарські товариства»,
«Про акціонерні товариства», «Про кооперацію» та ін.
Специфічним об’єктом права є гроші, які виконують платіжну
функцію, але водночас можуть виступати самостійним об'єктом у
договорах позики, внеску в ощадній касі та ін.
Практичне правове значення має поділ майна в речовій формі на
речі з індивідуально визначеними та родовими ознаками, на речі
споживні і неспоживні, на речі подільні і неподільні, на продукцію,
плоди і доходи тощо [108, с. 136-138].
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Як вже зазначалося, правовідносини власності виникаючи з
приводу конкретних об’єктів, мають своїм змістом юридичні права та
обов’язки певних суб’єктів.
Зміст права власності складають три правомочності:
 право володіння – це юридично забезпечена можливість фактичного
тримання майна у себе (у сфері свого фактичного господарського
впливу);
 право користування – це юридично забезпечена можливість
власника або уповноваженої ним особи здобувати з майна його
корисні властивості (експлуатувати майно);
 право розпорядження – це юридично забезпечена можливість
визначати юридичну і фактичну долю майна (продавати, міняти,
дарувати тощо).
Володіння, користування і розпорядження річчю може бути
законним (ґрунтується на певній правовій підставі) і незаконним.
Ці правомочності щодо належного майна власник здійснює самостійно незалежно від волі та бажання усіх інших осіб. Досить часто
окремі правомочності чи всі разом може здійснювати і не власник, а
інший законний володілець майна, наприклад орендар, наймач та інші,
які здійснюють ці права лише при погодженні з власником.
У ст. 19 Закону «Про кооперацію» [2] зазначено, що володіння
користування та розпорядження майном кооперативу здійснюють
органи управління кооперативу відповідно до їх компетенції,
визначеної статутом кооперативу.
Згідно з п. 1 ст. 9 Закону «Про споживчу кооперацію» [4]
володіння, користування та розпорядження власністю споживчої
кооперації здійснюють її органи відповідно до компетенції, визначеної
статутами споживчих товариств та їх спілок. Споживче товариство,
спілка використовує належне йому майно на цілі, передбачені ст. 1
Закону, тобто для ведення господарської діяльності з метою
поліпшення свого економічного та соціального стану. У ст. 10 Закону
записано, що забороняється відволікання майна споживчих товариств
та їх спілок на цілі, не пов'язані з їх статутною діяльністю. Цією ж
статтею Закону передбачено, що майно споживчих товариств та їх
спілок може бути продано, передано, здано в оренду, надано в
позичку і безоплатне тимчасове користування членам споживчих
товариств, державним, кооперативним та іншим організаціям,
трудовим колективам, окремим громадянам тільки за рішенням
загальних зборів, конференції та з'їздів відповідних спілок або
уповноважених ним органів.
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При використанні власного майна кооперативи та їх об'єднання як
суб'єкти права власності мають дотримуватись певних правил. Право
власності на майно, в т. ч. на землю, породжує для власника певні
встановлені законом чи договором обов'язки. У відповідності зі ст. 41
Конституції України використання власності не може завдавати
шкоди правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства,
погіршувати економічну ситуацію і природні якості землі. Земельним
кодексом України встановлені обов’язки власників земельних ділянок
(забезпечувати використання землі відповідно до цільового призначення
та умов її надання; ефективно використовувати землю; здійснювати
комплекс заходів щодо охорони земель; своєчасно вносити земельний
податок або орендну плату за землю; не порушувати права власників
інших земельних ділянок і землекористувачів тощо) [108, с. 141].
В діяльності кооперативів застосовується спільна сумісна і спільна
часткова (пайова) власність. Правовий режим спільної власності
врегульований Цивільним кодексом України.
Володіння, користування і розпорядження майном, яке належать
двом чи більше кооперативам або іншим юридичним особам на праві
спільної часткової власності, визначаються співвласниками цих
об'єктів пропорційно розміру часток у спільному об'єкті. При спільній
сумісній власності ці питання вирішуються співвласниками спільно.
Розмір частки співвласника у спільній сумісній власності визначається
при виході одного із співвласників із спільної діяльності або ж при
припиненні спільної власності [108, с. 142].
3. Похідні правові титули майна кооперативних організацій
Право власності – це основний, але не єдиний інститут в системі
речового права. Речове право – це право, яке забезпечує задоволення
інтересів уповноваженої особи шляхом безпосереднього впливу на річ
(майно) без сприяння інших осіб. В юридичній літературі виділяють
дві основні форми правового режиму майна суб'єктів господарювання,
а саме: право власності і обмежені права на чуже майно.
Специфіка сучасних засобів виробництва обумовлює той факт, що
їх використання здійснюється, як правило, не самим власником, а
іншими суб'єктами, яким власники передають ці засоби на певній
правовій основі (титулі). Правові титули майна, що зберігають за
власником значну частину повноважень щодо майна, яке закріплюється
ним за іншим суб'єктом без передачі останньому всієї сукупності
прав, притаманних традиційному власнику, називаються похідними
від традиційного права власності. Такими титулами є: а) право
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господарського відання; б) право оперативного управління; в) право
користування. Всі вони є похідними від права власності й залежними
від первісного власника.
У ст. 133 ГК України [6] зазначено, що основу правового режиму
майна підприємства можуть становити не лише право власності, а й
право господарського відання та право оперативного управління.
Право господарського відання (ст. 136 ГК України) є речовим
правом суб’єкта підприємництва, який володіє, користується і
розпоряджається майном, закріпленим за ним власником (уповноваженим
ним органом), з обмеженням правомочності розпорядження щодо
окремих видів майна за згодою власника у випадках, передбачених ГК
та іншими законами. При цьому власник здійснює контроль за
використанням та збереженням належного йому майна безпосередньо
або через уповноважений ним орган, не втручаючись в оперативногосподарську діяльність підприємства. Отже, це право порівняно з
правом власності є більш обмеженим (законом і затвердженим
власником майна статутом підприємства). Суб'єкт права господарського
відання за своїми зобов'язаннями відповідає усім майном, що
закріплене за ним на цьому правовому титулі, і може бути суб'єктом
банкрутства.
Створені кооперативами та їх об'єднаннями підприємства можуть
бути суб'єктами права власності, якщо засновники передали їм майно
для господарської діяльності у власність, тобто не обмежили
правомочності розпорядження підприємством закріпленим за ним
майном. Якщо ж майно передається їм на інших речових правах, то
такі підприємства не можуть вважатися власниками переданого їм
майна.
Зміст Примірного засновницького договору про створення підприємства
споживчої кооперації та Примірного статуту підприємства споживчої
кооперації, затверджених Радою Укоопспілки 25 січня 2006 р. [71],
містить положення, що обмежують правомочності підприємства щодо
розпорядження основними засобами (прийняття рішень про це є
виключною компетенцією зборів засновників). Це дає підстави
вважати, що основні засоби належать підприємству споживчої
кооперації на праві господарського віддання.
Правом оперативного управління (ст. 137 ГК України) [6]
визнається речове право суб’єкта господарювання, який володіє,
користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним
власником (уповноваженим ним органом) для здійснення некомерційної
господарської діяльності, у межах, встановлених ГК та іншими
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законами, а також власником майна (уповноваженим ним органом).
При цьому власник здійснює контроль за використанням та
збереженням переданого в оперативне управління майна безпосередньо
або через уповноважений ним орган і має право вилучати у суб’єкта
господарювання надлишкове майно, а також майно, що не
використовується, та майно, що використовується ним не за
призначенням. Отже, це право є ще більш обмеженим, ніж право
господарського відання. Суб'єкт права оперативного управління може
володіти, користуватися і розпоряджатися закріпленим за ним майном
лише за його цільовим призначенням, самостійно розпоряджаючись
закріпленими за ним коштами та іншим майном, крім основних
фондів. Він відповідає за своїми зобов'язаннями лише майном, яким
має право розпоряджатися. Якщо такого майна не вистачає для
покриття його боргів, то субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями
суб'єкта права оперативного управління у визначених законом та/або
установчими документами суб'єкта цього права випадках несе власник
майна. Цей правовий титул використовується щодо унітарних
некомерційних підприємств, які створюються кооперативами та їх
об’єднаннями.
Право користування широко використовується як додатковий
правовий титул майна суб'єктами господарських правовідносин, що
виникає на договірних засадах (на підставі договору оренди та інших
видів договорів, що передбачають користування чужим майном –
договір лізингу, концесійний договір та ін.), в тому числі у результаті
внесення учасником господарської організації корпоративного типу
(зокрема, кооперативу) свого вкладу/паю у формі права на
користування певним майном (земельною ділянкою, іншими
об'єктами нерухомості, устаткуванням) без передання права власності
на таке майно господарській організації за участь/членство в ній.
Можливе також використання чужого майна на підставі договору
управління майном. Такий договір ст. 1029 ЦК України [7] розглядає
як договір, за яким одна сторона (установник управління) передає
іншій стороні (довірчому управителеві) на певний строк майно у
довірче управління а інша сторона зобов'язується за винагороду
здійснювати від свого імені управління цим майном в інтересах
установника управління або особи, зазначеної ним (вигодонабувача).
Передання майна у довірче управління не має наслідком перехід до
довірчого управителя права власності на це майно.
4. Правовий режим майна кооперативу та об’єднання кооперативів
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З метою здійснення статутних завдань кооператив чи об'єднання
кооперативів, як і суб'єкти інших форм господарювання, формують
потрібне для цього майно. У сукупності всі майнові об'єкти і кошти у
вартісному вираженні складають капітал кооперативу.
Згідно зі ст. 19 Закону «Про кооперацію» [2] джерелами
формування майна кооперативу є:
 вступні, членські та цільові внески його членів, паї та додаткові паї;
 майно, добровільно передане кооперативу його членами;
 кошти, що надходять від провадження господарської діяльності;
 кошти, що надходять від створених кооперативом підприємств,
установ, організацій;
 грошові та майнові пожертвування, благодійні внески, гранти,
безоплатна технічна допомога юридичних і фізичних осіб, у тому
числі іноземних;
 інші надходження, не заборонені законодавством.
Ст. 9 Закону «Про споживчу кооперацію» [4] передбачено, що
власність споживчих товариств утворюється з внесків їх членів,
прибутків, одержуваних від реалізації товарів, продукції, послуг,
цінних паперів та іншої діяльності, не забороненої чинним
законодавством. Власність спілок споживчих товариств утворюється з
майна, переданого їх членами, коштів, одержаних від господарської
діяльності підприємств і організацій спілки, реалізації цінних паперів
та іншої діяльності.
У Законі «Про кооперацію» [2, ст. 2] визначені різні види внесків у
майно кооперативу:
Пай – майновий поворотний внесок члена (асоційованого члена)
кооперативу у створення та розвиток кооперативу, який здійснюється
шляхом передачі кооперативу майна, в тому числі грошей, майнових
прав, а також земельної ділянки.
Додатковий пай – добровільний грошовий чи інший майновий
поворотний внесок члена (асоційованого члена) кооперативу понад
пай у пайовому фонді кооперативу.
Вступний внесок – грошовий чи інший майновий неповоротний
внесок, який зобов'язана сплатити особа у разі вступу до
кооперативної організації.
Членський внесок – грошовий неповоротний внесок, який
періодично сплачується членом кооперативного об'єднання для
забезпечення поточної діяльності об'єднання.
Цільовий внесок – грошовий чи інший майновий внесок члена
кооперативу, що вноситься понад пай до спеціального фонду
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кооперативу для забезпечення виконання конкретних завдань
кооперативу.
За економічним призначенням майно кооперативу чи об'єднання
поділяється на фонди. Фонди являють собою групи однорідних за
економічними ознаками матеріальних цінностей або грошових коштів,
що мають спільне цільове призначення і підпорядковуються встановленому
для кожної із цих груп особливому правовому режиму. Залежно від
економічної форми, якої набуває майно у процесі здійснення
господарської діяльності, розрізняють основні фонди, оборотні засоби,
кошти, товари (ст. 139 ГК України) [6].
Основні фонди – це матеріально-речові цінності, що використовуються
в натуральній формі у виробничій діяльності і невиробничій сфері
протягом періоду, який перевищує 365 календарних днів з дати введення
в експлуатацію, вартість яких поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом. До основних фондів належать: будинки,
споруди, машини та устаткування, обладнання, інструмент, виробничий
інвентар і приладдя, господарський інвентар та інше майно тривалого
використання, що віднесено законодавством до основних фондів.
Оборотні засоби – це матеріально-речові цінності, які зазвичай
споживаються протягом одного виробничого циклу і відразу ж
переносять свою вартість на готову продукцію. Це, насамперед, сировина,
паливо, матеріали, малоцінні предмети та предмети, що швидко
зношуються, інше майно виробничого і невиробничого призначення,
віднесене законодавством до оборотних засобів.
Коштами у складі майна суб'єктів господарювання є гроші у
національній та іноземній валюті, призначені для здійснення товарних
відносин цих суб'єктів з іншими суб'єктами, а також фінансових
відносин відповідно до законодавства.
Товарами у складі майна суб'єктів господарювання визнаються
вироблена продукція (товарні запаси), виконані роботи та послуги.
Згідно зі ст. 20 Закону «Про кооперацію» [2] для забезпечення
статутної діяльності кооператив у порядку, передбаченому його
статутом, формує пайовий, резервний, неподільний та спеціальний
фонди.
Пайовий фонд – це фонд, що формується з пайових внесків членів
кооперативу і є одним із джерел формування майна кооперативу,
розмір якого може змінюватися.
Неподільний фонд створюється в обов'язковому порядку і
формується за рахунок вступних внесків та відрахувань від доходу
кооперативу. Цей фонд не може бути розподілений між членами
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кооперативу, крім випадків, передбачених законом. Порядок відрахувань
до неподільного фонду частини доходу визначається статутом
кооперативу.
Резервний фонд створюється за рахунок відрахувань від доходу
кооперативу, перерозподілу неподільного фонду, пожертвувань,
безповоротної фінансової допомоги та за рахунок інших не
заборонених законом надходжень для покриття можливих втрат
(збитків).
Спеціальний фонд створюється за рахунок цільових внесків членів
кооперативу та інших передбачених законом надходжень для забезпечення
його статутної діяльності і використовується за рішенням органів
управління кооперативу.
Найхарактернішою рисою правового режиму майна кооперативів
та їх об'єднань є те, що в ньому визначається пайовий фонд, який
формується за рахунок пайових внесків членів кооперативу. Разом із
вступними внесками вони становлять первісний капітал, що, є
початковою матеріальною базою господарської діяльності кооперативу.
Обов'язкові розміри паю встановлюються загальними зборами членів
– засновників кооперативу. Розмір паю для вступників у кооператив у
процесі його функціонування визначається статутом кооперативу. При
цьому можуть встановлюватись різні обов'язкові розміри пайових
внесків для фізичних і юридичних осіб, які виявили бажання стати
членами кооперативу. На обов'язкові та додаткові пайові внески
нараховуються проценти (виплати на паї) з доходів у розмірах, які
визначаються загальними зборами пайовиків у порядку, встановленому
статутом кооперативу [108, с. 144].
У ст. 20 Закону «Про кредитні спілки» [3] зазначено, що капітал
кредитної спілки складається з пайового, резервного та додаткового
капіталів, а також залишку нерозподіленого доходу спілки, і не може
бути меншим 10 відсотків від суми її загальних зобов'язань.
У Законі «Про споживчу кооперацію» види фондів у майні
споживчого товариства та спілки не визначені. У ст. 7 Закону [4]
зазначається, що загальні збори визначають розміри вступного й
обов'язкового пайового внеску. Примірним статутом споживчого
товариства передбачено також, що члени споживчого товариства
можуть вносити додаткові пайові внески. Розміри вступного та
пайового внесків колективних членів – юридичних осіб обумовлюються
договором.
Член кооперативу має право на пай, тобто на частку в майні
кооперативу у вартісному вираженні. Відповідно до ст. 21 Закону
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«Про кооперацію» [2] пай кожного члена кооперативу формується за
рахунок разового внеску або часток протягом певного періоду.
Майнові внески оцінюються у грошовій формі. Розмір паю члена
кооперативу залежить від фактичного його внеску до пайового фонду.
Паї, в тому числі резервного і спеціального фондів, є персоніфікованими
і в сумі визначають загальну частку кожного члена кооперативу у
майні кооперативу. Право власності членів кооперативу – фізичних
осіб на свою загальну частку успадковується.
У разі виходу або виключення з кооперативу фізична чи юридична
особа має право на одержання своєї загальної частки натурою, грішми
або (за бажанням) цінними паперами відповідно до їх вартості на
момент виходу, а земельної ділянки – у натурі. Строк та інші умови
одержання членом кооперативу своєї загальної частки встановлюються
статутом кооперативу, при цьому строк одержання зазначеної частки
не може перевищувати двох років, а відлік його розпочинається з
1 січня року, що настає з моменту виходу або виключення з
кооперативу.
Глосарій: право власності, форми власності, право приватної
власності, право колективної власності, майно, тілесне майно (речі), безтілесне майно, рухомі речі, нерухомість, нематеріальні активи,
корпоративні права, цінні папери, гроші, правовий режим майна, право
володіння, право користування, право розпорядження, спільна
власність, право господарського відання, право оперативного управління,
пай, додатковий пай, вступний внесок, членський внесок, цільовий
внесок, майнові фонди, основні фонди, оборотні засоби, кошти,
товари, пайовий фонд, неподільний фонд, резервний фонд, спеціальний
фонд, виплати на паї, кооперативні виплати.

1.
2.
3.
4.

Лекційне заняття
План
Поняття права кооперативної власності: доктринальний зміст і
законодавче втілення.
Структура правовідносин кооперативної власності. Правомочності
власника.
Похідні правові титули майна кооперативних організацій (право
повного господарського відання, право оперативного управління).
Правовий режим майна кооперативу та об’єднання кооперативів.
Семінарське заняття
Питання для обговорення
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1. Поняття та законодавче закріплення права кооперативної
власності.
2. Структура правовідносин кооперативної власності. Правомочності
власника.
3. Джерела і порядок формування майна кооперативу.
4. Вступні, членські, цільові внески, паї, додаткові паї.
5. Майнові фонди кооперативу та об’єднання кооперативів, їх
структура і правовий режим.
Питання самостійного вивчення:
1. Місце кооперативної власності в системі форм власності в Україні.
2. Майнові права та обов’язки підприємств (організацій), створених
кооперативами та їх об’єднаннями.
3. Правова охорона і правовий захист кооперативної власності.
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння
знань:
1. Дати відповідь на контрольні питання.
1.1. Що розуміють під правом власності в об’єктивному та
суб’єктивному аспектах?
1.2. Яке місце посідає кооперативна власність в системі форм
власності України?
1.3. Яку структуру мають правовідносини кооперативної власності?
1.4. Наведіть перелік суб’єктів права власності в кооперації.
1.5. З яких правомочностей складається зміст права власності?
1.6. Дайте визначення поняття «право господарського відання».
1.7. Що розуміють під правовим режимом майна кооперативу?
1.8. З яких джерел формується майно кооперативу?
1.9. Які види внесків у майно кооперативу передбачені законом?
1.10. Назвіть і охарактеризуйте майнові фонди, які формує кооператив
для забезпечення своєї статутної діяльності.
2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на
семінарському занятті.
4. Виконати завдання:
4.1. Письмово пояснити як співвідносяться поняття «право власності
на майно» і «правовий режим майна».
4.2. Письмово порівняти правовий режим майна, яке належить
кооперативному підприємству на праві власності та праві
господарського відання.
4.3. Користуючись дефініціями, вміщеними у Законі України «Про
кооперацію», вказати специфічні ознаки кожного з видів внесків у
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майно кооперативної організації (пай, додатковий пай, вступний
внесок, членський внесок, цільовий внесок).
4.4. Письмово пояснити як відбувається перерозподіл між суб’єктами
права власності – юридичними особами (споживчими товариствами,
споживспілками) і громадянами – пайовиками споживчих товариств
прав на пай (частку) в майні споживчих товариств і споживспілок
відповідно до Програми завершення розмежування і закріплення
власності в споживчій кооперації України (Укоопспілки).
5. Розв’язати тести:
5.1. Право власності в об’єктивному аспекті – це:
а) сукупність правових норм, які регулюють суспільні відносини
щодо володіння, користування і розпорядження майном;
б) сукупність фізичних і юридичних осіб, які мають право на
майно;
в) сукупність повноважень власника щодо володіння, користування
і розпорядження майном;
г) сукупність майнових об’єктів, з приводу яких виникають
відносини власності.
5.2. Згідно з Цивільним кодексом України власність кооперативів та їх
об’єднань за своєю формою належить до права власності:
а) приватної;
б) колективної;
в) комунальної;
г) державної.
5.3. Згідно з Господарським кодексом України кооперативні
підприємства належать до підприємств:
а) приватних;
б) колективної власності;
в) комунальних;
г) державних.
5.4. Право володіння – це юридично забезпечена можливість:
а) експлуатувати майно;
б) фактично тримати майно у себе;
в) здобувати з майна його корисні властивості;
г) визначати юридичну і фактичну долю майна.
5.5. Право користування – це юридично забезпечена можливість:
а) продавати й дарувати майно;
б) фактично тримати майно у себе;
в) здобувати з майна його корисні властивості;
г) визначати юридичну і фактичну долю майна.
5.6. Право розпорядження – це юридично забезпечена можливість:
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а) експлуатувати майно;
б) фактично тримати майно у себе;
в) здобувати з майна його корисні властивості;
г) визначати юридичну і фактичну долю майна.
5.7. Згідно із Законом України «Про кооперацію» майновий
поворотний внесок члена кооперативу у створення та розвиток
кооперативу, який здійснюється шляхом передачі кооперативу майна,
в тому числі грошей, майнових прав, а також земельної ділянки – це:
а) пай;
б) додатковий пай;
в) вступний внесок;
г) членський внесок.
5.8. Згідно із Законом України «Про кооперацію» грошовий
неповоротний внесок, який періодично сплачується членом
кооперативного об'єднання для забезпечення поточної діяльності
об'єднання – це:
а) пай;
б) додатковий пай;
в) вступний внесок;
г) членський внесок.
5.9. Згідно із Законом України «Про кооперацію» майно кооперативу,
що формується за рахунок вступних внесків та відрахувань від доходу
кооперативу, становить:
а) пайовий фонд;
б) неподільний фонд;
в) резервний фонд;
г) спеціальний фонд.
5.10. Речове право суб’єкта підприємництва, який володіє,
користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним
власником, з обмеженням правомочності розпорядження щодо
окремих видів майна за згодою власника – це:
а) право власності;
б) право господарського відання;
в) право оперативного управління;
г) право оренди.
Література: 1-10, 13, 36, 37, 42, 43, 45, 59, 67, 68, 72-74, 78, 82, 89,
108, 118, 121, 129, 133.
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Тема 7. Правове регулювання господарської діяльності
кооперативних організацій
1. Поняття кооперативної діяльності, її організаційно-правові
форми, види і напрями
Правове регулювання – це здійснюваний за допомогою правових
норм та інших юридичних засобів владний вплив на суспільні
відносини з метою їх упорядкування, охорони та розвитку. Йдеться
про вплив права на певний різновид правової поведінки соціальних
суб’єктів (зокрема, на кооперативну діяльність). Поняття «кооперативна
діяльність» законодавцем не визначене і в теорії кооперативного
права достатньої ясності щодо цього поняття немає.
Відсутність законодавчого визначення поняття «кооперативна
діяльність» змушує звернутися насамперед до визначення основного
суб’єкта цієї діяльності – кооперативу:
Кооператив – це юридична особа, утворена фізичними та/або
юридичними особами, які добровільно об'єдналися на основі членства
для ведення спільної господарської та іншої діяльності з метою
задоволення своїх економічних, соціальних та інших потреб на
засадах самоврядування (ст. 2 Закону «Про кооперацію») [2].
Отже, кооперативи мають статус суб’єктів господарської
діяльності, хоча можуть провадити й іншу діяльність, зокрема,
освітньо-культурницьку (див. 5-й міжнародний принцип кооперації).
Згідно зі ст. 3 ГК України [6] під господарською діяльністю розуміють діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного
виробництва, спрямовану на виготовлення та реалізацію продукції,
виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають
цінову визначеність.
У ч. 2 ст. 3 ГК України зазначено, що господарська діяльність, яка
здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів та
з метою одержання прибутку, є підприємництвом, а господарська
діяльність, яка здійснюється без мети одержання прибутку, є
некомерційною господарською діяльністю.
Знаючи, що кооперативи та їх об’єднання як юридичні особи
мають спеціальну (статутну) правоздатність, в якості інструмента для
відмежування кооперативної господарської діяльності від інших видів
господарської діяльності можна використовувати статутні цілі
кооперативів (задоволення економічних, соціальних та інших потреб
їх членів).
Таким чином, кооперативну діяльність можна визначити як
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господарську та іншу діяльність, яка спільно здійснюється членами
кооперативних організацій (уповноваженими ними особами) в
організаційно-правовій формі кооперативу, кооперативного об’єднання
або іншої кооперативної організації (підприємства чи установи,
створеної кооперативами та/або їх об’єднаннями) в порядку реалізації
статутних цілей цієї організації з метою задоволення своїх
економічних, соціальних та інших потреб.
У роки непу в радянській Україні правниками вживався термін
«некооперативна діяльність» у контексті підстав для позбавлення
псевдокооперативних організацій пільг або навіть і примусового
припинення цих організацій. У сучасній Україні «некооперативна
діяльність» кооперативних з формального погляду організацій є
актуальною проблемою. Крім тіньової «некооперативної діяльності» є
й легальна: діяльність, спрямована на одержання прибутку на
вкладений капітал шляхом, наприклад, участі кооперативу в створенні
господарського товариства.
Місце кооперативних організацій в системі організаційно-правових
форм юридичних осіб визначається Цивільним кодексом України.
Згідно зі ст. 83 ЦК України [7], організаційно-правовими формами
юридичних осіб є:
 товариство – організація, створена шляхом об'єднання осіб
(учасників), які мають право участі у цьому товаристві;
 установа – організація, створена однією або кількома особами
(засновниками), які не беруть участі в управлінні нею, шляхом
об'єднання (виділення) їхнього майна для досягнення мети, визначеної
засновниками, за рахунок цього майна;
 інші форми, встановлені законом.
Товариства поділяються на підприємницькі і непідприємницькі.
Товариства, які здійснюють підприємницьку діяльність з метою
одержання прибутку та наступного його розподілу між учасниками
(підприємницькі товариства), можуть бути створені лише як
господарські товариства або виробничі кооперативи. Непідприємницькі
товариства – це товариства, які не мають на меті одержання прибутку
для його наступного розподілу між учасниками (всі кооперативи, крім
виробничих, об'єднання громадян тощо).
У Господарському кодексі України застосовано зовсім інший
підхід до класифікації організаційно-правових форм суб’єктів
господарювання: основною організаційною формою вважається
підприємство (унітарне чи корпоративне); велику увагу приділено
господарським товариствам і виробничим кооперативам.
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Господарську діяльність у кооперації здійснюють, як правило,
безпосередньо кооперативи, більшість яких мають статус неприбуткових
організацій, та об’єднання кооперативів. Для цього у складі кооперативів
та їх об’єднань створюються спеціальні структурні підрозділи без
надання їм права юридичної особи.
У виробничих кооперативах немає потреби виділяти основне
виробництво. Виробничий кооператив Господарський кодекс називає
кооперативним підприємством. Виробничим кооперативом визнається
добровільне об'єднання громадян на засадах членства з метою
спільної виробничої або іншої господарської діяльності, що базується
на їх особистій трудовій участі та об'єднанні майнових пайових
внесків, участі в управлінні підприємством та розподілі доходу між
членами кооперативу відповідно до їх участі у його діяльності (ст. 95
ГК України) [6].
В окремих випадках кооператив чи об’єднання створює
самостійне, відокремлене від нього за предметом діяльності
підприємство, організацію, установу.
Закон «Про споживчу кооперацію» [4, п. 2 ст. 11] передбачає, що
споживчі товариства та їх спілки, виходячи із статутних норм, мають
право створювати (реорганізовувати, ліквідовувати) для здійснення
своїх статутних завдань будь-які підприємства, установи, організації,
комерційні банки, фінансово-розрахункові центри, страхові товариства,
біржі та інші об'єкти, діяльність яких не суперечить законам України.
Згідно з п. 8 ст. 111 ГК України [6], підприємствами споживчої
кооперації визнаються унітарні або корпоративні підприємства,
утворені споживчим товариством (товариствами) або спілкою
(об’єднанням) споживчих товариств відповідно до вимог цього
Кодексу та інших законодавчих актів з метою здійснення статутних
цілей цих товариств, спілок (об’єднань).
Для виконання статутних завдань сільськогосподарські кооперативи
та їх об'єднання також можуть створювати підприємства різних видів.
Такі підприємства функціонують відповідно до їх статутів,
затверджених кооперативами (об'єднаннями) – засновниками.
Кредитним спілкам п. 4 ст. 3 Закону «Про кредитні спілки» [3]
заборонено бути засновником (співзасновником) або учасником
суб’єкта (суб’єктів) підприємницької діяльності, крім місцевого
кооперативного банку, як на території України, так і за її межами.
Разом з тим, асоціаціям кредитних спілок п. 2 ст. 24 дозволено бути
засновником (співзасновником) суб’єктів підприємницької діяльності
для виконання своїх статутних завдань.
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У господарській діяльності кооперативів та їх об'єднань виникає
потреба об'єднання зусиль декількох господарюючих суб'єктів для
спільного використання матеріальних, фінансових і трудових ресурсів
щодо виробництва окремих видів продукції, її переробки і реалізації,
надання послуг чи виконання робіт. Спільна діяльність може
здійснюватись шляхом створення корпоративного підприємства або
на підставі договорів про спільну діяльність без створення юридичної
особи.
Корпоративні підприємства можуть утворюватись у різних
організаційно-правових формах. Однією з таких форм є кооператив
кооперативів. Фінансовою установою, що створюється на підставі
ст. 25 Закону «Про кредитні спілки» [3] і є за своєю природою
кооперативом кооперативів, можна вважати об’єднану кредитну
спілку.
Спільна діяльність без створення юридичної особи передбачає
укладення договору. У договорі про спільну діяльність зазначаються
сторони, предмет спільної діяльності, права та обов'язки сторін щодо
забезпечення спільної діяльності і реалізації продукції, робіт, послуг,
порядок встановлення цін на продукцію, розподілу отриманих
доходів, а також цивільно-правова відповідальність за невиконання чи
неналежне виконання договірних зобов'язань.
Таким чином, господарська діяльність в кооперації здійснюється:
 кооперативами, у складі яких для цього утворюються спеціальні
структурні підрозділи;
 кооперативами-підприємствами (виробничими кооперативами);
 об'єднаннями, у яких для виконання господарських функцій
створюються відповідні внутрішні підрозділи без права юридичної
особи;
 унітарними підприємствами та організаціями, що мають статус
юридичної особи, заснованими кооперативами чи їх об'єднаннями як
власниками майна;
 корпоративними підприємствами, створеними групою кооперативів
або їх об'єднань одного чи різних рівнів;
 шляхом добровільної участі кооперативів у господарській діяльності
корпоративних підприємств, в т. ч. господарських товариств,
господарських об'єднань, які не входять до відповідної системи
кооперації.
У ст. 6 Закону «Про кооперацію» [2] кооперативи відповідно до
завдань та характеру їх діяльності поділяються на типи – виробничі,
обслуговуючі та споживчі. За напрямами діяльності вони можуть бути
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сільськогосподарськими, житлово-будівельними, садово-городніми,
гаражними, торговельно-закупівельними, транспортними, освітніми,
туристичними, медичними тощо.
Виробничий кооператив – кооператив, який утворюється шляхом
об'єднання фізичних осіб для спільної виробничої або іншої
господарської діяльності на засадах їх обов'язкової трудової участі з
метою одержання прибутку.
Обслуговуючий кооператив – кооператив, який утворюється
шляхом об'єднання фізичних та/або юридичних осіб для надання
послуг переважно членам кооперативу, а також іншим особам з метою
провадження їх господарської діяльності.
Споживчий кооператив (споживче товариство) – кооператив,
який утворюється шляхом об'єднання фізичних та/або юридичних осіб
для організації торговельного обслуговування, заготівель сільськогосподарської продукції, сировини, виробництва продукції та надання
інших послуг з метою задоволення споживчих потреб його членів.
Згідно із Законом «Про кредитні спілки» 2001 р., [3] кредитна
спілка – це неприбуткова організація, заснована фізичними особами,
професійними спілками, їх об'єднаннями на кооперативних засадах з
метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та
наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків
членів кредитної спілки.
Статтями 3 і 5 Закону «Про сільськогосподарську кооперацію» [5]
передбачені типи і види сільськогосподарських кооперативів. За типом
кооперативи поділяються на виробничі, які здійснюють господарську
діяльність на засадах підприємництва з метою отримання доходу, та
обслуговуючі, що спрямовують свою діяльність на обслуговування
сільсько-господарського та іншого виробництва учасників кооперації і
не ставлять за мету отримання прибутку.
Обслуговуючі кооперативи створюються для надання комплексу
послуг, пов'язаних з виробництвом, переробкою, збутом продукції
рослинництва, тваринництва, лісівництва і рибництва. Залежно від
виду діяльності вони поділяються на переробні, заготівельно-збутові,
постачальницькі, сервісні та інші.
У разі поєднання кількох видів діяльності утворюються
багатофункціональні кооперативи.
Якщо сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи займаються
обслуговуванням товарного сільськогосподарського виробництва
своїх членів, то споживчі товариства здійснюють торговельне,
побутове та інше обслуговування переважно сільського населення,
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здебільшого своїх членів та їх родин. Основні напрями діяльності
споживчих товариств визначені Примірним статутом споживчого
товариства [80].
Напрями господарської діяльності кредитної спілки визначені
ст. 21 Закону «Про кредитні спілки» [3]. Провадження кредитною
спілкою іншої діяльності, крім передбаченої цим Законом, не
допускається.
2. Основні засади правового регулювання господарської
діяльності кооперативних організацій
Правове регулювання господарської діяльності кооперативних
організацій ґрунтується насамперед на низці принципових положень
ГК України.
Згідно зі ст. 6 ГК України [6], загальними принципами
господарювання в Україні є:
 забезпечення економічної багатоманітності та рівний захист
державою усіх суб'єктів господарювання;
 свобода підприємницької діяльності у межах, визначених законом;
 вільний рух капіталів, товарів та послуг на території України;
 обмеження державного регулювання економічних процесів у зв'язку
з необхідністю забезпечення соціальної спрямованості економіки,
добросовісної конкуренції у підприємництві, екологічного захисту
населення, захисту прав споживачів та безпеки суспільства і держави;
 захист національного товаровиробника;
 заборона незаконного втручання органів державної влади та органів
місцевого самоврядування, їх посадових осіб у господарські
відносини.
Спеціальні принципи кооперативної діяльності закріплені в
законодавстві про кооперацію: як власне принципи кооперації (ст. 4
Закону «Про кооперацію»), так і інші засади діяльності кооперативів
[2, ст. 23-24].
Так, згідно зі ст. 23 «Економічні засади діяльності кооперативів»
Закону «Про кооперацію» кооператив відповідно до свого статуту
самостійно визначає основні напрями діяльності, здійснює її
планування. Кооперативи самостійно розробляють програми і плани
економічного та соціального розвитку, розглядають і затверджують їх
на загальних зборах членів кооперативу. Кооперативи мають право
провадити будь-яку господарську діяльність, передбачену статутом і
не заборонену законом. Кооператив має право відкривати свої філії,
відділення, представництва без створення юридичної особи.
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Згідно зі ст. 24 Закону, кооперативи реалізують товари та надають
послуги за цінами і тарифами, встановленими самостійно, а у
випадках, передбачених законом, – за державними цінами і тарифами.
Кооперативи мають право реалізувати товари та надавати послуги за
цінами і тарифами, що встановлюються на договірних засадах, окремо
для членів кооперативу та інших осіб.
У ст. 11 Закону «Про споживчу кооперацію» [4] закріплено основи
господарської діяльності споживчих товариств та їх спілок. Вони
самостійно розробляють програми економічного і соціального
розвитку, мають повну господарську самостійність, покривають свої
витрати за рахунок доходів від своєї господарської діяльності та
забезпечують схоронність власності споживчої кооперації.
Споживчі товариства, спілки та їх підприємства самостійно або на
договірних засадах встановлюють вільні ціни і тарифи на продукцію
виробничо-технічного призначення, сировину, сільгосппродукцію і
товари народного споживання, що виробляються і закуповуються
ними, надані послуги виходячи з попиту і пропозицій, за винятком
продукції, товарів і послуг, на які передбачено державне регулювання
цін і тарифів.
Статтею 21 Закону «Про кредитні спілки» [3] визначені напрями
господарської діяльності кредитної спілки, а також передбачено, що
кредитна спілка має право самостійно встановлювати:
 розмір плати (процентів), яка розподіляється на пайові членські
внески та нараховується на внески (вклади), що знаходяться на
депозитних рахунках членів кредитної спілки;
 розмір плати (процентів) за користування кредитами, наданими
кредитною спілкою;
 ціни (тарифи) на послуги, що надаються кредитною спілкою;
 види кредитів, що надаються кредитною спілкою, умови надання та
строки повернення кредитів;
 способи забезпечення кредитних зобов'язань, вимоги щодо
забезпечення погашення кредитів.
3. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності
кооперативів та їх об'єднань
Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від
16 квітня 1991 р. [29] визначає зовнішньоекономічну діяльність (далі –
ЗЕД) як діяльність вітчизняних та іноземних суб'єктів господарювання,
побудовану на взаємовідносинах між ними, що здійснюються як на
території України, так і за її межами. Закон також закріплює систему
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принципів, на яких базується регулювання та здійснення ЗЕД (ст. 2).
Серед цих принципів провідне місце належить верховенству закону,
принципам юридичної рівності і недискримінації, свободи зовнішньоекономічного підприємництва, захисту інтересів його суб'єктів.
Стаття 4 Закону містить не вичерпний перелік видів і форм ЗЕД. Це,
зокрема, експорт та імпорт товарів, капіталів, робочої сили, надання
послуг, міжнародні фінансові, кредитні та розрахункові операції,
спільна підприємницька діяльність українських та іноземних суб'єктів,
різноманітні господарські операції, у тому числі товарообмінні
(бартерні), орендні (лізингові), посередницькі операції та інші види ЗЕД,
не заборонені законами України. Провідне місце серед цих видів
посідає зовнішньоторговельна діяльність, яка полягає у здійсненні
правочинів у сфері зовнішньої торгівлі товарами, послугами,
інформацією та інтелектуальною власністю.
Повноправними суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності є
кооперативи та їх об'єднання. Право на самостійне здійснення
кооперативними організаціями зовнішньоекономічної діяльності
закріплено ст. 16 Закону «Про споживчу кооперацію» [4] і ст. 40
Закону «Про кооперацію» [2]. Права і обов'язки кооперативних
організацій при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності
визначаються всією сукупністю правових норм, що регулюють
зовнішньоекономічні відносини та закріплені в загальних і
спеціальних законодавчих актах про зовнішньоекономічну діяльність.
Джерелами зовнішньоекономічного права є: акти міжнародного
економічного права, міжнародного приватного права, національного
законодавства.
Міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана
Верховною Радою України, є невід'ємною частиною національного
законодавства, не втрачаючи свого міжнародного характеру. Серед
них слід назвати Конвенцію ООН про договори міжнародної купівліпродажу товарів (Відень, 1980 р.), Конвенцію про позовну давність у
міжнародній купівлі-продажу товарів (Нью-Йорк, 1974 р. з Віденським протоколом 1980 р.), Конвенцію про визнання та виконання
іноземних арбітражних рішень (Нью-Йорк, 1958 р.), Європейську
конвенцію про зовнішньоторговельний арбітраж (Женева, 1961 р.) та ін.
Міжнародно-правовими джерелами регулювання ЗЕД є звичаї
міжнародної торгівлі, які вивчаються і синтезуються Міжнародною
торговою палатою у Парижі та іншими організаціями, що
розробляють на їх основі універсальні правила врегулювання відносин
між сторонами міжнародних комерційних контрактів. Наприклад,
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Офіційні правила тлумачення торговельних термінів «Інкотермс–
2000» (видання МТП). Загальновизнаним джерелом звичаєвого права
міжнародної торгівлі є Принципи міжнародних комерційних
договорів УНІДРУА, які були розроблені Міжнародним інститутом з
уніфікації приватного права в 1994 р.
Іншими засобами недержавного регулювання у міжнародній торгівлі є типові контракти (типові проформи), які, як правило,
розробляються авторитетними міжнародними організаціями. Типові
контракти мають рекомендаційний характер і набувають юридичної
сили для певних сторін у разі укладення ними договору на підставі
визначеної типової проформи.
Національними джерелами правового регулювання ЗЕД є насамперед Цивільний та Господарський кодекси України (розділ VII
«Зовнішньоекономічна діяльність»), Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16 квітня 1991 р., Закони України «Про
міжнародний комерційний арбітраж» від 24 лютого 1994 р., «Про
порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» від 23 вересня
1994 р., «Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах» (в редакції Закону від 4 жовтня 2001 р.),
«Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі
зовнішньоекономічної діяльності» від 23 грудня 1998 р., «Про
міжнародне приватне право» від 23 червня 2005 р. та ін.
Значну кількість джерел становлять укази Президента України,
постанови Кабінету Міністрів України, підзаконні нормативні акти
Міністерства економіки України, Держмитслужби, Державної
податкової адміністрації та інших органів виконавчої влади. Серед
них важливе місце належить постанові КМУ і НБУ «Про типові
платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і типові
форми захисних застережень до зовнішньоекономічних договорів
(контрактів), які передбачають розрахунки в іноземній валюті» від
21 червня 1995 р., Положенню про форму зовнішньоекономічних
договорів (контрактів), затвердженому наказом Міністерства економіки
та з питань європейської інтеграції України від 6 вересня 2001 р.
До уваги повинна братися також судова та арбітражна
(міжнародних комерційних арбітражних судів) практика.
У системі державного регулювання ЗЕД виділяють два основні
методи: тарифне і нетарифне регулювання.
Тарифне регулювання ЗЕД здійснюється через застосування різних видів мита, які справляються при перетинанні товаром митного
кордону з того, хто його ввозить чи вивозить. Серед засобів тарифного
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регулювання розрізняють імпортне, експортне та транзитне мито.
Відповідно до Закону «Про Митний тариф України» від 5 квітня
2001 р. Митний тариф України – це систематизований згідно з
Українською класифікацією товарів ЗЕД перелік ставок ввізного мита,
яке справляється з товарів, що ввозяться на митну територію України.
Закон об'єднує усі ставки ввізного мита і передбачає, що встановлення
нових та зміна діючих ставок ввізного мита здійснюється Верховною
Радою України шляхом прийняття законів України з урахуванням
висновків Кабінету Міністрів України. В окремих випадках при
ввезенні та вивезенні товарів незалежно від звичайного мита можуть
застосовуватися особливі види мита відповідно до Закону «Про
Єдиний митний тариф» від 5 лютого 1992 р.: спеціальне, антидемпінгове
і компенсаційне мито.
Поряд з тарифним регулюванням експортно-імпортних операцій
застосовується також і метод нетарифного регулювання, який полягає
у кількісних або інших обмеженнях експорту та імпорту окремих
видів товарів, тобто запроваджується їх ліцензування і встановлення
певних обсягів квот. Рішення про застосування режиму ліцензування
експорту (імпорту) товарів, у тому числі встановлення квот,
приймається КМУ за поданням Мінекономіки з визначенням списку
конкретних товарів, експорт (імпорт) яких підлягає режиму ліцензування, періоду дії цього режиму та кількісних або інших обмежень
щодо кожного товару.
Існує поділ на автоматичне та неавтоматичне отримання ліцензій.
Автоматичне ліцензування експорту (імпорту) як адміністративна
процедура з оформлення та видачі ліцензії не справляє
обмежувального впливу на товари, експорт (імпорт) яких підлягає
ліцензуванню, оскільки щодо таких товарів не встановлюються квоти
(кількісні або інші обмеження). Неавтоматичне ліцензування експорту
(імпорту) як адміністративна процедура з оформлення та видачі
ліцензії застосовується в разі встановлення певних квот на експорт
(імпорт) товарів. Закон визначає підстави для запровадження
ліцензування окремо щодо експорту та щодо імпорту товарів, поняття
експортних (імпортних) квот і ліцензій та їх види.
Поряд з державно-правовим (публічно-правовим) впливом на
зовнішньоекономічні відносини велике значення мають інструменти
недержавного (приватно-правового) їх регулювання, центральне місце
серед яких посідає договір (контракт), який називають зовнішньоекономічним або зовнішньоторговельним. Договірне регулювання
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здійснюється на засадах рівності сторін, свободи договору,
диспозитивності у визначенні його умов тощо.
Відповідно до Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» [29] зовнішньоекономічний договір (контракт) – це матеріально
оформлена угода двох або більше суб'єктів ЗЕД та їх іноземних
контрагентів, спрямована на встановлення, зміну або припинення їх
взаємних прав та обов'язків у ЗЕД.
Найпоширенішим серед зовнішньоекономічних договорів є
договір міжнародної купівлі-продажу товарів. Разом з тим,
різноманітність видів і форм ЗЕД обумовлює широке використання
інших різновидів договорів – бартерних, (товарообмінних),
агентських, перевезення, комісії (консигнації), лізингу, правового
оформлення операцій з давальницькою сировиною тощо. Базуючись
на загальних засадах правового забезпечення договірних відносин у
сфері ЗЕД, кожному окремому виду договору властиві певні
особливості і спеціальне нормативно-правове регулювання.
Процедура укладення зовнішньоекономічного договору детально
врегульована. Відповідно до Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» договір укладається суб'єктом ЗЕД або його
представником у простій письмовій формі, якщо інше не передбачено
міжнародним договором України чи іншим законом.
Суб'єкти, які є сторонами договору, повинні бути здатними до
його укладення відповідно до законодавства України або закону місця
укладення контракту. Статутом кооперативу може бути передбачено
право для його окремих посадових осіб на підпис зовнішньоекономічного договору з обмеженням суми вартості продукції, робіт,
послуг, що передаються, виконуються згідно з підписаним цією
особою договором.
Зміст зовнішньоекономічного договору розробляється відповідно
до базового та інших законів України з урахуванням міжнародних договорів України. Суб'єкти ЗЕД при складанні тексту контракту мають
право використовувати рекомендації міжнародних органів та організацій, якщо це прямо не заборонено законодавством України. Чинне
законодавство України про зовнішньоекономічні договори не містить
переліку їх істотних умов. Згідно з Конвенцією ООН про договори
міжнародної купівлі-продажу товарів істотними для зовнішньоекономічних договорів є умови про предмет та ціну. Якщо такий
документ не містить істотних умов, то контракт вважається
неукладеним. Положенням про форму зовнішньоекономічних договорів
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(контрактів) рекомендовано певну структуру контракту з визначенням
змісту кожного розділу (необхідних умов).
Права та обов’язки сторін зовнішньоекономічного договору
визначаються правом місця його укладення, якщо сторони не
погодили інше.
Окремі види зовнішньоекономічних договорів підлягають державній реєстрації.
Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» визначає
загальні засади, види і форми відповідальності суб'єктів ЗЕД.
Відповідальність настає за порушення цього або пов'язаних з ним
законів України та зобов'язань за договорами (контрактами) тільки на
умовах і в порядку, передбачених законодавством України.
За ст. 33 Закону можуть застосуватись такі види відповідальності
суб'єктів ЗЕД: майнова та кримінальна. Однак цей перелік є неповним,
оскільки ст. 37 Закону передбачено також застосування спеціальних
санкцій за порушення цього або пов'язаних з ним законів України
(правова природа цих санкцій не визначена). Крім того, у Законі
відсутнє посилання на адміністративну відповідальність, яка
встановлена, зокрема, Митним кодексом України за порушення
митних правил. Відповідно до Кодексу України про адміністративні
правопорушення передбачена відповідальність посадових осіб за
правопорушення у сфері ЗЕД.
Отже, до кооперативів та їх об'єднань за порушення законодавства
про зовнішньоекономічну діяльність та зобов'язань, які випливають з
договорів (контрактів), можуть застосовуватися такі види відповідальності:
цивільно-правова; адміністративна, кримінальна.
Глосарій: правове регулювання, кооперативна діяльність,
господарська діяльність, організаційно-правові форми юридичних
осіб, товариство, установа, підприємницьке товариство, непідприємницьке
товариство, спільна діяльність, типи кооперативів, виробничий
кооператив, обслуговуючий кооператив, переробний кооператив,
заготівельно-збутовий кооператив, постачальницький кооператив,
сервісний кооператив, споживчий кооператив (споживче товариство),
кредитна спілка, принципи господарювання, зовнішньоекономічна
діяльність, тарифне регулювання ЗЕД, нетарифне регулювання ЗЕД,
мито, ліцензування, квотування, зовнішньоекономічний договір
(контракт), безготівкові розрахунки, готівкові розрахунки, платіжне
доручення, інкасове доручення, вексель, акредитив, каса.
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Лекційне заняття
План
1. Поняття кооперативної діяльності, її організаційно-правові форми,
види і напрями.
2. Основні засади правового регулювання господарської діяльності
кооперативних організацій.
3. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності кооперативних
організацій.
Семінарське заняття 1
Питання для обговорення
1. Поняття кооперативної діяльності, її організаційно-правові форми,
види і напрями.
2. Основні засади правового регулювання господарської діяльності
кооперативних організацій.
3. Правове регулювання розрахункових операцій кооперативних
організацій.

1.
2.
3.
4.
5.

Семінарське заняття 2
Питання для обговорення
Види зовнішньоекономічної діяльності кооперативів та їх об’єднань.
Нормативно-правове забезпечення зовнішньоекономічної діяльності
кооперативних організацій.
Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
Зовнішньоекономічний договір (контракт).
Особливості розгляду та вирішення зовнішньоекономічних спорів.

Питання самостійного вивчення:
1. Правове регулювання кооперативної торгівлі.
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння
знань:
1. Дати відповідь на контрольні питання.
1.1. Наведіть і розтлумачте законодавче визначення поняття «господарська
діяльність».
1.2. Що слід розуміти під кооперативною діяльністю?
1.3. У яких організаційно-правових формах може здійснюватися
кооперативна діяльність?
1.4. Подайте класифікацію кооперативів за типами і напрямами
діяльності.
1.5. Назвіть основні засади правового регулювання господарської
діяльності, встановлені Господарським кодексом України.
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1.6. Охарактеризуйте зміст економічних засад діяльності кооперативів,
встановлених законодавством про кооперацію.
1.7. На яких засадах кооперативні організації здійснюють зовнішньоекономічну діяльність?
1.8. У чому полягає відмінність між тарифним і нетарифним
регулюванням державою зовнішньоекономічної діяльності?
1.9. Охарактеризуйте форму, зміст і процедуру укладення зовнішньоекономічного договору (контракту).
1.10. У яких формах здійснюють розрахунки кооперативні організації?
2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на
семінарському занятті.
4. Виконати завдання:
4.1. Письмово пояснити як співвідносяться поняття «господарська
діяльність» і «кооперативна діяльність».
4.2. Письмово визначити тип а) садово-городнього, б) гаражного,
в) торговельно-закупівельного, г) транспортного, д) освітнього
кооперативу (за зразком визначення типу житлово-будівельного
кооперативу, наведеного у Листі Державного комітету з питань
регуляторної політики та підприємництва від 23.02.2007 р. № 1352
«Щодо діяльності різних видів кооперативів»).
4.3. Письмово пояснити яким є визначений «Положенням про порядок
участі членів, асоційованих членів споживчого товариства (з числа
фізичних осіб) у його господарській діяльності (придбання товарів в
об’єктах роздрібної торгівлі споживчої кооперації України)»,
затвердженим постановою п’ятих зборів Ради Укоопспілки 19-го
скликання 21 листопада 2007 р., порядок участі членів, асоційованих
членів споживчого товариства у його господарській діяльності.
4.4. Заповнити таблицю «Господарська діяльність обслуговуючих
кооперативів»:
Господарська діяльність обслуговуючих кооперативів
Вид обслуговуючого кооперативу

Мета і види діяльності кооперативу

5. Розв’язати тести:
5.1. У Законі України «Про кооперацію» кооперативи відповідно до
завдань та характеру їх діяльності поділяються на типи:
а) сільськогосподарські;
б) обслуговуючі;
в) кредитні;
123

г) житлові.
5.2. Згідно з Цивільним кодексом України, організація, що створена
шляхом об'єднання осіб (учасників), які мають право участі у цій
організації – це:
а) установа;
б) товариство;
впідприємство) ;
г) територіальна громада.
5.3. Діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного
виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції,
виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають
цінову визначеність – це, згідно із законодавчим визначенням:
а) підприємницька діяльність;
б) господарська діяльність;
в) комерційна діяльність;
г) фінансова діяльність.
5.4. Зовнішньоекономічний договір (контракт) укладається у:
а) письмовій формі;
б) усній формі;
в) конклюдентній формі;
г) у будь-якій формі за вибором сторін контракту.
5.5. Через застосування різних видів мита, які справляються при
перетинанні товаром митного кордону, здійснюється державне
регулювання зовнішньоекономічної діяльності:
а) тарифне;
б) нетарифне;
в) договірне;
г) локальне.
5.6. Регулювання, яке полягає у кількісних або інших обмеженнях
експорту та імпорту окремих видів товарів, називається:
а) тарифним;
б) нетарифним;
в) договірним;
г) компенсаційним.
5.7. Рішення про застосування режиму ліцензування експорту (імпорту) товарів, у тому числі встановлення квот, приймається:
а) Президентом України;
б) Кабінетом Міністрів України;
в) Міністерством фінансів України;
г) Національним банком України.
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5.8. Правовий режим, за якого іноземні суб'єкти господарської
діяльності мають обсяг прав, преференцій та пільг щодо мита, податків
і зборів, якими користується та/або буде користуватися іноземний
суб'єкт будь-якої іншої держави, якій надано такий режим – це:
а) національний режим;
б) режим найбільшого сприяння;
в) індивідуальний режим;
г) особливий режим.
5.9. Форма безготівкових розрахунків, за якої банк зобов'язується за
дорученням платника за рахунок грошових коштів, що розміщені на
його рахунку у цьому банку, переказати певну грошову суму на
рахунок визначеної платником особи (одержувача) у цьому чи в
іншому банку у строк, встановлений законом або банківськими
правилами, називається:
а) векселем;
б) платіжним дорученням;
в) інкасовим дорученням;
г) переказом.
5.10. Форма безготівкових розрахунків, за якої банк (банк-емітент) за
дорученням клієнта здійснює за рахунок клієнта дії щодо одержання
від платника платежу та (або) акцепту платежу, називається:
а) векселем;
б) платіжним дорученням;
в) інкасовим дорученням;
г) переказом.
Література: 1-7, 22-24, 26, 29, 34, 35, 38, 41, 108.
Тема 8. Правове регулювання договірних відносин
кооперативних організацій
1. Договірні відносини кооперативних організацій та їх правове
регулювання
Сфера застосування договорів у діяльності кооперативів та їх
об'єднань є широкою. Договір регулює взаємовідносини кооперативу з
державними, кооперативними та іншими підприємствами, організаціями і громадянами-споживачами його продукції (робіт, послуг),
постачальниками матеріально-технічних ресурсів. На договірних
засадах кооперативи продають і передають іншим підприємствам,
організаціям, установам і громадянам, обмінюють, здають в оренду,
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надають у тимчасове користування будинки, споруди, устаткування,
транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності.
На цих же засадах кооперативам поставляється вироблена
промисловими підприємствами продукція, виконуються будівельними
організаціями підрядні роботи, в тому числі щодо спорудження
будинків і господарських будівель, перевозяться транспортними
організаціями вантажі. На основі договорів кооперативи вступають у
відносини з банками та інвесторами для одержання кредитів, біржами,
підприємствами агросервісу, з іншими суб'єктами господарської
діяльності. Договірна форма є також підставою створення корпоративних
підприємств у кооперації та інших господарських структур за участю
кооперативів [108, с. 190-191].
Договірні форми кооперативних відносин не обмежуються сферою
укладання і виконання цивільно-правових (господарських) договорів.
Кооперативи укладають також трудові, колективні, еколого-правові та
інші договори.
Договірні зобов'язання охоплюються правовим регулюванням
нормами Цивільного і Господарського кодексів України, інших
законів, указів Президента, постанов Кабінету Міністрів України,
положень та інструкцій міністерств і відомств, а також нормами, що
містяться в законах про кооперацію, статутах та інших нормативноправових актах, прийнятих уповноваженими органами управління
кооперативів.
Так, ст. 3 Закону «Про кредитні спілки» [3] надає кредитній спілці
право укладати від свого імені договори та інші угоди, які не
суперечать цьому Закону, іншим нормативно-правовим актам та
статуту кредитної спілки. Споживчим товариствам та їх спілкам п. 3
ст. 11 Закону «Про споживчу кооперацію» [4] надається право
формувати товарні та матеріально-технічні ресурси за рахунок
закупівель на договірних засадах у підприємств (виробників), в
оптовій торгівлі, на біржах, аукціонах, заготівель сільськогосподарської продукції і сировини у громадян, селянських
(фермерських) господарств, колективних сільськогосподарських підприємств, виробництва товарів на власних підприємствах та з інших
джерел, не заборонених чинним законодавством.
Норми договірного права закріплені у книзі п’ятій Цивільного
кодексу України «Зобов’язальне право» (розділ 1 «Загальні положення
про зобов’язання», розділ 2 «Загальні положення про договір»,
підрозділ 1 «Договірні зобов’язання» розділу 3 «Окремі види
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зобов’язань»). Важливе значення мають норми книги першої ЦК
України щодо правочинів (глава 16 розділу 4).
Кооперативи як суб’єкти господарювання при укладанні договорів
керуються також нормами Господарського кодексу України (глава 20
«Господарські договори» розділу 4 «Господарські зобов’язання», а
також розділ 6 «Особливості правового регулювання в окремих
галузях господарювання») [6].
Особливості самоврядування кооперативів обумовили появу раніше
невідомих видів договорів, які укладаються між кооперативними
організаціями і тому можуть називатися кооперативними. Це договори
про господарсько-правові взаємовідносини між правліннями кооперативів та правліннями їх об'єднань. Такі види договорів на даний час
укладаються в системі споживчої кооперації. На підставі Закону «Про
споживчу кооперацію» збори Ради Укоопспілки 17 червня 1992 р.
затвердили примірні договори про господарсько-правові взаємовідносини
між правліннями споживчого товариства та районної спілки
споживчих товариств, районної спілки споживчих товариств
(районного споживчого товариства) та обласної (республіканської)
спілки споживчих товариств, обласної спілки споживчих товариств,
Кримспоживспілки та Центральної спілки споживчих товариств
України (Укоопспілки) [108, с. 192-193].
Збори Ради Укооспілки рекомендували правлінням споживчих
товариств і спілок укласти договори про господарсько-правові
взаємовідносини. Цими договорами між ними визначаються господарські, правові, економічні і соціальні основи взаємних відносин з
метою ефективного ведення господарської діяльності і співробітництва на рівноправній основі.
До кооперативно-правового є також підстави віднести договір про
кооперативне підприємство (установчий договір корпоративного
кооперативного підприємства, який укладається між його засновниками)
[108, с. 193].
2. Загальні положення договірного права
Договір є різновидом правочину і найпоширенішою підставою
виникнення зобов’язальних відносин.
Зобов'язання – це правовідношення, в якому одна сторона
(боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора)
певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу,
сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має
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право вимагати від боржника виконання його обов'язку (ст. 509 ЦК
України) [7].
Правочин – це дія особи, спрямована на набуття, зміну або
припинення цивільних прав та обов'язків (ст. 202 ЦК України).
Види правочинів залежно від кількості сторін:
 односторонній правочин – це дія однієї сторони, яка створює
обов'язки лише для особи, яка його вчинила, а для інших осіб – лише у
випадках, встановлених законом, або за домовленістю з цими особами
(тобто для його вчинення достатньо волі однієї сторони, як,
наприклад, для складання заповіту);
 дво- чи багатосторонній правочин (договір).
Договір – це домовленість двох або більше сторін, спрямована на
встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків
(ст. 626 ЦК України).
Кооперативні організації укладають як цивільно-правові, так і
господарські договори. Поняття «господарський договір» законодавством
України не визначене. Характерною ознакою господарського
договору є те, що він укладається між суб'єктами господарської (в т. ч.
підприємницької) діяльності або між одним чи декількома такими
особами і негосподарюючою юридичною особою, в тому числі
органами влади. Зобов'язання майнового характеру, що виникають
між суб'єктами господарювання та негосподарюючими суб'єктами –
громадянами, не є господарськими і регулюються іншими актами
законодавства (ч. 3 ст. 175 ГК України) [6].
Господарським є договір, укладений між суб'єктами господарської
діяльності або між одним чи декількома такими особами і
негосподарюючою юридичною особою з приводу чи у зв'язку зі
здійсненням ними господарської діяльності.
Вимоги, додержання яких є необхідним для чинності (дійсності)
правочину (ст. 203 ЦК України) [7]:
 зміст правочину не може суперечити ЦК України, іншим актам
цивільного законодавства, а також моральним засадам суспільства;
 особа, яка вчиняє правочин, повинна мати необхідний обсяг
цивільної дієздатності;
 волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати
його внутрішній волі;
 правочин має вчинятися у формі, встановленій законом;
 правочин має бути спрямований на реальне настання правових
наслідків, що обумовлені ним;
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 правочин, що вчиняється батьками (усиновлювачами), не може
суперечити правам та інтересам їхніх малолітніх, неповнолітніх чи
непрацездатних дітей.
Отже, правочин, в т. ч. договір, буде вважатися дійсним, коли він
відповідає вимогам закону щодо його: сторін; єдності волі та
волевиявлення сторін; форми; змісту. У разі недійсності правочину
кожна із сторін зобовязана повернути другій стороні у натурі все, що
вона одержала на виконання цього правочину, а при неможливості
такого повернення – відшкодувати вартість одержаного у грошах,
якщо інші наслідки недійсності правочину не передбачені законом.
Таке повернення до попереднього стану називається реституцією.
ЦК України виділяє різновиди недійсних угод: нікчемні, якщо їх
недійсність встановлена законом (ст. 224, ч. 2 ст. 661, ч. 4 ст. 698, ч. 3
ст. 719, ч. 2 ст. 780, ч. 1 ст. 998 та ін. ЦК України) та оспорювані, якщо їх
недійсність прямо не встановлена законом, але одна із сторін або інша
заінтересована особа заперечує їх дійсність на підставах, встановлених
законом (ч. 3 ст. 668 та ін. ЦК України й інші акти). Визнання нікчемної
угоди недійсною судом не вимагається, на відміну від оспорюваних
угод, які визнаються недійсними тільки судом (частини 2-3 ст. 215 ЦК
України).
Згідно з ч. 4 ст. 203 ЦК України, угода має вчинятися у формі,
встановленій законом. Проте, наприклад, згідно зі ст. 218 ЦКУ
недодержання сторонами письмової форми угоди, яка встановлена
законом, не має наслідком її недійсність, крім випадків, встановлених
законом.
Усно можуть вчинятися правочини, які повністю виконуються
сторонами у момент їх вчинення, за винятком правочинів, які
підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації,
а також правочинів, для яких недодержання письмової форми має
наслідком їх недійсність (ст. 206 ЦК України).
У письмовій формі належить вчиняти: 1) правочини між
юридичними особами; 2) правочини між фізичною та юридичною
особою (крім правочинів, передбачених ст. 206 ЦК України);
3) правочини фізичних осіб між собою на суму, що перевищує у
двадцять і більше разів розмір неоподатковуваного мінімуму доходів
громадян (крім правочинів, передбачених ст. 206 ЦК України); 4) інші
правочини, щодо яких законом встановлена письмова форма (ст. 208
ЦК України).
Відповідно до ст. 181 ГК України [6] господарський договір за загальним правилом викладається у формі єдиного документа, підпи129

саного сторонами та скріпленого печатками. Допускається укладення
господарських договорів у спрощений спосіб, тобто шляхом обміну
листами, факсограмами, телеграмами, телефонограмами тощо, а також
шляхом підтвердження прийняття до виконання замовлень, якщо
законом не встановлено спеціальні вимоги до форми та порядку
укладення даного виду договорів.
Зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд
сторін і погоджені ними, та умови, які є обов'язковими відповідно до
актів цивільного законодавства (ст. 628 ЦК України) [7].
Договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли
згоди з усіх істотних умов договору. Істотними умовами договору є
умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні
або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови,
щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.
ГК України у ч. 3 ст. 180 перераховує істотні умови, характерні для
господарських договорів незалежно від видів: предмет договору, ціна
договору та строк дії договору [6]. Умови про предмет у
господарському договорі повинні визначати найменування (номенклатуру,
асортимент) та кількість продукції (робіт, послуг), а також вимоги до
їх якості. Ціна у господарському договорі визначається в порядку,
встановленому гл. 21 ГК України. Так, згідно з ч. 3 ст. 189 ГК України
суб'єкти господарювання можуть використовувати у господарській
діяльності вільні ціни, державні фіксовані ціни та регульовані ціни –
граничні рівні цін або граничні відхилення від державних фіксованих
цін. Вимога щодо обов'язкового встановлення умови про строк в
господарському договорі означає фактичну заборону використання
безстрокових договорів у господарській практиці.
Договір укладається шляхом пропозиції однієї сторони укласти
договір (оферти) і прийняття пропозиції (акцепту) другою стороною.
Момент, з настанням якого договір вважається укладеним (ст. 640
ЦК України) [7]:
 з моменту одержання особою, яка направила пропозицію укласти
договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції (консенсуальний) –
наприклад, договір найму, підряду, поставки;
 з моменту передання певного майна або вчинення певної дії, якщо
відповідно до акта цивільного законодавства це необхідно для
укладення договору (реальний) – наприклад, коли позикодавець
передав позичальникові певну суму грошей;
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 з моменту нотаріального посвідчення або державної реєстрації
договору, який підлягає нотаріальному посвідченню або державній
реєстрації.
Процедура укладення господарського договору регламентується
ч. ч. 2-8 ст. 181 ГК України [6]:
 проект господарського договору може бути запропонований будьякою зі сторін (у разі якщо проект договору викладено як єдиний
документ, він надається другій стороні у двох примірниках);
 сторона, яка одержала проект договору, у разі згоди з його умовами
оформляє договір (підписує, ставить відбиток печатки) і повертає
один примірник договору другій стороні або надсилає відповідь на
лист, факсограму тощо у 20-денний строк після одержання договору;
 за наявності заперечень щодо окремих умов договору сторона, яка
одержала проект договору, складає протокол розбіжностей, про що
робиться застереження у договорі, та у 20-денний строк надсилає
другій стороні два примірники протоколу розбіжностей разом з
підписаним договором;
 сторона, яка одержала протокол розбіжностей до договору, зобов'язана
протягом 20 днів розглянути його, в цей же строк вжити заходів для
врегулювання розбіжностей з другою стороною та включити до
договору всі прийняті пропозиції, а ті розбіжності, що залишились
неврегульованими, передати в цей же строк до суду, якщо на це є
згода другої сторони;
 у разі досягнення сторонами згоди щодо всіх або окремих умов,
зазначених у протоколі розбіжностей, така згода повинна бути
підтверджена у письмовій формі (протоколом узгодження розбіжностей,
листами, телеграмами, телетайпограмами тощо);
 у разі, якщо сторони не досягли згоди з усіх істотних умов господарського договору, такий договір вважається неукладеним.
За загальним правилом ст. 188 ГК України зміна та розірвання
господарських договорів в односторонньому порядку не допускаються,
якщо інше не передбачено законом або договором.
Загальні положення про виконання зобов'язань, зокрема, тих, що
містяться у господарських договорах, містить гл. 48 ЦК України, а
також гл. 22 ГК України. Так, відповідно до ст. 193 ГК України
(ст. 526 ЦК України) суб'єкти господарювання та інші учасники
господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання
належним чином відповідно до закону, інших правових актів,
договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання
зобов'язання – відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно
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ставляться. Належність виконання зобов'язань полягає у вимозі
точного додержання сторонами всіх їх умов і означає виконання їх
відповідно до встановлених вимог. Останні встановлюються
законодавством, зокрема, щодо реального виконання зобов'язань
належними сторонами, в повному обсязі, у встановлений строк
(термін), у встановленому місці та у визначеній валюті.
Заходи забезпечення виконання господарських зобов'язань регулюються гл. 49 ЦК України, ст.ст. 199-200 ГК України, а також спеціальними
актами законодавства, присвяченими цьому питанню – законами
України «Про заставу» від 2 жовтня 1992 р., «Про іпотеку» від
5 червня 2003 р. та ін. Відповідно до ст. 546 ЦК України виконання
зобов'язань може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією,
заставою, притриманням, завдатком. Договором або законом можуть
бути встановлені інші види забезпечення виконання зобов'язання.
Угода щодо забезпечення виконання зобов'язання вчиняється у
письмовій формі.
Основним способом забезпечення виконання зобов’язань у сфері
господарювання вважається неустойка. Згідно зі ст. 549 ЦК України
[7], неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які
боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником
зобов'язання. Неустойка надає стороні за договором (кредитору)
можливість стягнення з боржника визначених сум (штрафу, пені) без
необхідності надання доказів про завдані збитки і втрачену (упущену)
вигоду (ст. 355 ЦК України). Штрафом є неустойка, що
обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно
виконаного зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у
відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за
кожен день прострочення виконання.
Види договорів залежно від розподілу прав та обов’язків між
сторонами:
 односторонній договір (одна сторона бере на себе обов'язок перед
другою стороною вчинити певні дії або утриматися від них, а друга
сторона наділяється лише правом вимоги, без виникнення зустрічного
обов'язку щодо першої сторони) – наприклад, договір позики;
 двосторонній договір (правами та обов'язками наділені обидві
сторони договору) – наприклад, договір купівлі-продажу.
Публічним є договір, в якому одна сторона – підприємець взяла на
себе обов'язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або
надання послуг кожному, хто до неї звернеться (роздрібна торгівля,
перевезення транспортом загального користування, послуги зв'язку,
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медичне, готельне, банківське обслуговування тощо) (ст. 633 ЦК
України) [7]. Умови публічного договору встановлюються однаковими
для всіх споживачів (крім тих, хто за законом має пільги).
В юридичній літературі виділяють наступні групи (типи) цивільноправових договорів:
 договори про передачу майна у власність (купівля-продаж, роздрібна
купівля-продаж, поставка, контрактація сільськогосподарської продукції,
міна, дарування, рента, постачання енергетичними та іншими
ресурсами через приєднану мережу, позика);
 договори про передачу майна у тимчасове користування (майновий
найм, прокат, оренда, лізинг, позичка);
 договори про виконання робіт (підряд, побутовий підряд,
будівельний підряд, підряд на проектні та пошукові роботи, на
виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та
технологічних робіт, на виконання аудиторських робіт);
 договори про передачу майнових прав інтелектуальної власності
(ліцензійний договір, договір про створення за замовленням і
використання об’єкта права інтелектуальної власності, договір про
передання виключних майнових прав інтелектуальної власності);
 договори про надання послуг (перевезення вантажу, пасажирів,
багажу, пошти; договір транспортного експедирування; страхування,
доручення, комісія, зберігання, управління майном);
 договори про спільну діяльність (договір про спільну діяльність,
договір простого товариства, установчий договір).
Перелік видів договорів, вміщений у ЦК України та ГК України, не
є вичерпним.
3. Договірні відносини кооперативних організацій у сфері
господарсько-торговельної діяльності
Відповідно до ст. 263 ГК України [6] господарсько-торговельною є
діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання у сфері
товарного обігу, спрямована на реалізацію продукції виробничотехнічного призначення і виробів народного споживання, а також
допоміжна діяльність, яка забезпечує їх реалізацію шляхом надання
відповідних послуг. Господарсько-торговельна діяльність може
здійснюватися у таких формах: матеріально-технічне постачання і
збут; енергопостачання; заготівля; оптова торгівля; роздрібна торгівля
і громадське харчування; продаж і передача в оренду засобів
виробництва та ін. Ця діяльність опосередковується договорами
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купівлі-продажу, поставки, контрактації сільськогосподарської продукції,
енергопостачання, міни (бартеру), оренди, лізингу та ін.
Згідно зі ст. 264 ГК України, матеріально-технічне постачання та
збут продукції виробничо-технічного призначення і виробів народного
споживання як власного виробництва, так і придбаних у інших
суб’єктів господарювання, здійснюється суб’єктами господарювання
шляхом поставки, а в окремих випадках, передбачених ГК України,
також на основі договорів купівлі-продажу.
Згідно зі ст. 655 ЦК України [7], за договором купівлі-продажу
одна сторона (продавець) передає або зобов'язується передати майно
(товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або
зобов'язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну
грошову суму.
Найбільш поширеним в кооперативній торгівлі є такий його
різновид, як договір роздрібної купівлі-продажу, за яким продавець,
що здійснює підприємницьку діяльність з продажу товару, зобов’язується
передати покупцеві товар, який звичайно призначається для
особистого, домашнього або іншого використання, не пов’язаного з
підприємницькою діяльністю, а покупець зобов’язується прийняти
товар і оплатити його (ст. 698 ЦК України).
Продавцями за цим договором виступають кооперативні організації,
які наділені спеціальною правоздатністю – здійснювати роздрібний
продаж товарів, отриманих у готовому вигляді від виробників або
виготовлених із сировини, як це має місце в громадському харчуванні.
Покупцями товару є фізичні особи, в тому числі члени кооперативу, а
також юридичні особи (кооперативи, господарські товариства,
підприємства різних форм власності) при купівлі канцелярських
товарів або готових меблів для своїх службових приміщень тощо.
Члени кооперативу мають переваги у придбанні товарів, які
реалізуються кооперативними торговельними підприємствами. Так,
згідно з п. 4 ст. 6 Закону «Про споживчу кооперацію» [4] член
споживчого товариства має право переважного перед іншими громадянами придбання товарів й одержання послуг у магазинах та
інших підприємствах споживчої кооперації.
Особливістю діяльності кооперативних підприємств громадського
харчування є продаж громадянам, а в деяких випадках організаціям
харчових продуктів, виготовлених найчастіше із сировини самими
підприємствами громадського харчування. Договір роздрібної купівліпродажу в громадському харчуванні охоплює ряд умов, що
стосуються безпосередньо купівлі-продажу продуктів харчування, а
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також ще й надання додаткових послуг покупцям, внаслідок яких
покупці мають змогу споживати продукти харчування безпосередньо
в їдальні, кафе, буфеті. Разом з тим, реалізація продукції може
відбуватися без надання додаткових послуг, коли продаються
напівфабрикати чи готова продукція для дому. Укладання і виконання
цього договору відбувається за правилами цивільного законодавства з
урахуванням норм кооперативного права, що містяться в спеціальних
правилах роботи підприємств громадського харчування кооперативів.
За договором поставки продавець (постачальник), який здійснює
підприємницьку діяльність, зобов'язується передати у встановлений
строк (строки) товар у власність покупця для використання його у
підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з
особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням,
а покупець зобов'язується прийняти товар і сплатити за нього певну
грошову суму (ст. 712 ЦК України).
Відносини за договором поставки регулюються ГК України (статті
264-271), Положеннями про поставки продукції продукції виробничотехнічного призначення та поставки виробів народного споживання, а
також Особливими умовами поставки окремих видів товарів (ці
підзаконні нормативно-правові акти затверджуються Кабінетом
Міністрів України на підставі ГК України та інших законів).
У договорах поставки визначаються: предмет поставки (найменування,
кількість, асортимент товару), якість товару, строки і порядок
поставки, ціна. Крім цих істотних умов, у договорах також
відображаються порядок відвантаження, відпуску, умови приймання
продукції (товару), місце виконання договору (залізнична станція,
склад покупця чи постачальника), умови повернення тари і
багаторазових пакувальних засобів, форма і строки розрахунку з
контрагентами, відповідальність сторін за порушення зобов'язань,
порядок змін і доповнень та дострокового розірвання договору.
Сторони договору на підставі ст. 1 Закону «Про відповідальність за
несвоєчасне виконання грошових зобов'язань» від 22 листопада
1996 р. передбачають у договорі розмір пені за прострочення платежу.
Договори у сфері матеріально-технічного постачання укладаються
кооперативними організаціями з промисловими підприємствами
згідно з їх заявками і замовленнями. Замовлення становлять основу
договорів, що укладаються на оптових ярмарках, а заявки є підставами
виникнення договірних зв'язків поза ярмарками. Заявки кооперативів
стають основою планів виробництва продукції технічного призначення
промисловими підприємствами [108. с. 199].
135

Серед договорів, які укладають кооперативні організації, велике
значення має договір контрактації. За договором контрактації
сільськогосподарської продукції виробник сільськогосподарської
продукції зобов’язується виробити визначену договором сільськогосподарську продукцію і передати її у власність заготівельникові
(контрактанту) або визначеному ним одержувачеві, а заготівельник
зобов’язується прийняти цю продукцію та оплатити її за
встановленими цінами відповідно до умов договору (ст. 713 ЦК
України) [7]. Відносини за договором поставки врегульовано також
статтями 272-274 ГК України [6], спеціальними положеннями й
типовими договорами на закупівлю окремих видів сільськогосподарської продукції.
Договір контрактації відрізняється від договору поставки тим, що
його предметом є, як правило, сільськогосподарська продукція в її
натуральному вигляді, що вирощена особливим способом сільськогосподарськими товаровиробниками. Сторонами цього договору є
переважно кооперативи двох типів: сільськогосподарські та споживчі.
Правовою формою відносин у сфері заготівельної діяльності
кооперативів є також договір закупки сільськогосподарської продукції
у населення, в тому числі у членів кооперативів. Кооперативні
організації та їх об'єднання виходячи із статутних вимог, закуповують
у своїх членів сільськогосподарську продукцію і сировину, дикорослі
плоди, ягоди, гриби, лікарсько-технічну сировину для наступної
переробки і реалізації. Здавальниками за договором закупки є члени
споживчих товариств, інших кооперативів, які ведуть особисте
підсобне господарство і мають у власності тварин, кролів, птахів.
Здавальниками також можуть бути мисливці та інші особи, які здають
заготовлювачам мисливську продукцію, дикорослі плоди та ягоди. Як
заготівельники найчастіше виступають організації й підприємства
споживчої кооперації.
За договором закупки сільськогосподарської продукції у населення
одна сторона (здавальник) зобов'язується виробити або здобути й
передати у власність сільськогосподарську або мисливську
продукцію, сировину, дикорослі плоди, ягоди, гриби, а друга сторона
(заготівельник) зобов'язується прийняти, оплатити продукцію та
надати необхідну допомогу у вирощенні або здобутті продукції.
Правління Укоопспілки затвердило примірні договори на закупівлю
сільськогосподарської продукції, якими передбачаються: кількість та
якість продукції рослинництва й тваринництва, що її зобов'язується
виростити член кооперативу в своєму господарстві; строки здавання
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продукції, яка повинна відповідати чинним державним стандартам або
технічним умовам і бути у затареному вигляді; обов'язок здавальника
своєчасно повідомляти заготівельника про наявність готової продукції
для здавання; порядок виконання договірних зобов'язань; форми розрахунків за продану продукцію [108, c. 205].
У нинішніх умовах формування нової інфраструктури аграрного
ринку, коли зменшуються обсяги заготівель сільськогосподарської
продукції за договором контрактації, виникли товарні біржі,
насамперед, як форма оптової торгівлі. Відносини у сфері біржової
торгівлі врегульовані статтями 278-282 ГК України [6] та іншими
нормативно-правовими актами.
За договором постачання енергетичними та іншими ресурсами
через приєднану мережу одна сторона (постачальник) зобов’язана
надавати другій стороні (споживачеві, абонентові) енергетичні та інші
ресурси, передбачені договором, а споживач (абонент) зобов’язується
оплачувати вартість прийнятих ресурсів та дотримуватись передбаченого
договором режиму її використання, а також забезпечити безпечну
експлуатацію енергетичного та іншого обладнання (ст. 714 ЦК
України) [7]. Відносини у сфері енергопостачання врегульовані також
статтями 275-277 ГК України [6].
Кооперативи як суб'єкти господарської діяльності нерідко
укладають договори найму (оренди) майна та лізингу. За договором
найму (оренди) наймодавець передає або зобов'язується передати
наймачеві майно у користування за плату на певний строк (ст. 759 ЦК
України) [7]. У користування за договором оренди (на відміну від
загальноцивільного договору найму) згідно зі ст. 283 ГК України [6]
передається індивідуально-визначене майно виробничо-технічного
призначення (або цілісний майновий комплекс), що не втрачає у
процесі використання своєї споживчої якості. Відносини оренди
майна та лізингу врегульовані статтями 283-292 ГК України та
іншими нормативно-правовими актами.
За договором лізингу одна сторона (лізингодавець) передає або
зобов’язується передати другій стороні (лізингоодержувачеві) у
користування майно, що належить лізингодавцеві на праві власності і
було набуте ним без попередньої домовленості з лізингоодержувачем
(прямий лізинг), або майно, спеціально придбане лізингодавцем у
продавця (постачальника) відповідно до встановлених лізингоодержувачем специфікацій та умов (непрямий лізинг), на певний строк
і за встановлену плату (лізингові платежі) (ст. 806 ЦК України) [7].
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4. Договори про виконання робіт і надання послуг
Договори про виконання робіт (договори підрядного типу) слід
відрізняти від договорів про надання послуг. Договір про надання
послуг – це договір, за яким одна сторона (виконавець) зобов'язується
за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка
споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної
діяльності, а замовник зобов'язується оплатити виконавцеві зазначену
послугу, якщо інше не встановлено договором (перевезення,
зберігання, доручення, комісія, управління майном, страхування та
ін.). Договори обох типів використовуються у діяльності кооперативних
організацій.
За договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на
свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони
(замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити
виконану роботу (ст. 837 ЦК України) [7]. За цим договором
кооперативна організація може виступати як замовником, так і
виконавцем певних робіт. Відносини за договором підряду
регулюються ЦК України та ГК України й іншими нормативноправовими актами.
У сфері побутового обслуговування населення підприємствами
споживчої кооперації широко застосовується договір побутового
підряду, за яким підрядник, що здійснює підприємницьку діяльність,
зобов'язується виконати за завданням фізичної особи (замовника)
певну роботу, призначену для задоволення побутових та інших
особистих потреб, а замовник зобов'язується прийняти та оплатити
виконану роботу (ст. 865 ЦК України).
За договором будівельного підряду підрядник зобов’язується
збудувати і здати у встановлений строк об’єкт або виконати інші
будівельні роботи відповідно до проектно-кошторисної документації,
а замовник зобов’язується надати підрядникові будівельний майданчик
(фронт робіт), передати затверджену проектно-кошторисну документацію,
якщо цей обов’язок не покладається на підрядника, прийняти об’єкт
або закінчені будівельні роботи та оплатити їх (ст. 875 ЦК України). У
ГК України [6, ст. 317-324] врегульовано підрядні відносини у
капітальному будівництві.
Кооперативні організації з метою розроблення того чи іншого
науково-технічного досягнення та його впровадження в процесі
господарювання укладають договори з іншими організаціями й
підприємствами.
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За договором на виконання науково-дослідних або дослідноконструкторських та технологічних робіт підрядник (виконавець)
зобов’язується провести за завданням замовника наукові дослідження,
розробити зразок нового виробу та конструкторську документацію на
нього, нову технологію тощо, а замовник зобов’язується прийняти
виконану роботу та оплатити її [7, ст. 892]. Ст. 331 ГК України
передбачена можливість укладення договору на створення і передачу
науково-технічної продукції, який має аналогічний зміст [6].
Від цих договорів слід відрізняти ліцензійний договір, за яким одна
сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на
використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на
умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог
закону [7, ст. 1109].
З числа договорів про надання послуг, що їх укладають
кооперативні організації, поширення мають договори перевезення
вантажу, пасажирів, багажу, транспортного експедирування, зберігання,
доручення, страхування, комісії та ін.
Так, за договором комісії одна сторона (комісіонер) зобов'язується
за дорученням другої сторони (комітента) за плату вчинити один або
кілька правочинів від свого імені, але за рахунок комітента (ст. 1011
ЦК України). У сфері кооперативної роздрібної торгівлі суб'єктами
цього договору є, з однієї сторони, комісійний магазин, що входить у
систему кооперативної торгівлі, а з другої, як правило, громадянин,
який здає на продаж магазину за винагороду належні йому товари.
Якщо магазин не є юридичною особою, то стороною виступає
кооперативна організація. Досить часто комітентом виступають
сільськогосподарські кооперативи, коли вони здають на комісію
сільськогосподарську продукцію. Договір комісії на продаж сільськогосподарської продукції регулюють ЦК України та внутрішньокооперативні нормативні акти.
За договором страхування одна сторона (страховик) зобов’язується
у разі настання певної події (страхового випадку) виплатити другій
стороні (страхувальникові) або іншій особі, визначеній у договорі,
грошову суму (страхову виплату), а страхувальник зобов’язується
сплачувати страхові платежі та виконувати інші умови договору
(ст. 979 ЦК України [7], ст. 354 ГК України [6]).
Транспортні договори – це такі господарські договори, які спрямовані
на організацію та/або забезпечення перевезень вантажів та надання інших
транспортних послуг учасникам господарських відносин. Найбільш
поширеними видами транспортних договорів у сфері господарювання є:
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договори перевезення вантажів; договір транспортного експедирування;
договори на подачу і прибирання вагонів; договори на експлуатацію
залізничної під'їзної колії; договори буксирування; договір чартеру
(фрахтування); договори каботажу.
Відповідно до ч. 1 ст. 307 та ч. 1 ст. 909 ЦК України [7] договором
перевезення вантажу є договір, за яким одна сторона (перевізник)
зобов'язується доставити довірений їй другою стороною (вантажовідправником) вантаж до пункту призначення в установлений
законодавством чи договором строк та видати його уповноваженій на
одержання вантажу особі (одержувачеві), а вантажовідправник
зобов'язується сплатити за перевезення вантажу встановлену плату.
За договором транспортного експедирування (ст. 316 ГК України
[6], ст. 929-935 ЦК України [7]) одна сторона (експедитор) зобов'язується
за плату і за рахунок другої сторони (клієнта) виконати або
організувати виконання визначених договором послуг, пов'язаних з
перевезенням вантажу. На експедитора можуть покладатися, зокрема,
такі обов'язки: укладання від свого імені або від імені клієнта
договору/договорів перевезення вантажу; забезпечення відправки і
одержання вантажів; надання додаткових послуг, необхідних для
доставки вантажу (перевірка кількості та стану вантажу, його
завантаження та вивантаження, сплата мита, зборів і витрат,
покладених на клієнта, зберігання вантажу до його одержання в
пункті призначення, одержання необхідних для експорту та імпорту
документів, виконання митних формальностей тощо).
Глосарій: зобов'язання, правочин, односторонній правочин,
договір, цивільно-правовий договір, господарський договір, чинність
правочину, істотні умови договору, консенсуальний договір, реальний
договір, заходи забезпечення виконання зобов'язань, неустойка, штраф,
пеня, застава, іпотека, односторонній договір, двосторонній договір,
публічний договір, господарсько-торговельна діяльність, договір
купівлі-продажу, договір роздрібної купівлі-продажу, договір поставки,
договір контрактації, договіор закупки сільськогосподарської продукції
у населення, біржовий контракт, договір найму (оренди), договір
лізингу, договір підряду, договір перевезення, договір комісії, договір
страхування, кредитний договір, договір про спільну діяльність.
Лекційне заняття
План
1. Договірні відносини кооперативних організацій та їх правове
регулювання.
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2. Загальні положення договірного права.
3. Договірні відносини кооперативних організацій у сфері господарськоторговельної діяльності.

1.
2.
3.
4.

Семінарське заняття 1
Питання для обговорення
Поняття та класифікація договорів. Ознаки і види господарських
договорів.
Зміст і форма договору.
Порядок укладання, зміни та припинення договорів. Підстави та
наслідки визнання договорів недійсними та неукладеними.
Виконання договірних зобов’язань. Способи забезпечення
належного виконання договірних зобов’язань.

Семінарське заняття 2
Питання для обговорення
1. Договірні відносини кооперативних організацій у сфері господарськоторговельної діяльності (роздрібна купівля-продаж, поставка,
контрактація сільськогосподарської продукції, майновий найм
(оренда), лізинг).
2. Договірні відносини кооперативних організацій у сфері виконання
робіт і надання послуг (підряд, перевезення, доручення, комісія,
схов, страхування).
3. Правове регулювання кредитних відносин кооперативних
організацій (позика, кредит, банківський вклад).
Питання самостійного вивчення:
1. Відповідальність за порушення договірних зобов’язань.
2. Договори про спільну діяльність кооперативних організацій.
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння
знань:
1. Дати відповідь на контрольні питання.
1.1. Назвіть сфери застосування договорів у діяльності кооперативів та
кооперативних об’єднань.
1.2. Як співвідносяться поняття «договір» і «правочин»?
1.3. У чому полягає відмінність між цивільно-правовими та господарськими
договорами?
1.4. Додержання яких законодавчих вимог є необхідним для чинності
(дійсності) договору?
1.5. У якій формі можуть вчинятися договори за участю
кооперативних організацій?
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1.6. Які умови становлять зміст договору?
1.7. З якого моменту договори вважаються укладеними?
1.8. У чому полягає процедура укладення господарського договору?
1.9. Які засоби (заходи) забезпечення виконання зобов’язань передбачені
законодавством?
1.10. На які типи (групи) поділяють цивільно-правові (господарські)
договори?
2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на
семінарському занятті.
4. Виконати завдання:
4.1. Письмово пояснити як співвідносяться поняття «односторонній
правочин» і «односторонній договір».
4.2. Письмово порівняти договір поставки і договір роздрібної купівліпродажу.
4.3. Розв’язати ситуаційне завдання:
Підприємство споживчої кооперації уклало договір купівлі-продажу
належного йому на праві господарського відання складського
приміщення, яке вже понад три роки не використовувалося за
призначенням через відсутність господарської потреби. Згоди
засновників підприємства на відчуження об’єкта нерухомості
одержано не було.
Дайте правову оцінку ситуації.
4.4. Письмово встановити відмінності між установчим договором
кооперативного об’єднання, укладеним згідно зі ст 32 Закону України
«Про кооперацію», і договором простого товариства (ст. 1132 ЦК
України).
5. Розв’язати тести:
5.1. Як дію особи, що спрямована на набуття, зміну або припинення
цивільних прав та обов'язків, український законодавець визначив:
а) зобов’язання;
б) правочин;
в) договір;
г) правопорушення.
5.2. Як домовленість двох або більше сторін, що спрямована на
встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків,
український законодавець визначив:
а) зобов’язання;
б) правочин;
в) договір;
г) угоду.
5.3. З моменту одержання особою, яка направила пропозицію укласти
договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції, вважаються
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укладеними договори:
а) реальні;
б) консенсуальні;
в) усні;
г) письмові.
5.4. З моменту передання певного майна або вчинення певної дії,
передбаченої законодавством, вважаються укладеними договори:
а) реальні;
б) консенсуальні;
в) усні;
г) письмові.
5.5. Договір, в якому одна сторона – підприємець взяла на себе
обов'язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання
послуг кожному, хто до неї звернеться, називається:
а) одностороннім;
б) публічним;
в) реальним;
г) консенсуальним.
5.6. Договір позики належить до договорів про:
а) передачу майна у власність;
б) передачу майна у тимчасове користування;
в) виконання робіт;
г) надання послуг.
5.7. Договір, за яким продавець, що здійснює підприємницьку
діяльність, зобов'язується передати у встановлений строк (строки)
товар у власність покупця для використання його у підприємницькій
діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним,
домашнім або іншим подібним використанням, а покупець
зобов'язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову
суму, називається договором:
а) купівлі-продажу;
б) поставки;
в) контрактації;
г) лізингу.
5.8. Договір, за яким виробник сільськогосподарської продукції
зобов’язується виробити визначену договором сільськогосподарську
продукцію і передати її у власність заготівельникові або визначеному
ним одержувачеві, а заготівельник зобов’язується прийняти цю
продукцію та оплатити її за встановленими цінами відповідно до умов
договору, називається договором:
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а) купівлі-продажу;
б) поставки;
в) контрактації;
г) лізингу.
5.9. Договір, за яким одна сторона передає у власність другій стороні
грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а друга
сторона зобов'язується повернути першій стороні таку ж суму
грошових коштів або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж
якості, називається договором:
а) оренди;
б) майнового найму;
в) позики;
г) позички.
5.10. Договір, за яким одна сторона зобов'язується на свій ризик
виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а
замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу,
називається договором:
а) підряду;
б) доручення;
в) контрактації;
г) лізингу.
Література: 1-7, 28, 30, 39, 40, 46, 108.
МОДУЛЬ ІІ. ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
Тема 9. Правове регулювання виробничої кооперації
1. Законодавство про виробничі кооперативи
Законодавче регулювання виробничої кооперації здійснюється
Конституцією України, Законами України «Про кооперацію», «Про
сільськогосподарську кооперацію», Господарським кодексом України,
Цивільним кодексом України та деякими іншими законодавчими
актами.
Зокрема, статті 163-166 Цивільного кодексу України [7] спеціально
присвячені виробничим кооперативам (містять його визначення,
характеризують його установчі документи, майно кооперативу,
припинення членства у ньому і перехід паю).
Господарський кодекс України [6] відносить кооперативи до
суб’єктів господарювання. 19 із 20 статей його глави 10-ї
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«Підприємства колективної власності» присвячено кооперативам.
Найбільше уваги приділено виробничим кооперативам. У статтях 95110 визначено: поняття виробничого кооперативу, принципи його
діяльності, загальні умови його створення, основні положення щодо
членства у кооперативі, майна кооперативу, управління кооперативом,
господарської діяльності та майнової відповідальності кооперативу,
припинення його діяльності.
2. Поняття виробничого кооперативу та особливості його
юридичної природи
У законодавстві України існує декілька не повною мірою
узгоджених (стосовно мети та прибуткової/неприбуткової природи
кооперативу) визначень поняття «виробничий кооператив».
Згідно із Законом України «Про кооперацію» [2, ст. 2], виробничий
кооператив – це кооператив, який утворюється шляхом об'єднання
фізичних осіб для спільної виробничої або іншої господарської
діяльності на засадах їх обов'язкової трудової участі з метою
одержання прибутку.
Господарський кодекс називає виробничий кооператив кооперативним
підприємством. Виробничим кооперативом визнається добровільне
об'єднання громадян на засадах членства з метою спільної виробничої
або іншої господарської діяльності, що базується на їх особистій
трудовій участі та об'єднанні майнових пайових внесків, участі в
управлінні підприємством та розподілі доходу між членами
кооперативу відповідно до їх участі у його діяльності (ст. 95 ГК
України) [6].
Згідно зі ст. 163 п. 1 ЦК України [7], виробничим кооперативом є
добровільне об'єднання громадян на засадах членства для спільної
виробничої або іншої господарської діяльності, яка базується на їхній
особистій трудовій участі та об'єднанні його членами майнових
пайових внесків.
Різновидом виробничого кооперативу є сільськогосподарський
виробничий кооператив – сільськогосподарський кооператив, який
утворюється шляхом об’єднання фізичних осіб, які є виробниками
сільськогосподарської продукції, для провадження спільної
виробничої або іншої господарської діяльності на засадах їх
обов’язкової трудової участі з метою одержання прибутку (ст. 1
Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію») [5]. При
цьому сільськогосподарськими товаровиробниками (виробниками
сільськогосподарської продукції) є юридичні особи всіх організаційно145

правових форм господарювання та їх відокремлені підрозділи, фізичні
особи (фізичні особи-підприємці, домогосподарства), які займаються
сільськогосподарською діяльністю, передбаченою класифікацією
видів економічної діяльності, мають у володінні, користуванні або
розпорядженні землі сільськогосподарського призначення чи
сільськогосподарських тварин (ст. 1 Закону України «Про
сільськогосподарський перепис»).
Виробничий кооператив є юридичною особою і діє на основі
статуту. Найменування виробничого кооперативу повинно містити
слова «виробничий кооператив» або «кооперативне підприємство»
(ст. 95 п. 4 ГК України) [6]. Згідно зі ст. 93 ГК України, виробничі
кооперативи належать до підприємств колективної власності.
Цивільний кодекс України [7] відносить виробничі кооперативи за
видовою ознакою до юридичних осіб приватного права (ст. 81), а за
організаційно-правовою формою – до підприємницьких товариств
(ст. 83-84), тобто товариств, які здійснюють підприємницьку діяльність
з метою одержання прибутку та наступного його розподілу між
учасниками.
Отже, виробничі кооперативи здійснюють господарську діяльність
на засадах підприємництва з метою отримання прибутку (згідно з ЦК
України та Законом «Про кооперацію»).
Сільськогосподарські виробничі кооперативи можуть бути
суб'єктами банкрутства.
3. Членство у виробничому кооперативі
Згідно зі ст. 97 п. 1 ГК України, засновниками (членами)
виробничого кооперативу можуть бути громадяни, іноземці та особи
без громадянства. Чисельність членів виробничого кооперативу не
може бути меншою, ніж три особи. Рішення про створення
виробничого кооперативу приймається його установчими зборами
(ст. 97 п. 2 ГК України).
Згідно зі ст. 4 Закону України «Про кооперацію» і ст. 96 ГК
України, серед основних принципів, на які повинні спиратися
українські кооперативи, є обов'язок членів виробничих кооперативів
брати трудову участь у їх діяльності. Відповідно, серед підстав
припинення членства в кооперативі, які названі у ст. 13 Закону
України «Про кооперацію» і ст. 98 ГК України, є припинення трудової
участі в діяльності виробничого кооперативу.
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Закономірно, що ст. 12 Закону «Про сільськогосподарську
кооперацію» встановлює правило, згідно з яким членами виробничого
кооперативу можуть бути тільки фізичні особи.
Членами виробничого кооперативу, згідно зі ст. 98 ГК України,
можуть бути громадяни, які досягли 16-річного віку, визнають статут
кооперативу та дотримуються його вимог, беруть майнову та трудову
участь у діяльності кооперативу. Громадяни можуть бути одночасно
членами виробничих кооперативів, а також членами кооперативів
інших типів (споживчих, житлових тощо). Вступ до виробничого
кооперативу здійснюється на підставі письмової заяви громадянина.
Член кооперативу робить вступний та пайовий внески в порядку,
визначеному статутом виробничого кооперативу. Рішення правління
(голови) кооперативу про прийняття у члени кооперативу підлягає
затвердженню загальними зборами. Порядок прийняття такого
рішення та його затвердження визначається статутом кооперативу.
Отже, у виробничих кооперативах, а також у випадку поєднання
членських і трудових відносин в інших кооперативах, кооператор, з
одного боку, виступає як роботодавець, а з іншого – працівник
кооперативу, набуваючи двоякого статусу власника-господаря і
працівника-виконавця відповідної трудової функції.
Перелік основних прав та обов'язків членів виробничого
кооперативу, встановлений ст. 99 ГК України, загалом відповідає
положенням Закону України «Про кооперацію».
Цивільний кодекс України містить з цих питань низку
специфічних положень. Так, згідно зі ст. 165 п. 2 ЦК України, член
виробничого кооперативу зобов'язаний внести до дня державної
реєстрації кооперативу не менше десяти відсотків пайового внеску, а
частину, що залишилася, – протягом року з дня його державної
реєстрації, якщо інший строк не встановлений статутом кооперативу.
Член виробничого кооперативу має право передати свій пай чи
його частину іншому членові кооперативу, якщо інше не встановлено
статутом кооперативу і законом (ст. 166 п. 3 ЦК України). Передання
паю (його частини) особі, яка не є членом виробничого кооперативу,
допускається лише за згодою кооперативу. У цьому разі інші члени
кооперативу користуються переважним правом купівлі такого паю
(його частини). Порядок відчуження паю чи його частини іншому
членові кооперативу або третій особі встановлюється статутом
кооперативу і законом (ст. 166 п. 3 ЦК України).
4. Управління виробничим кооперативом
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Управління виробничим кооперативом здійснюється на основі
самоврядування, гласності, участі його членів у вирішенні питань
діяльності кооперативу. Вищим органом управління виробничого
кооперативу є загальні збори членів кооперативу. До органів
управління кооперативу належать правління (голова) кооперативу та
ревізійна комісія (ревізор) кооперативу. Статутом виробничого
кооперативу може бути передбачено спостережну раду кооперативу (у
разі якщо кількість членів виробничого кооперативу становить більш
як п'ятдесят осіб). Члени ревізійної комісії (ревізор) кооперативу не
можуть бути членами його правління (головою кооперативу) чи
спостережної ради.
У разі якщо до складу виробничого кооперативу входить менше
десяти членів, функції та повноваження правління здійснюють
загальні збори та голова кооперативу відповідно до статуту.
Правління виробничого кооперативу може наймати виконавчого
директора для оперативного управління діяльністю підприємства.
Виконавчий директор не може бути членом кооперативу. Він
здійснює свою діяльність на умовах контракту, який укладає з ним
правління кооперативу, та виконує функції відповідно до статуту.
Виконавчий директор несе відповідальність за свою діяльність перед
кооперативом.
У разі відсутності у виробничому кооперативі посади виконавчого
директора роботою кооперативного підприємства керує голова
кооперативу.
5. Господарська діяльність виробничого кооперативу
Відповідно до ст. 95 п. 2 ГК України [6] виробничі кооперативи
можуть здійснювати виробничу, переробну, заготівельно-збутову,
постачальницьку, сервісну і будь-яку іншу підприємницьку діяльність,
не заборонену законом.
Виробничий кооператив відповідно до його статуту самостійно
визначає основні напрями господарської діяльності, здійснює її
планування та організацію (ст. 107 ГК України). Виробничий
кооператив реалізує свою продукцію, надає послуги за цінами і
тарифами, які встановлюються ним самостійно або на договірній
основі, а у випадках, передбачених законодавством, – за державними
цінами і тарифами.
6. Майно виробничого кооперативу
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Майно виробничого кооперативу, згідно зі ст. 100 п. 1 ГК України
[6], становить колективну власність кооперативу. Виробничий кооператив
є власником будівель, споруд, майнових внесків його членів,
виготовленої ним продукції, доходів, одержаних від її реалізації та
іншої діяльності, передбаченої статутом кооперативу, іншого майна,
придбаного на підставах, не заборонених законом.
Члени кооперативу можуть передавати як пайовий внесок право
користування належною їм земельною ділянкою у порядку,
визначеному земельним законодавством. Як бачимо, у ГК України
йдеться не про право власності, а лише про право користування
землею. Натомість у ч. 1 ст. 14 Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» [5] зазначено, що право власності на землю
може набуватися сільськогосподарським виробничим кооперативом
шляхом внесення до пайового фонду земельних ділянок його членами,
а також придбання земельних ділянок за договорами купівлі-продажу,
дарування, міни, іншими правочинами відповідно до Земельного
кодексу України.
Для здійснення господарської та іншої діяльності виробничий
кооператив за рахунок власного майна формує відповідні фонди
(пайовий, неподільний та інші, передбачені кооперативним
законодавством і статутом кооперативу).
Порядок використання доходу виробничого кооперативу визначається
статутом кооперативу відповідно до закону. Доход кооперативу
зокрема спрямовується на кооперативні виплати та виплати на паї.
Кооперативні виплати – частина доходу виробничого кооперативу,
що розподіляється між членами кооперативу з урахуванням їх
трудової та іншої участі в діяльності кооперативу. Нарахування і
виплата часток доходу на паї здійснюються за підсумками
фінансового року з доходу, що залишається у розпорядженні
кооперативу з урахуванням необхідності формування його фондів. За
рішенням загальних зборів членів кооперативу виплата часток доходу
на паї може здійснюватися у грошовій формі, товарами, цінними
паперами тощо.
7. Майнова відповідальність виробничого кооперативу.
Відповідальність членів виробничого кооперативу за зобов’язаннями
кооперативу
Виробничий кооператив відповідає за своїми зобов'язаннями усім
належним йому майном. Він не несе відповідальності за зобов'язаннями
членів кооперативу. Разом з тим, відповідно до ст. 166 п. 5 ЦК
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України [7], звернення стягнення на пай члена виробничого
кооперативу за його власними зобов'язаннями все-таки допускається,
проте лише у разі недостатності у нього іншого майна у порядку,
встановленому статутом кооперативу і законом.
Питання майнової відповідальності членів виробничого кооперативу
врегульовані законодавством неоднозначно.
Згідно зі ст. 108 ГК України [6], члени виробничого кооперативу
несуть за зобов'язаннями кооперативу субсидіарну (додаткову)
відповідальність своїм майном у розмірі, не меншому їх пайового
внеску, якщо більший розмір відповідальності не передбачено
законом або статутом кооперативу.
Відповідно до ст. 163 п. 2 ЦК України [7] члени виробничого
кооперативу несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями
кооперативу у розмірах та порядку, встановлених статутом
кооперативу і законом.
8. Припинення виробничого кооперативу
Виробничий кооператив за рішенням загальних зборів членів
кооперативу може бути реорганізований у підприємства інших форм
господарювання в порядку, визначеному статутом кооперативу
відповідно до вимог ГК України (ст. 109 п. 1 ГК України) [6].
Виробничий кооператив ліквідується в загальному порядку
ліквідації суб'єкта господарювання, передбаченому ГК України, з
урахуванням такого (ст. 109 п. 2 ГК України): ліквідація виробничого
кооперативу здійснюється ліквідаційною комісією, призначеною
загальними зборами членів кооперативу, а у разі його ліквідації за
рішенням суду – ліквідаційною комісією, сформованою відповідно до
цього рішення; розпорядження землею виробничого кооперативу, що
ліквідується, здійснюється в порядку і на умовах, передбачених
земельним законодавством. Майно кооперативу, що залишилося після
розрахунків з бюджетом та кредиторами, розподіляється між членами
виробничого кооперативу пропорційно вартості їх паю.
Глосарій: виробнича кооперація; виробничий кооператив, сільськогосподарський виробничий кооператив, сільськогосподарський
товаровиробник, виробнича діяльність (виробництво), господарська
діяльність, підприємницьке товариство, кооперативне підприємство.
Семінарське заняття
Питання для обговорення
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1. Поняття виробничого кооперативу та особливості його юридичної
природи.
2. Членство у виробничому кооперативі.
3. Управління виробничим кооперативом.
4. Господарська діяльність виробничого кооперативу.
5. Майно виробничого кооперативу.
6. Майнова відповідальність виробничого кооперативу. Відповідальність
членів виробничого кооперативу за зобов’язаннями кооперативу.
Питання самостійного вивчення:
1. Законодавство про виробничі кооперативи.
2. Припинення виробничого кооперативу.
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння
знань:
1. Дати відповідь на контрольні питання.
1.1. Наведіть і порівняйте законодавчі визначення поняття «виробничий
кооператив» (за Законом України «Про кооперацію» і ГК України).
1.2. Чим зумовлене віднесення законодавцем виробничих кооперативів
до підприємницьких товариств?
1.3. Який специфічний обов’зок мають члени виробничого кооперативу?
1.4. Які види діяльності можуть здійснювати виробничі кооперативи?
1.5. Які умови членства у виробничому кооперативі встановлені
законодавством?
1.6. Чи можуть члени виробничого кооперативу передавати як
пайовий внесок право користування належною їм земельною
ділянкою?
1.7. Чи можуть передаватися до неподільного фонду виробничого
кооперативу земельні ділянки?
1.8. У якому розмірі відповідають за зобов’язаннями виробничого
кооперативу його члени згідно з ГК України?
1.9. За рішенням якого органу виробничий кооператив може бути
реорганізований у підприємства інших форм господарювання?
1.10. Ким призначається ліквідаційна комісія у разі ліквідації
виробничого кооперативу?
2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на
семінарському занятті.
4. Виконати завдання:
4.1. На підставі Господарського кодексу України та Закону України
«Про господарські товариства» письмово встановити спільні і відмінні
риси виробничого кооперативу і товариства з обмеженою
відповідальністю.
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4.2. Розв’язати ситуаційне завдання:
До складу виробничого кооперативу «Будівельник» після смерті
члена, який був власником найбільшої кількості додаткових паїв, було
прийнято його 14-річного спадкоємця. Правління кооперативу
мотивувало прийняте рішення тим, що вилучення з пайового фонду
кооперативу майна померлого призвело б до фінансової неспроможності
кооперативу.
Оцініть правомірність ситуації.
4.3. Письмово довести, що доход як фінансовий результат діяльності
виробничого кооперативу є джерелом задоволення його власних
потреб. Описати порядок формування та порядок використання
доходу виробничого кооперативу.
4.4. Письмово порівняти правову природу виробничого кооперативу і
споживчого товариства, яке, крім іншого, здійснює виробництво
продукції певного виду.
5. Розв’язати тести:
5.1. Законодавець визначив як «кооператив, який утворюється шляхом
об'єднання фізичних осіб для спільної виробничої або іншої
господарської діяльності на засадах їх обов'язкової трудової участі з
метою одержання прибутку»:
а) кредитну спілку;
б) виробничий кооператив;
в) споживче товариство;
г) обслуговуючий кооператив.
5.2. У Господарському кодексі України найбільше статей присвячено:
а) споживчим кооперативам;
б) виробничим кооперативам;
в) сільськогосподарським кооперативам;
г) кредитним спілкам.
5.3. Припинення трудової участі в діяльності кооперативу є підставою
виключення з:
а) споживчого кооперативу;
б) обслуговуючого кооперативу;
в) виробничого кооперативу;
г) кредитної спілки.
5.4. Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію» було
прийнято в:
а) 1992 році;
б) 1997 році;
в) 2001 році;
г) 2003 році.
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5.5. Державна реєстрація виробничого кооперативу здійснюється в
порядку, передбаченому для державної реєстрації:
а) громадських організацій;
б) суб’єктів підприємництва;
в) державних органів;
г) фінансових установ.
5.6. Зміни та доповнення до статуту виробничого кооперативу
вносяться:
а) органом державної влади, який здійснює державну реєстрацію
кооперативу;
б) загальними зборами членів;
в) правлінням кооперативу;
г) головою кооперативу.
5.7. Тільки фізичні особи можуть бути членами:
а) сервісного кооперативу;
б) виробничого кооперативу;
в) обслуговуючого кооперативу;
г) споживчого кооперативу.
5.8. Питання про входження виробничого кооперативу до об’єднання
кооперативів вирішується:
а) загальними зборами членів кооперативу;
б) правлінням кооперативу;
в) головою кооперативу;
г) місцевою державною адміністрацією.
5.9. Правління сільськогосподарського виробничого кооперативу
обирається на строк, що не перевищує:
а) 2 років;
б) 3 років;
в) 5 років;
г) 7 років.
5.10. У разі входження сільськогосподарського виробничого
кооперативу до складу кооперативного об’єднання право кооперативу
на землю:
а) переходить до кооперативного об’єднання;
б) призупиняється до виходу кооперативу з об’єднання;
в) переходить до місцевої ради (сільської чи селищної), на території
якої діє кооператив;
г) зберігається у кооперативу.
Література: 1, 2, 4-7, 9, 89, 105-108, 120, 131, 153.
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Тема 10. Правове регулювання обслуговуючої кооперації
1. Законодавство про обслуговуючі кооперативи
Законодавство визначає правові, економічні та соціальні засади
створення і діяльності обслуговуючих (переважно, сільськогосподарських)
кооперативів.
Законодавче регулювання обслуговуючої кооперації здійснюється
Конституцією України, Законами України «Про кооперацію», «Про
сільськогосподарську кооперацію», ЦК України та ГК України,
іншими законодавчими актами, у т. ч. підзаконними.
Найважливішими серед останніх є постанови і розпорядження
Кабінету Міністрів України: «Про затвердження плану організаційних
заходів щодо сприяння розвиткові сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів та забезпечення доступу особистих селянських і
фермерських господарств на ринок аграрної продукції» (розпорядження
від 11.02.2009 р.); «Про затвердження Державної цільової економічної
програми підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів на період до 2015 року» (постанова 03.06.2009 р.); «Про
затвердження Порядку використання у 2009 році коштів Стабілізаційного
фонду для державної підтримки сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів» (постанова від 01.07.2009 р.); «Деякі питання надання
державної
підтримки
сільськогосподарським
обслуговуючим
кооперативам» (постанови від 19.08.2009 р. та від 09.09.2009 р.); «Про
затвердження Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для підтримки сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів» (постанова від 09.03.2011 р.).
Серед відомчих нормативно-правових актів на увагу заслуговують
насамперед накази Мінагрополітики України «Про затвердження
примірних статутів сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу»
від 26 червня 2003 р. та «Про затвердження Порядку та умов
проведення конкурсного відбору сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів» від 17 серпня 2011 р.
Примірні статути сільськогосподарських кооперативів розробляються
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування
державної аграрної політики.
Згідно зі ст. 8 Закону України «Про сільськогосподарську
кооперацію», важливим інструментом регулювання діяльності
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів виступають
«Правила внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського
обслуговуючого кооперативу». Вони являють собою нормативний
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документ кооперативу, що встановлює механізм та способи реалізації
положень статуту кооперативу з урахуванням особливостей його
господарської діяльності.
Правила внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського
обслуговуючого кооперативу повинні містити такі відомості:
 порядок організації надання послуг членам кооперативу відповідно
до переліку видів його діяльності, визначеного статутом;
 вимоги стосовно документального оформлення зобов’язань членів
кооперативу перед кооперативом щодо участі у його господарській
діяльності;
 механізм визначення розміру додаткового паю кожного члена
кооперативу та його сплати, загальної частки пайових внесків
асоційованих членів у пайовому фонді кооперативу, розміру та
нарахування кооперативних виплат у розрізі видів діяльності
кооперативу;
 вимоги щодо ціноутворення та фінансових відносин.
Зазначені правила можуть містити й інші пов’язані з
особливостями діяльності кооперативу положення, що не суперечать
вимогам законодавства.
Примірні правила внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського
обслуговуючого
кооперативу
розробляються
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування
державної аграрної політики.
2. Поняття обслуговуючого кооперативу, мета його діяльності
Обслуговуючий кооператив – кооператив, який утворюється
шляхом об'єднання фізичних та/або юридичних осіб для надання
послуг переважно членам кооперативу, а також іншим особам з метою
провадження їх господарської діяльності (ст. 2 Закону України «Про
кооперацію») [2]. Відповідно до 6 Закону обслуговуючі кооперативи
становлять окремий тип кооперативів, у межах якого виокремлюються
декілька видів кооперативів.
Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив – сільськогосподарський кооператив, що утворюється шляхом об’єднання
фізичних та/або юридичних осіб – виробників сільськогосподарської
продукції для організації обслуговування, спрямованого на зменшення
витрат та/або збільшення доходів членів цього кооперативу під час
провадження ними сільськогосподарської діяльності та на захист їхніх
економічних інтересів (ст. 1 Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію») [5].
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Принципово важливим для розуміння природи кооперативів цього
виду є положення ч. 1 ст. 9 Закону України «Про сільськогосподарську
кооперацію», згідно з яким сільськогосподарські обслуговуючі
кооперативи здійснюють обслуговування своїх членів – виробників
сільськогосподарської продукції, не маючи на меті одержання
прибутку, і є неприбутковими організаціями.
Неприбутковість діяльності сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів визначається виходячи із сукупності таких ознак:
 кооператив надає послуги тільки своїм членам;
 члени кооперативу несуть відповідальність за зобов’язаннями,
взятими перед кооперативом щодо їх участі у господарській
діяльності кооперативу;
 послуги надаються з метою зменшення витрат та/або збільшення
доходів членів кооперативу.
Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи не є власниками
сільськогосподарської
продукції, що
вироблена,
вирощена,
відгодована, виловлена або зібрана (заготовлена) його членами –
виробниками сільськогосподарської продукції. Власниками сільськогосподарської продукції, яка заготовляється, переробляється, постачається,
збувається (продається) таким кооперативом, є його члени. Разом з
тим, сільськогосподарський обслуговуючий кооператив може мати у
власності майно, відокремлене від майна своїх членів.
Право власності на землю та право користування земельною
ділянкою набуваються сільськогосподарським обслуговуючим
кооперативом відповідно до Земельного кодексу України та
зберігаються за ним у разі входження до складу кооперативного
об’єднання.
За
рішенням
загальних
зборів
сільськогосподарський
обслуговуючий кооператив може бути реорганізовано лише в інший
сільськогосподарський обслуговуючий кооператив, а кооперативне
об’єднання – в інше кооперативне об’єднання (ст. 11 Закону України
«Про сільськогосподарську кооперацію»).
Отже, обслуговуючі кооперативи – це економічно неприбуткові
організації, що належить сільськогосподарським товаровиробникам і
управляються ними, надають своїм членам послуги та не мають на
меті отримання прибутку для себе, а прагнуть збільшити прибуток
своїх членів.
Мета сільськогосподарської обслуговуючої кооперації полягає в
підвищенні ефективності сільськогосподарської діяльності, поліпшенні
умов розширеного відтворення в аграрному секторі економіки та
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підвищенні рівня життя сільського населення шляхом зменшення
витрат членів кооперативу за рахунок придбання матеріальнотехнічних ресурсів кращої якості за нижчими цінами, наданні їм усіх
необхідних послуг найкращої якості за цінами, нижчими від
запропонованих комерційними структурами, та збільшенні прибутковості
сільськогосподарських товаровиробників через отримання найбільшої
можливої ціни за продукцію, що реалізується через кооператив.
Основні завдання сільськогосподарської обслуговуючої кооперації:
 підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва
завдяки оптимізації витрат товаровиробників на придбання засобів
виробництва, проведення окремих технологічних операцій, здійснення
маркетингових досліджень, а також збільшення прибутку від реалізації
продукції через свої неприбуткові кооперативні формування;
 розширення доступу сільськогосподарських товаровиробників до
агросервісних послуг;
 сприяння формуванню на кооперативних засадах елементів
інфраструктури аграрного ринку – агроторгових домів, заготівельних
пунктів, аукціонів живої худоби та птиці, оптових продовольчих та
плодоовочевих ринків тощо;
 активізація процесів формування сприятливого конкурентного
середовища шляхом підтримки розвитку альтернативних комерційним
структурам маркетингових каналів руху продукції до споживача, що
належать самим сільськогосподарським товаровиробникам;
 стимулювання процесів самоорганізації сільськогосподарських
товаровиробників усіх форм власності й сільського населення на
кооперативних принципах для організації та забезпечення проведення
сільськогосподарських робіт, спільного використання майна, надання
технологічних, соціально-побутових та інших послуг;
 удосконалення для сільськогосподарських товаровиробників
процесу реалізації продукції, ефективніше використання каналів
збуту, допомога в досягненні міцних позицій на ринку
сільськогосподарськими товаровиробниками, протистояння недобросовісній
конкуренції, адаптація сільськогосподарських товаровиробників за
допомогою сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів до
умов ринкової економіки;
 повніше задоволення потреб споживачів у доброякісній продукції
і доступних цінах на продовольчі товари;
 розвиток та підвищення ефективності особистих селянських
господарств, підвищення доходів та рівня життя сільських жителів;
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 подальша розбудова соціальної інфраструктури на селі,
підвищення доходів сільського населення, розвиток газифікації,
електропостачальної та телефонної мереж тощо;
 створення додаткових робочих місць у сільській місцевості.
3. Види обслуговуючих кооперативів
Обслуговуючі кооперативи можуть створюватися в різних сферах
господарювання.
Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи створюються для
надання комплексу послуг, пов'язаних з виробництвом, переробкою,
збутом продукції рослинництва, тваринництва, лісівництва і
рибництва. Залежно від виду діяльності вони поділяються на
переробні, заготівельно-збутові, постачальницькі та інші (ст. 5 Закону
України «Про сільськогосподарську кооперацію») [5].
До переробних сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів
належать кооперативи, які здійснюють переробку сільськогосподарської сировини, що виробляється членами таких кооперативів
(виробництво хлібобулочних, макаронних виробів, овочевих, плодовоягідних, м’ясних, молочних, рибних продуктів, виробів і
напівфабрикатів з льону, луб’яних культур, лісо- і пиломатеріалів
тощо).
Заготівельно-збутові сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи
здійснюють, зокрема, заготівлю, зберігання, передпродажну обробку та
продаж продукції, виробленої членами таких кооперативів, надають їм
маркетингові послуги.
Постачальницькі сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи
утворюються з метою закупівлі та постачання членам таких
кооперативів засобів виробництва, матеріально-технічних ресурсів,
необхідних для виробництва сільськогосподарської продукції та
продуктів її переробки, виготовлення сировини, матеріалів та
постачання їх членам кооперативу.
Сервісні кооперативи здійснюють технологічні, транспортні,
меліоративні, ремонтні, будівельні, еколого-відновні роботи, здійснюють
ветеринарне обслуговування тварин і племінну роботу, займаються
телефонізацією, газифікацією, електрифікацією в сільській місцевості,
надають медичні, побутові, санаторно-курортні, науково-консультаційні
послуги, послуги з уведення бухгалтерського обліку, аудиту та інше.
У разі поєднання кількох видів діяльності утворюються багатофункціональні кооперативи.
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Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи також можуть
бути вузькоспеціалізованими: молочного, м'ясного, овочевого,
зернового та іншого напряму.
Сільськогосподарський обслуговуючий кооперативний ринок – це
кооператив, який в своїй діяльності поєднує заготівельно-збутову
діяльність, здійснює зберігання, транспортування, пакування та має у
власності чи користуванні ринкові, торговельні площі для реалізації
продукції, чи працює в системі інших спеціалізованих кооперативів
(ст. 2 проекту Закону України «Про сільськогосподарську обслуговуючу
кооперацію») [5].
4. Членство в обслуговуючому кооперативі
Відповідно до ст. 6 Закону України «Про сільськогосподарську
кооперацію» [5] засновниками та членами сільськогосподарського
обслуговуючого кооперативу можуть бути виробники сільськогосподарської продукції – юридичні та/або фізичні особи, які зробили
вступний і пайовий внески у розмірах, визначених загальними
зборами кооперативу, дотримуються вимог статуту, мають право
ухвального голосу та беруть участь у господарській діяльності
кооперативу. Засновники сільськогосподарського обслуговуючого
кооперативу після його державної реєстрації набувають статусу членів
кооперативу.
Порядок визначення розміру пайового внеску кожного члена
кооперативу визначається пропорційно до його участі у господарській
діяльності кооперативу відповідно до запланованого обсягу і вартості
послуг, що надаються кооперативом (ст. 7 Закону України «Про
сільськогосподарську кооперацію» [5]).
Рішення про створення кооперативу приймається його
установчими зборами. Чисельність членів кооперативу не може бути
меншою ніж три особи.
Фізичні або юридичні особи можуть бути членами кількох
обслуговуючих кооперативів, різних за видами діяльності.
Обслуговуючі кооперативи (об'єднання) надають послуги за
цінами і тарифами, що встановлюються на договірних засадах окремо
для членів кооперативу та інших осіб.
Члени кооперативу відповідають за зобов’язаннями кооперативу в
межах внесеного ними паю, якщо інше не передбачено статутом
кооперативу.
Членство в сільськогосподарському обслуговуючому кооперативі
припиняється за умов, передбачених статтею 13 Закону України «Про
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кооперацію», та у разі припинення участі в господарській діяльності
сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу протягом двох
років поспіль.
5. Майнові внески та кооперативні виплати в обслуговуючому
кооперативі
Основними джерелами формування майна кооперативу є: вступні
внески членів кооперативу; паї та додаткові паї членів кооперативу;
паї та додаткові паї асоційованих членів кооперативу; цільові внески
членів кооперативу; фінансові і товарні кредити; майно, добровільно
передане кооперативу його членами; кошти, що надходять від
провадження господарської діяльності; кошти, що надходять від
створених кооперативом підприємств, установ, організацій; грошові
та майнові пожертвування, благодійні внески, гранти, безоплатна
технічна допомога юридичних і фізичних осіб, у тому числі
іноземних; інші надходження, не заборонені законом. Основним та
найреальнішим джерелом формування майна кооперативу є пайові
внески. Вони можуть сплачуватися майном, майновими правами
та/або грішми.
Відповідно до ст. 9 Закону України «Про сільськогосподарську
кооперацію» дохід сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу
може формуватися за рахунок:
 надходжень від його членів у вигляді оплати за надані послуги у
процесі виробництва, заготівлі, переробки, постачання сільськогосподарської продукції;
 коштів або майна, які надходять у вигляді пасивних доходів;
 субсидій (дотацій), отриманих з державного та/або місцевих
бюджетів для підтримки сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів, державних цільових фондів або в межах технічної чи
благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги;
 інших не заборонених законом надходжень.
Надходження, одержані сільськогосподарським обслуговуючим
кооперативом від збуту (продажу) сільськогосподарської продукції за
дорученням членів цього кооперативу, не є його доходами.
Фінансовим результатом господарської діяльності (чистим
доходом) кооперативу є різниця між доходами кооперативу від
господарської діяльності та витратами на її провадження.
Після виконання зобов’язань сільськогосподарського обслуговуючого
кооперативу та відшкодування збитків за минулі періоди залишок
фінансового результату господарської діяльності кооперативу
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розподіляється загальними зборами у вигляді відрахувань до фондів
кооперативу, кооперативних виплат його членам та нарахувань на паї
членам кооперативу, у тому числі асоційованим.
Згідно зі ст. 1 Закону України «Про сільськогосподарську
кооперацію», кооперативні виплати – це повернення членам
кооперативу частини попередньо надлишково сплаченої вартості
наданих кооперативом послуг відносно їх фактичної вартості, що
розподіляється за результатами фінансового року між його членами.
Виплати на паї – це виплати частини доходу кооперативу на паї
члена та асоційованого члена кооперативу. Розмір виплат на паї
встановлюється рішенням загальних зборів членів кооперативу після
відрахувань обов’язкових коштів на формування й поповнення його
фондів. Загальна сума виплат на паї не може перевищувати 20 %
доходу, визначеного до розподілу. Статутом кооперативу може бути
передбачено різний відсоток часток доходу на паї для членів і
асоційованих членів кооперативу (як правило, виплати на паї
асоційованих членів кооперативу встановлюються в більшому
розмірі). Відповідно до рішення загальних зборів кооперативу виплата
часток доходу на паї може здійснюватися у грошовій формі, товарами,
цінними паперами, збільшенням паю тощо.
У разі ліквідації кооперативу майно, що залишилося після
задоволення всіх вимог кредиторів кооперативу, здійснення виплат
членам кооперативу паїв та виплат на паї, кооперативних виплат,
оплати праці, розрахунків з кооперативним об’єднанням, членом
якого він є, розподіляється між членами кооперативу у порядку,
визначеному статутом. Майно неподільного фонду не підлягає поділу
між його членами й передається за рішенням ліквідаційної комісії
іншій (іншим) кооперативній організації (кооперативним організаціям)
або до державного бюджету.
6. Державна підтримка сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів
Держава гарантує дотримання і захист майнових та інших прав і
законних інтересів сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.
Незаконне втручання в діяльність сільськогосподарського обслуговуючого
кооперативу органами влади та їх посадовими особами забороняється.
Відповідно до ч. 1 ст. 15 Закону України «Про сільськогосподарську
кооперацію» основними завданнями державної політики з підтримки
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів є створення
сприятливих умов для їх утворення, становлення і розвитку шляхом
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формування сприятливої податкової, фінансово-кредитної, інвестиційної
політики щодо діяльності сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів та їх членів, а також розроблення механізму їх державної
підтримки.
Частиною 2 цієї статті центральні та місцеві органи виконавчої
влади та органи місцевого самоврядування зобов’язані сприяти
розвиткові і зміцненню економічної самостійності сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів та їх членів, підвищенню ефективності
їх діяльності, не допускати будь-яких обмежень господарської
активності та ініціативи таких кооперативів, вільної і рівноправної їх
участі на ринках товарів, робіт і послуг.
Ч. 3 ст. 15 закріплено положення, згідно з яким державна
підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів
здійснюється відповідно до державних та регіональних програм за
рахунок державного і місцевих бюджетів у порядку, встановленому
законом.
Постановою від 03.06.2009 р. Кабінет Міністрів України затвердив
«Державну цільову економічну програму підтримки розвитку
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на період до 2015
року» [53]. Цією постановою було покладено обов’язок: 1) на
Мінекономіки – включати за поданням Мінагрополітики визначені
Програмою завдання, заходи і показники до розділів проекту
Державної програми економічного і соціального розвитку України на
відповідний рік; 2) на Мінагрополітики – а) під час складання проекту
Державного бюджету України на відповідний рік передбачати кошти
для виконання завдань і заходів Програми та сприяти залученню в
установленому порядку для фінансування Програми додаткових
коштів з інших джерел; б) подавати до 31 березня наступного року
Кабінетові Міністрів України і Міністерству економіки щорічний звіт
про результати виконання Програми; 3) на Раду міністрів АРК,
обласні та Севастопольську міську державні адміністрації –
а) розробити та затвердити регіональні програми розвитку
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на період до 2015
року; б) під час формування місцевих бюджетів передбачати
виділення коштів для фінансування заходів щодо виконання
регіональних програм розвитку сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів.
Метою Програми є удосконалення правових, соціальноекономічних та організаційних умов для створення сільськогосподарських
обслуговуючих
кооперативів,
формування
їх
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інфраструктури, зняття перешкод на шляху до організованого
аграрного ринку особистим селянським, фермерським господарствам
та фізичним особам – сільськогосподарським товаровиробникам,
підвищення рівня добробуту й зайнятості сільського населення.
Завданнями Програми є: удосконалення нормативно-правової
бази, що регламентує діяльність сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів; надання організаційної підтримки створенню сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів; поліпшення матеріальнотехнічної бази сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів
державного бюджету в межах бюджетних призначень, передбачених
на відповідний рік, коштів особистих селянських і фермерських
господарств та фізичних осіб – сільськогосподарських товаровиробників,
залучених інвестицій та інших, передбачених законодавством, джерел.
Порядок використання коштів Державного бюджету України для
надання підтримки сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам
встановлюється Кабінетом Міністрів України («Про затвердження
Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті
для підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів»
(постанова від 09.03.2011 р.) [56]).
Глосарій: обслуговуюча кооперація, обслуговуючий кооператив,
сільськогосподарський обслуговуючий кооператив, переробний
кооператив, заготівельно-збутовий кооператив, постачальницький
кооператив, сервісний кооператив, багатофункціональний обслуговуючий
кооператив, непідприємницьке товариство, господарська діяльність,
державна підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

1.
2.
3.
4.

Лекційне заняття
План
Поняття обслуговуючого кооперативу, мета його діяльності.
Види обслуговуючих кооперативів.
Пайові внески та кооперативні виплати в обслуговуючому
кооперативі.
Державна підтримка сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів.

Семінарське заняття
Питання для обговорення
1. Поняття обслуговуючого кооперативу, мета його діяльності.
2. Види обслуговуючих кооперативів.
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3. Пайові внески та кооперативні виплати в обслуговуючому
кооперативі.
4. Державна підтримка сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів.
Питання самостійного вивчення:
1. Законодавство про обслуговуючі кооперативи.
2. Особливості членства в обслуговуючому кооперативі.
3. Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, принципи їх
діяльності.
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння
знань:
1. Дати відповідь на контрольні питання.
1.1. Наведіть законодавче визначення поняття «обслуговуючий
кооператив».
1.2. Згідно з Цивільним кодексом України обслуговуючі кооперативи
належать до підприємницьких чи непідприємницьких товариств?
1.3. На які види поділяються обслуговуючі кооперативи?
1.4. Хто може бути членом обслуговуючого кооперативу?
1.5. Чи може бути особа одночасно членом декількох обслуговуючих
кооперативів?
1.6. У чому полягає головна особливість сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів?
1.7. У яких обсягах обслуговуючий кооператив може надавати
послуги особам, як не є членами цього кооперативу?
1.8. Які види діяльності можуть здійснювати сервісні кооперативи?
1.9. Чи можуть обслуговуючі кооперативи надавати послуги за цінами
і тарифами, що встановлюються окремо для членів кооперативу та
інших осіб?
1.10. Якими законодавчими актами регулюється діяльність обслуговуючих
кооперативів?
2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на
семінарському занятті.
4. Виконати завдання:
4.1. Письмово пояснити яку роль відіграють кооперативні виплати в
реалізації цілей обслуговуючого кооперативу і забезпеченні його
статусу як неприбуткової організації.
4.2. Письмово порівняти цілі і напрями діяльності різних видів
обслуговуючого кооперативу.
4.3. Розв’язати ситуаційне завдання:
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Приватний підприємець К. звернувся зі скаргою до правління
постачального кооперативу «Нива», в якій зазначив, що продавець
магазину-складу, який належить кооперативу, відпустив йому товар за
ціною, вищою за ту, за якою у присутності К. той самий товар було
реалізовано іншим покупцям. Продавець пояснив, що інші покупці, на
відміну від скаржника, є членами цього кооперативу.
Оцініть правомірність ситуації.
4.4. Письмово порівняти правову природу постачального кооперативу
і споживчого товариства.
5. Розв’язати тести:
5.1. Розміри вступного та обов'язкового пайового внесків членів
обслуговуючого кооперативу визначаються рішенням:
а) загальних зборів членів кооперативу;
б) правління кооперативу;
в) спостережної ради кооперативу;
г) голови кооперативу.
5.2. Чисельність членів обслуговуючого сільськогосподарського
кооперативу не може бути меншою ніж:
а) три особи;
б) п’ять осіб;
в) десять осіб;
г) тридцять осіб.
5.3. Законодавець визначив як «кооператив, який утворюється шляхом
об'єднання фізичних та/або юридичних осіб для надання послуг
переважно членам кооперативу, а також іншим особам з метою
провадження їх господарської діяльності»:
а) кредитну спілку;
б) виробничий кооператив;
в) споживче товариство;
г) обслуговуючий кооператив.
5.4. Обслуговуючі кооперативи за Цивільним кодексом України
належать до:
а) недержавних установ;
б) підприємницьких товариств;
в) господарських товариств;
г) непідприємницьких товариств.
5.5. Кооперативи, які здійснюють технологічні, транспортні,
меліоративні, ремонтні, будівельні, еколого-відновні роботи,
здійснюють ветеринарне обслуговування тварин і племінну роботу,
займаються телефонізацією, газифікацією, електрифікацією в
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сільській місцевості, надають медичні, побутові, санаторно-курортні,
науково-консультаційні послуги, послуги з уведення бухгалтерського
обліку, аудиту та інше, називаються:
а) постачальними;
б) збутово-переробними;
в) сервісними;
г) заготівельно-закупівельними.
5.6. Постачальні, збутові, переробні й сервісні кооперативи є видами:
а) кредитних кооперативів;
б) обслуговуючих кооперативів;
в) споживчих кооперативів;
г) виробничих кооперативів.
5.7. За Законом України «Про кооперацію» обслуговуючі кооперативи
надають послуги іншим особам (не членам кооперативу) в обсягах, що
не перевищують від загального обороту кооперативу:
а) 10 відсотків;
б) 20 відсотків;
в) 30 відсотків;
г) 50 відсотків.
5.8. Члени сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу
відповідають за зобов’язаннями кооперативу:
а) у межах пайового і вступного внесків;
б) у повному розмірі;
в) пропорційно до розміру доходів, особисто одержаних у
кооперативі за попередній рік;
г) у межах пайового майнового внеску.
5.9. У разі смерті члена обслуговуючого кооперативу його пай:
а) успадковується згідно з Цивільним кодексом України;
б) залишається в кооперативі;
в) переходить у власність кооперативного об’єднання;
г) переходить у власність територіальної громади, на території якої
мешкав померлий.
5.10. Фізичні та юридичні особи можуть бути членами кількох
обслуговуючих кооперативів, різних за:
а) територіальним розташуванням;
б) напрямами діяльності;

в) складом членів;
г) рівнем доходів.
Література: 1, 2, 5-7, 18, 25, 50, 51, 53, 55-58, 62, 85, 108, 113, 131,
144, 147, 165, 168, 175, 178, 185.
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Тема 11. Правове регулювання споживчої кооперації
1. Законодавство про споживчу кооперацію
Законодавство визначає правові, економічні та соціальні засади
створення та діяльності споживчих кооперативів та їх спілок.
Правове регулювання споживчої кооперації здійснюється Конституцією
України, Законами України «Про кооперацію», «Про споживчу
кооперацію», ЦК України та ГК України, іншими нормативноправовими актами, у т. ч. підзаконними. Нагальним є прийняття нової
редакції Закону України «Про споживчу кооперацію».
У споживчій кооперації України велику роль відіграють внутрішньокооперативні нормативні акти. Споживча кооперація, на відміну від
інших видів кооперативів, має вертикальну систему кооперативних
організацій (райспоживспілки, облспоживспілки, Укоопспілка), яким
споживчі товариства (первинні кооперативи) в установленому порядку
делегували право прийняття нормативних актів, обов'язкових для всіх
кооперативних організацій нижчого рівня.
Делегування прав і повноважень спілкам на прийняття внутрішньокооперативних нормативних актів здійснюється споживчими
товариствами в такому порядку: споживчі товариства шляхом
прийняття рішення загальними зборами пайовиків делегують частину
своїх повноважень районним спілкам споживчих товариств, про що
засвідчується в статуті райспоживспілки; в такому ж порядку вищі
органи райспоживспілки делегують частину своїх повноважень
облспоживспілкам, а останні – Центральній спілці споживчих
товариств України (Укоопспілці), про що засвідчується у статутах
відповідних спілок. Крім статутних прав і повноважень, окремі додаткові права і повноваження можуть бути делеговані на договірних
засадах або ж шляхом видачі разового чи постійного доручення [108, с. 89].
Органи управління організацій споживчої споживчої кооперації
приймають переважно примірні нормативні акти, до яких належать
примірні статути різних рівнів кооперативних формувань (споживчого
товариства, райспоживспілки, облспоживспілки, підприємства споживчої
кооперації), примірні положення, примірні договори тощо, які містять
рекомендаційні норми.
Примірні нормативні акти мають значення для уніфікації
регулювання однотипних внутрішньокооперативних відносин в системі
споживчої кооперації. Вони дають можливість державним органам
перевіряти, наскільки локальний нормативний акт кооперативної
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організації регіонального чи місцевого рівня враховує рекомендації
примірного нормативного акта, прийнятого вищими органами споживчої кооперації, і, таким чином, наскільки він відповідає вимогам
законодавства.
Піднормативне регулювання відносин у галузі споживчої
кооперації здійснюється зокрема за допомогою договорів, які
укладаються між кооперативними організаціями і тому можуть
називатися кооперативними. Це договори про господарсько-правові
взаємовідносини між правліннями кооперативів та правліннями їх
об'єднань. На підставі Закону «Про споживчу кооперацію» збори Ради
Укоопспілки 17 червня 1992 р. затвердили примірні договори про
господарсько-правові взаємовідносини між правліннями споживчого
товариства та районної спілки споживчих товариств, районної спілки
споживчих товариств (районного споживчого товариства) та обласної
(республіканської) спілки споживчих товариств, обласної спілки
споживчих товариств, Кримспоживспілки та Центральної спілки
споживчих товариств України (Укоопспілки) [108, с. 192].
2. Поняття споживчої кооперації та споживчого кооперативу
(товариства)
Споживча кооперація в Україні – це добровільне об'єднання
громадян для спільного ведення господарської діяльності з метою
поліпшення свого економічного та соціального стану. Вона здійснює
торговельну, заготівельну, виробничу та іншу діяльність, не заборонену
чинним законодавством України, сприяє соціальному і культурному
розвитку села, народних промислів і ремесел, бере участь у
міжнародному кооперативному русі (ст. 1 Закону України «Про
споживчу кооперацію») [4].
Первинною ланкою споживчої кооперації є споживче товариство
– самостійна, демократична організація громадян, які на основі
добровільності членства і взаємодопомоги за місцем проживання або
роботи об'єднуються для спільного господарювання з метою
поліпшення свого економічного і соціального стану (ст. 5 п. 1 Закону
України «Про споживчу кооперацію»).
Стаття 2 Закону України «Про кооперацію» [2] визначає
споживчий кооператив (споживче товариство) інакше – як кооператив,
який утворюється шляхом об'єднання фізичних та/або юридичних осіб
для організації торговельного обслуговування, заготівель сільськогосподарської продукції, сировини, виробництва продукції та надання
інших послуг з метою задоволення споживчих потреб його членів.
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Відповідно до ст. 6 Закону споживчі кооперативи становлять окремий
тип кооперативів, у межах якого виокремлюються декілька видів за
напрямами діяльності та іншими критеріями.
Цивільний кодекс України відносить споживчі кооперативи за
видовою ознакою до юридичних осіб приватного права (ст. 81), а за
організаційно-правовою формою – до непідприємницьких товариств
(ст. 85-86) [7]. Проте споживчі кооперативи (товариства), як і
виробничі кооперативи, можуть бути суб'єктами банкрутства.
3. Членство у споживчому кооперативі
Згідно зі ст. 6 Закону «Про споживчу кооперацію» [4], членство у
споживчому товаристві може бути індивідуальним і колективним.
Індивідуальними членами споживчого товариства можуть бути
громадяни, які досягли 16-річного віку і виявили бажання брати
участь у здійсненні цілей і завдань споживчого товариства. Членами
учнівських споживчих товариств, що створюються при загальноосвітніх школах та інших навчальних закладах, можуть бути особи,
які досягли 14-річного віку. Колективними членами споживчого
товариства можуть бути фермерські господарства, колективні сільськогосподарські підприємства, господарські товариства, кооперативні,
державні та інші підприємства, що поділяють його цілі та інтереси.
Права та обов'язки членів споживчого товариства визначені ст. 6
(пп. 4-5) Закону «Про споживчу кооперацію» і положеннями
Примірного статуту споживчого товариства [80], яким кореспондують
за своїм змістом відповідні пункти статуту кожного споживчого
товариства. Крім прав члена кооперативу, закріплених у Законі «Про
кооперацію», в якості специфічних для членів споживчих товариств
можна назвати переважне перед іншими громадянами право
придбання товарів і одержання послуг у магазинах та інших
підприємствах споживчої кооперації, а також право бути прийнятим у
першочерговому порядку на роботу в споживче товариство відповідно
до освіти і професійної підготовки та одержувати направлення у
навчальні заклади, в тому числі на правах господарського стипендіата
на договірних засадах.
Важливими внутрішньокооперативними нормативними актами,
якими опосередковується реалізація низки членських правомочностей
у споживчих товариствах, є «Положення про порядок участі членів,
асоційованих членів споживчого товариства (з числа фізичних осіб) у
його господарській діяльності (придбання товарів в об’єктах
роздрібної торгівлі споживчої кооперації України)», затверджене
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постановою п’ятих зборів Ради Укоопспілки 19-го скликання від
21 листопада 2007 р. [77], та «Положення про кооперативні виплати
членам споживчих товариств за придбання товарів в об’єктах
роздрібної торгівлі та харчування споживчої кооперації України»,
затверджене постановою третіх зборів Ради Укоопспілки 19-го
скликання від 25 січня 2006 р. [75].
4. Правове регулювання організаційно-управлінських відносин у
системі споживчої кооперації
Управління споживчим кооперативом здійснюється на основі
самоврядування, гласності, участі його членів у вирішенні питань
діяльності кооперативу. Вищим органом управління споживчого
кооперативу є загальні збори членів кооперативу. До органів
управління кооперативу належать правління (голова) кооперативу та
ревізійна комісія (ревізор) кооперативу. Статутом споживчого кооперативу
може бути передбачено спостережну раду кооперативу (у разі якщо
кількість членів кооперативу становить більш як п'ятдесят осіб).
У Примірному статуті споживчого товариства [80] передбачається
наділення правами вищого органу самоврядування зборів уповноважених.
Збори уповноважених скликаються у тих споживчих товариствах, в
яких налічується 200 і більше членів-пайовиків, для вирішення
питань, що належать до компетенції загальних зборів.
Особливістю системи споживчої кооперації є наявність органів
самоврядування дільничного рівня. Постановою Ради Укоопспілки
«Про громадські органи управління і контролю споживчого
товариства» від 25 січня 2006 р. затверджені: Положення про
кооперативну дільницю споживчого товариства, Положення про
уповноваженого, Положення про дільничні комітети споживчого
товариства, Положення про комісію кооперативного контролю [76].
Кооперативна дільниця розглядається як одна з територіальних
одиниць, в межах яких здійснює свою діяльність споживче
товариство. На кооперативній дільниці члени споживчого товариства
через дільничні збори беруть участь в управлінні справами
споживчого товариства і безпосередньо здійснюють свої права та
обов’язки, визначені статутом споживчого товариства. У період між
загальними зборами (зборами уповноважених) споживчого товариства
в межах дільниці свою діяльність здійснюють уповноважені,
дільничний комітет та комісія кооперативного контролю за роботою
об’єктів торгівлі та інших підприємств дільниці.
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Споживча кооперація має в Україні найбільший досвід спілкового
будівництва (Вукопспілка була створена ще в 1920 р.) і найскладнішу
структуру організаційно-управлінських відносин. Діяльність спілок
споживчої кооперації сьогодні регулюється Законом «Про споживчу
кооперацію», розділ ІІІ якого має назву «Спілки споживчих
товариств» [4].
Згідно зі ст. 8 цього Закону, спілки споживчих товариств,
виходячи з делегованих їм прав, можуть представляти і захищати
інтереси споживчих товариств, їх членів та населення у відповідних
державних та інших органах, а також у міжнародних організаціях;
подавати споживчим товариствам практичну допомогу у здійсненні
господарської діяльності, впровадженні в практику досягнень науковотехнічного прогресу, передового досвіду; проводити науково-дослідні
і дослідно-конструкторські роботи, підготовку та підвищення
кваліфікації кадрів; вирішувати господарські спори між організаціями
і підприємствами споживчої кооперації; вести власну господарську
діяльність, спрямовану на створення необхідної виробничої та
соціальної інфраструктури споживчої кооперації. Спілка не має щодо
товариств-членів розпорядчих функцій.
Статтею 8 Закону «Про споживчу кооперацію» передбачено, що
вищим органом управління спілки є з'їзд (конференція), який приймає
статут, обирає розпорядчі, виконавчі та контрольні органи, вирішує
інші питання діяльності спілки. Взаємодія і підпорядкованість
розпорядчих, виконавчих та контрольних органів спілки визначається
статутом.
Вищим органом самоврядування в районній спілці споживчих
товариств є конференція спілки споживчих товариств району, а в
обласній спілці споживчих товариств (АР Крим) і в Укоопспілці –
з'їзд. Чергові з'їзди споживчої кооперації скликаються один раз на
п'ять років. Повноваження районної конференції та з'їздів області й
Укоопспілки визначаються їхніми статутами і за своїм змістом
охоплюють у першу чергу організаційно-правові питання.
У період між конференціями районної споживчої спілки,
обласними з'їздами і з'їздами Укоопспілки функції вищого органу
самоврядування виконує рада. Особовий склад ради комплектується
шляхом обрання її членів і кандидатів відповідною конференцією і
з'їздом. Рада не може вирішувати ті питання, що віднесені до
виключної компетенції конференції і з'їздів.
Районна і обласна спілка та Укоопспілка мають свій виконавчорозпорядчий орган – правління. Цей орган відповідальний перед
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радою за стан справ у спілці, спрямовує поточну організаційну,
господарську і соціальну діяльність споживчої спілки, здійснює
безпосереднє управління роботою підприємств спілки. Повноваження
правління спілки окреслені її статутом.
Статтею 15 Закону «Про споживчу кооперацію» передбачено, що
ревізії фінансово-господарської діяльності кооперативів, їх об'єднань
та підпорядкованих їм підприємств проводяться їхніми ревізійними
комісіями (ревізорами) або контрольно-ревізійним апаратом відповідних
об'єднань чи аудиторськими організаціями. Правомочності ревізійної
комісії визначаються статутом кожної з цих організацій та
спеціальним положенням, що його приймають загальні збори кооперативу та об'єднання кооперативів.
Закон України «Про споживчу кооперацію» (п. 2 ст. 11)
передбачає, що споживчі товариства та їх спілки, виходячи із
статутних норм, мають право створювати (реорганізовувати,
ліквідовувати) для здійснення своїх статутних завдань будь-які
підприємства, установи, організації, комерційні банки, фінансоворозрахункові центри, страхові товариства, біржі та інші об'єкти,
діяльність яких не суперечить законам України. Згідно з п. 8 ст. 111
ГК України [6], підприємствами споживчої кооперації визнаються
унітарні або корпоративні підприємства, утворені споживчим
товариством (товариствами) або спілкою (об’єднанням) споживчих
товариств відповідно до вимог цього Кодексу та інших законодавчих
актів з метою здійснення статутних цілей цих товариств, спілок
(об’єднань). Між підприємством споживчої кооперації і його
засновником (засновниками) виникають організаційно-господарські та
інші відносини.
5. Правове регулювання відносин власності у системі
споживчої кооперації
У Законі «Про споживчу кооперацію» зазначено, що власність
споживчої кооперації є однією з форм колективної власності [4, ст. 9].
Вона складається з власності споживчих товариств, спілок, підпорядкованих
їм підприємств і організацій та їх спільної власності. Володіння,
користування та розпорядження власністю споживчої кооперації
здійснюють її органи відповідно до компетенції, визначеної статутами
споживчих товариств та їх спілок.
Стосовно підприємств та організацій як суб'єктів права власності,
то в юридичній літературі їх правовий статус характеризується
неоднозначно. Так, у п. 1 ст. 9 Закону «Про споживчу кооперацію»
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йдеться лише про те, що майно підпорядкованих споживчим
товариствам і спілкам підприємств та організацій входить до складу
власності споживчої кооперації. Таке формулювання дозволило
деяким науковцям висловлювати сумнів, що суб'єктами права
власності на це майно можуть вважатися самі підприємства.
Зміст Примірного засновницького договору про створення
підприємства споживчої кооперації та Примірного статуту підприємства
споживчої кооперації, затверджених Радою Укоопспілки 25 січня
2006 р. [71], містить положення, що обмежують правомочності
підприємства щодо розпорядження основними засобами (прийняття
рішень про це є виключною компетенцією зборів засновників). Це дає
підстави вважати, що основні засоби належать підприємству
споживчої кооперації на праві господарського віддання.
Ще одне дискусійне положення закріплено п. 6 ст. 9 Закону «Про
споживчу кооперацію» [4], в якому записано, що суб'єктами права
власності споживчої кооперації, крім юридичних осіб, є також члени
споживчого товариства. Слід ураховувати, що власником майна
кооперативу є сам кооператив. Передаючи у власність кооперативу
своє майно у вигляді паю, члени кооперативу стають суб'єктами
зобов’язальних прав (права вимоги), тобто член кооперативу має
право вимагати частку (пай) в майні кооперативу в разі виходу з
нього. Тільки після того, як частка конкретного майна буде передана
членові кооперативу (в натурі або грошима), він стає її власником.
Статтею 9 Закону «Про споживчу кооперацію» передбачено, що
власність споживчих товариств утворюється з внесків їх членів,
прибутків, одержуваних від реалізації товарів, продукції, послуг,
цінних паперів та іншої діяльності, не забороненої чинним законодавством.
Власність спілок споживчих товариств утворюється з майна,
переданого їх членами, коштів, одержаних від господарської
діяльності підприємств і організацій спілки, реалізації цінних паперів
та іншої діяльності.
Згідно з «Положенням про громадське майно (основні засоби)
споживчої кооперації України», затвердженим Радою Укоопспілки
3 квітня 2003 р. [74], громадське майно (основні засоби) – це
матеріальні активи, які споживчі товариства, споживспілки
утримують з метою використання їх у процесі виробництва, реалізації
товарів, надання послуг, здійснення адміністративних, соціальнокультурних функцій тощо, очікуваний строк корисного використання
(експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо
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він довший за рік). Всі основні засоби споживчої кооперації
поділяються на неподільне і подільне громадське майно.
Неподільне громадське майно – це сукупність необоротних активів
(основних засобів) споживчого товариства, споживспілки, які
розподілу не підлягають і слугують як сьогоднішнім членам
споживчих товариств, так і майбутнім поколінням. У разі ліквідації
споживчого товариства, споживспілки неподільне громадське майно
передається за рішенням ліквідаційної комісії споживспілці, до складу
якої входить споживче товариство, споживспілка. Об’єкти основних
засобів (будівлі, споруди), які зараховані до неподільного громадського
майна споживчої кооперації, не можуть бути продані, безоплатно
передані, внесені до статутного капіталу інших підприємств, передані
в заставу, фінансовий лізинг (крім організацій і підприємств системи
Укоопспілки).
Подільне громадське майно – це сукупність необоротних активів
(основних засобів) споживчого товариства, споживспілки, які в
установленому законодавством України та нормативними актами
Укоопспілки порядку можуть бути переведені в оборотні активи, а
також внесені до статутних капіталів інших підприємств і організацій,
передані в заставу, надані в оренду тощо.
Важливими внутрішньокооперативними актами, якими регулюються
майнові відносини у споживчій кооперації, стали також «Положення
про неподільний фонд споживчого товариства» та «Положення про
організацію пайового господарства споживчої кооперації України»,
затверджені постановою четвертих зборів Ради Укоопспілки 19-го
скликання 24 січня 2007 р. [72], а також «Програма завершення
розмежування і закріплення власності в споживчій кооперації України
(Укоопспілки)», затверджена постановою ХVШ (позачергового) з’їзду
споживчої кооперації України 19 грудня 2000 р. [82].
На рівні спілок споживчих товариств за рішенням повноважних
органів управління (конференцій, з'їздів, рад) у відповідності з їх
статутами утворюються централізовані фонди. Централізовані фонди
в спілках споживчих товариств формуються за рахунок внесків
споживчих товариств або ж з фондів спілок нижчого до фондів
вищого рівня, а також за рахунок доходів від власної діяльності спілок
та від діяльності створених спілками підприємств. Так, постановою
Ради Укоопспілки від 15 березня 1995 р. «Про формування
централізованих фондів Укоопспілки» було передбачено, що
Кримспоживспілка та облспоживспілки після закінчення кожного
кварталу відраховують певні кошти у централізовані фонди (фонд
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фінансування капітальних вкладень, резервний фонд Укоопспілки,
фонд соціального розвитку споживчої кооперації, фонд науки і техніки, фонд фінансування підготовки і перепідготовки кадрів та ін.). У
такому ж порядку утворюються централізовані фонди на рівні
Кримспоживспілки та облспоживспілок [108, с. 147].
6. Види і напрями діяльності споживчих кооперативів (товариств),
їх об’єднань і створених ними підприємств та організацій
Якщо сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи займаються
обслуговуванням товарного сільськогосподарського виробництва своїх
членів, то споживчі товариства здійснюють торговельне, побутове та
інше обслуговування переважно сільського населення, здебільшого
своїх членів та їх родин. Основні напрями діяльності споживчих
товариств визначені Примірним статутом споживчого товариства [80].
Споживче товариство:
 організовує торговельне обслуговування, громадське харчування та
надання населенню послуг;
 закуповує у населення, сільських (фермерських) господарств,
колективних сільсько-господарських підприємств та інших господарств
сільськогосподарську продукцію і сировину, вироби підсобних
виробництв і промислів, дикорослі плоди, ягоди, гриби, лікарськотехнічну сировину для наступної переробки і реалізації;
 виробляє продовольчі і непродовольчі товари із закуповуваної
сільськогосподарської продукції, дикорослої та іншої сировини, а
також з сировини і матеріалів, що централізовано виділяються
державою та набуваються в іншому порядку, не забороненому чинним
законодавством України;
 розвиває матеріально-технічну базу торгівлі, заготівель і переробки
сільськогосподарської продукції і сировини, максимально наближає
свою діяльність до місць її виробництва і населення, створює
комплексну систему заготівель, переробки і торговельного
обслуговування, яка дозволяє трудівникам села й іншим громадянам,
які мають особисті підсобні господарства, збувати на місці лишки
сільськогосподарських продуктів і придбавати необхідні товари;
 на взаємовигідних умовах сприяє розвитку фермерських та
особистих підсобних господарств громадян з вирощування і відгодівлі
худоби, птиці, кролів, вирощування овочів і фруктів, плодів і ягід,
виробництва меду тощо, а також їх первинної переробки.
Практичну допомогу споживчим товариствам у здійсненні
торговельної, виробничої та іншої діяльності, організації матеріально175

технічного постачання, впровадженні досягнень науково-технічного
прогресу, підготовці і підвищенні кваліфікації кадрів, вирішенні
соціальних питань надають спілки споживчих товариств усіх рівнів.
У ст. 11 Закону «Про споживчу кооперацію» [4] закріплено основи
господарської діяльності споживчих товариств та їх спілок. Вони
самостійно розробляють програми економічного і соціального
розвитку, мають повну господарську самостійність, покривають свої
витрати за рахунок доходів від своєї господарської діяльності та
забезпечують схоронність власності споживчої кооперації.
Споживчі товариства, спілки та їх підприємства самостійно або на
договірних засадах встановлюють вільні ціни і тарифи на продукцію
виробничо-технічного призначення, сировину, сільгосппродукцію і
товари народного споживання, що виробляються і закуповуються
ними, надані послуги виходячи з попиту і пропозицій, за винятком
продукції, товарів і послуг, на які передбачено державне регулювання
цін і тарифів.
Організації та підприємства споживчої кооперації формують
товарні та матеріально-технічні ресурси за рахунок закупівель на
договірних засадах у підприємств (виробників), в оптовій торгівлі, на
біржах, аукціонах, шляхом заготівель сільськогосподарської продукції
і сировини у громадян, фермерських господарств, сільськогосподарських
підприємств, виробництва товарів на власних підприємствах та з
інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
Споживчі товариства та їх спілки як власники мають
організаційно-установчі повноваження (можуть виступати засновниками,
співзасновниками і учасниками юридичних осіб). Вони можуть
придбавати майно державних підприємств та підприємств, створених
на інших формах власності, а також інше майно і майнові права, а
також одержувати у встановленому порядку земельні ділянки у
користування.
Глосарій: споживча кооперація, споживчий кооператив (споживче
товариство), кооперативна дільниця, дільничний комітет, комісія
кооперативного контролю, районна спілка споживчих товариств,
обласна спілка споживчих товариств, Центральна спілка споживчих
товариств України (Укоопспілка), підприємство споживчої кооперації,
громадське майно споживчої кооперації.
Семінарське заняття
Питання для обговорення
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1. Поняття споживчої кооперації та споживчого кооперативу
(товариства).
2. Правове регулювання організаційно-управлінських відносин у
системі споживчої кооперації.
3. Правове регулювання відносин власності у системі споживчої
кооперації.
4. Види і напрями діяльності споживчих кооперативів (товариств), їх
об’єднань і створених ними підприємств та організацій.
5. Житловий кооператив як об’єднання споживачів.
Питання самостійного вивчення:
1. Законодавство про споживчу кооперацію.
2. Програма завершення розмежування і закріплення власності в
споживчій кооперації України (Укоопспілки).
3. Кооперативи по задоволенню потреб у гаражах, дачних і садових
ділянках.
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння
знань:
1. Дати відповідь на контрольні питання.
1.1. Наведіть законодавче визначення поняття «споживчий кооператив».
1.2. Згідно з Цивільним кодексом України споживчі кооперативи
належать до підприємницьких чи непідприємницьких товариств?
1.3. Які види діяльності здійснюють споживчі кооперативи?
1.4. Хто може бути членом споживчого кооперативу?
1.5. Які органи кооперативного самоврядування дільничного рівня
існують в системі Укоопспілки?
1.6. Охарактеризуйте основні етапи трансформації відносин власності
у споживчій кооперації України.
1.7. Які повноваження надає законодавство спілкам споживчих
товариств?
1.8. Назвіть і охарактеризуйте вищий орган управління спілки
споживчих товариств.
1.9. Яку роль у системі споживчої кооперації України відіграють
примірні договори?
1.10. Якими законодавчими актами регулюється діяльність споживчих
кооперативів?
2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на
семінарському занятті.
4. Виконати завдання:
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4.1. Письмово обґрунтувати належність споживчих кооперативів до
товариств непідприємницького типу.
4.2. Розв’язати ситуаційне завдання:
Голова Д-ї районної державної адміністрації своїм розпорядженням
зобов’язав районне споживче товариство розширити асортимент
продукції, яка реалізується в магазинах товариства місцевим жителям
пенсійного віку за пільговими цінами. Рішення було аргументовано
тим, що райдержадміністрація повинна дбати про добробут
малозабезпечених верств населення в умовах економічної кризи.
Оцініть правомірність ситуації.
4.3. Користуючись Законом України «Про споживчу кооперацію» і
«Примірним статутом споживчого товариства» заповнити таблицю
«Права та обов’язки члена споживчого товариства»:
Права та обов’язки члена споживчого товариства
Права члена споживчого
Обов’язки члена споживчого
товариства
товариства
4.4. На підставі аналізу примірних статутів і примірних договорів, що
діють у системі Укоопспілки, письмово пояснити яким чином
статутне регулювання відносин у системі споживчої кооперації
України поєднується з їх договірним регулюванням.
5. Розв’язати тести:
5.1. Законодавець визначив як «кооператив, який утворюється шляхом
об'єднання фізичних та/або юридичних осіб для організації
торговельного обслуговування, заготівель сільськогосподарської
продукції, сировини, виробництва продукції та надання інших послуг
з метою задоволення споживчих потреб його членів»:
а) кредитну спілку;
б) виробничий кооператив;
в) споживче товариство;
г) обслуговуючий кооператив.
5.2. Частина доходу, що розподіляється за результатами фінансового
року між членами споживчого кооперативу пропорційно їх участі в
господарській діяльності кооперативу – це:
а) виплати на паї;
б) заробітна плата;
в) кооперативні виплати;
г) преміальні виплати.
5.3. Закон України «Про споживчу кооперацію» було прийнято в:
а) 1992 році;
б) 1997 році;
в) 2001 році;
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г) 2003 році.
5.4. Примірний статут споживчого товариства затверджується:
а) Кабінетом Міністрів України;
б) Міністерством економіки;
в) Укоопспілкою;
г) загальними зборами членів споживчого товариства.
5.5. Вищим органом самоврядування в райспоживспілці є:
а) голова райспоживспілки;
б) ревізійна комісія райспоживспілки;
в) правління райспоживспілки;
г) конференція райспоживспілки.
5.6. Вищим органом самоврядування облспоживспілки є:
а) з’їзд облспоживспілки ;
б) голова облспоживспілки;
в) спостережна рада облспоживспілки;
г) контрольно-ревізійне управління.
5.7. Вищим органом самоврядування Укоопспілки є:
а) голова Укоопспілки;
б) правління Укоопспілки;
в) спостережна рада Укоопспілки;
г) з’їзд Укоопспілки.
5.8. Який орган має право вносити зміни до статуту кооперативу?
а) збори Укоопспілки;
б) з’їзд облспоживспілки;
в) місцева державна адміністрація;
г) загальні збори членів кооперативу (товариства).
5.9. Згідно з «Примірним засновницьким договором про створення
підприємства споживчої кооперації» та «Примірним статутом
підприємства споживчої кооперації», затвердженими Радою
Укоопспілки, основні засоби належать підприємству споживчої
кооперації на праві:
а) власності;
б) господарського відання;
в) оперативного управління;
г) оренди.
5.10. Членами учнівських споживчих товариств, які створюються при
загальноосвітніх школах та інших навчальних закладах, можуть бути
особи, які досягли віку:
а) 14 років;
б) 15 років;
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в) 16 років;
г) 18 років.
Література: 1, 2, 4, 6, 7, 59, 61, 63, 66, 67, 70-77, 79, 80-84, 100, 101,
104, 108, 117-119, 121, 133, 148, 159, 164, 169, 170-172.
Тема 12. Правове регулювання кредитної кооперації
1. Законодавство про кредитну кооперацію
Законодавство визначає правові, економічні та соціальні засади
створення та діяльності кредитних спілок та їх асоціацій.
Правове регулювання кредитної кооперації здійснюється Конституцією
України, Законами України «Про кооперацію», «Про кредитні
спілки», ЦК України та ГК України (ст. 130 присвячена кредитним
спілкам, а ст. 338 – кооперативним банкам), іншими нормативноправовими актами, у т. ч. підзаконними. Серед суб’єктів видання
останніх слід назвати насамперед Кабінет Міністрів України та
Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг
(Держфінпослуг).
2. Поняття і юридична природа кредитної спілки
Згідно зі ст. 1 Закону України «Про кредитні спілки» [3], кредитна
спілка – це неприбуткова організація, заснована фізичними особами,
професійними спілками, їх об'єднаннями на кооперативних засадах з
метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та
наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків
членів кредитної спілки.
Особливість кредитної спілки як різновиду кооперативів полягає
насамперед у тому, що вона є фінансовою установою, яка має право
провадити лише види діяльності, прямо передбачені законом.
Статтею 3 «Юридичний статус кредитної спілки» передбачено, що
кредитна спілка:
 є юридичною особою, набуваючи цього статусу з моменту її
державної реєстрації;
 має самостійний баланс, банківські рахунки, які відкриває і
використовує згідно із законодавством у самостійно обраних
банківських установах, а також печатку, штамп та бланки із своїм
найменуванням, власну символіку;
 може укладати від свого імені договори та інші угоди, які не
суперечать законодавству та статуту кредитної спілки, набувати
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майнові та немайнові права, мати обов'язки, що випливають із
законодавства України та укладених кредитною спілкою угод, бути
позивачем і відповідачем у судах;
 не може бути засновником, співзасновником або учасником суб'єкта
(суб'єктів) підприємницької діяльності, крім місцевого кооперативного
банку, як на території України, так і за її межами;
 діє на основі самофінансування, несе відповідальність за наслідки
своєї діяльності та виконання зобов'язань перед своїми членами,
партнерами, державним та місцевими бюджетами;
 несе відповідальність за своїми зобов'язаннями у межах вартості
майна, яке належить їй на праві власності.
3. Особливості створення і державної реєстрації кредитних
спілок
Кредитна спілка створюється на підставі рішення установчих
зборів (оформляється протоколом установчих зборів, який підписують
голова та секретар зборів). Чисельність засновників (членів) кредитної
спілки не може бути менше ніж 50 осіб, які відповідно до Закону
можуть бути членами кредитної спілки та об'єднані хоча б за однією з
таких ознак: мають спільне місце роботи чи навчання або належать до
однієї професійної спілки, об'єднання професійних спілок, іншої
громадської чи релігійної організації або проживають в одному селі,
селищі, місті, районі, області [3, ст. 6].
Згідно зі ст. 8 Закону України «Про кредитні спілки», державна
реєстрація кредитних спілок здійснюється спеціально уповноваженим
органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових
послуг (Держфінпослуг) шляхом внесення відповідного запису до
державного реєстру фінансових установ.
Ліцензуванню в кредитній спілці підлягає діяльність по залученню
внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, а
також інші види діяльності відповідно до закону.
Протягом трьох місяців з дня державної реєстрації кредитна
спілка зобов'язана розробити та затвердити з урахуванням вимог
Закону «Про кредитні спілки», інших законів та нормативно-правових
актів Держфінпослуг відповідні внутрішні положення та процедури
для забезпечення ефективної та безпечної діяльності кредитної спілки.
4. Членство у кредитних спілках
Згідно зі ст. 10 Закону «Про кредитні спілки» [3], членами
кредитної спілки можуть бути громадяни України, іноземці та особи
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без громадянства, які постійно проживають на території України,
об'єднані хоча б за однією із передбачених цим законом ознак (спільне
місце роботи чи навчання або належність до однієї професійної
спілки, об'єднання професійних спілок, іншої громадської чи
релігійної організації або проживання в одному селі, селищі, місті,
районі, області), мають повну цивільну дієздатність. Не можуть бути
прийняті до кредитної спілки особи, які за рішенням суду визнані
недієздатними або обмежено дієздатними, особи, які відбувають
покарання у вигляді позбавлення волі, а також особи, що мають
непогашену судимість за корисливі злочини.
Відповідно до ст. 34 ЦК України [7] повну цивільну дієздатність
має фізична особа, яка досягла 18 років (повноліття). У разі реєстрації
шлюбу фізичною особою, яка не досягла повноліття, вона набуває
повної цивільної дієздатності з моменту реєстрації шлюбу. Крім того,
повна цивільна дієздатність може бути надана фізичній особі, яка
досягла 16 років і працює за трудовим договором, а також неповнолітній особі, яка записана матір'ю або батьком дитини. У цьому разі
надання повної цивільної дієздатності провадиться за рішенням
органу опіки та піклування за заявою заінтересованої особи за письмовою згодою батьків (усиновлювачів) або піклувальника, а у разі
відсутності такої згоди повна цивільна дієздатність може бути надана
за рішенням суду.
Також повна цивільна дієздатність може бути надана фізичній
особі, яка досягла 16 років і яка бажає займатися підприємницькою
діяльністю. За наявності письмової згоди на це батьків (усиновлювачів),
піклувальника або органу опіки та піклування така особа може бути
зареєстрована як підприємець. У цьому разі фізична особа набуває
повної цивільної дієздатності з моменту державної реєстрації її як
підприємця.
ЦК України встановлена можливість обмеження цивільної
дієздатності фізичної особи, яка страждає на психічний розлад, який
істотно впливає на її здатність усвідомлювати значення своїх дій та
(або) керувати ними; особи, яка зловживає спиртними напоями,
наркотичними засобами, токсичними речовинами тощо і тим ставить
себе чи свою сім'ю, а також інших осіб, яких вона за законом
зобов'язана утримувати, у скрутне матеріальне становище (ст. 36) або
визнання її недієздатною, якщо вона внаслідок хронічного, стійкого
психічного розладу не здатна усвідомлювати значення своїх дій та
(або) керувати ними (ст. 39).
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Судимість – це особливий правовий стан особи, створений
реалізацією кримінальної відповідальності, який виникає у зв'язку з
ухвалою обвинувального вироку суду за вчинений нею злочин і
призначенням покарання та тягне певні, несприятливі для
засудженого, правові наслідки, що виходять за межі покарання.
Судимість має строковий характер. Закон визначає, коли вона виникає
(з дня набрання законної сили обвинувальним вироком), та
встановлює підстави її припинення. Такими підставами є погашення
судимості та її зняття. Як погашення, так і зняття судимості пов’язані
зі спливом певних строків, визначених Кримінальним кодексом
України.
Згідно зі ст. 10 Закону «Про кредитні спілки» [3], прийняття до
кредитної спілки та виключення з її складу провадяться на підставі
письмової заяви особи за рішенням спостережної ради кредитної
спілки, крім випадків припинення членства у зв'язку зі смертю особи
або виключенням члена за рішенням загальних зборів у разі
порушення ним статуту кредитної спілки.
Членство у кредитній спілці настає з дня сплати особою вступного
та обов'язкового пайового внесків у порядку, передбаченому статутом
кредитної спілки. В першу чергу сплачується вступний внесок. У разі
коли вступний та обов'язковий пайовий внески сплачено у різні дні,
першим днем членства вважається день сплати обов'язкового
пайового внеску.
Ст. 10 ч. 6 Закону «Про кредитні спілки» передбачений момент
припинення членських відносин: днем припинення членства у
кредитній спілці вважається день прийняття загальними зборами
членів кредитної спілки або спостережною радою кредитної спілки
відповідного рішення.
Ст. 10 ч. 7 Закону «Про кредитні спілки» передбачено, що в разі
припинення членства фізичної особи у кредитній спілці вступний
внесок їй не повертається, а повернення обов’язкового пайового та
інших внесків провадиться у порядку, передбаченому статутом
кредитної спілки, але не пізніше ніж через один місяць після
прийняття загальними зборами або спостережною радою кредитної
спілки відповідного рішення.
5. Система органів самоврядування кредитної спілки, їх
повноваження
Органами управління кредитної спілки, відповідно до ст. 13 Закону
«Про кредитні спілки» [3], є загальні збори членів кредитної спілки,
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спостережна рада, ревізійна комісія, кредитний комітет та правління.
Рішенням загальних зборів членів кредитної спілки можуть бути
створені й інші органи управління.
Згідно зі ст. 14 Закону «Про кредитні спілки», загальні збори членів
кредитної спілки можуть приймати рішення з будь-яких питань
діяльності кредитної спілки. До виключної компетенції загальних
зборів членів кредитної спілки належить:
 затвердження статуту кредитної спілки, внесення до нього змін і
доповнень;
 обрання та відкликання членів спостережної ради та ревізійної
комісії;
 затвердження річних результатів діяльності кредитної спілки, звітів
спостережної ради, правління та кредитного комітету і висновків
ревізійної комісії;
 прийняття рішення про збільшення пайового капіталу кредитної
спілки шляхом збільшення розміру обов'язкового пайового внеску або
внесення додаткових пайових внесків;
 прийняття рішення про порядок розподілу доходу та покриття
збитків кредитної спілки;
 затвердження положень про спостережну раду, ревізійну комісію,
кредитний комітет та правління;
 прийняття рішення про припинення діяльності кредитної спілки.
Статутом кредитної спілки може бути визначено інші питання, що
належать до виключної компетенції загальних зборів.
Законом «Про кредитні спілки» (ст. 14) встановлено, що
повідомлення про скликання чергових загальних зборів членів
кредитної спілки повинно бути зроблене не пізніше ніж за 30
календарних днів до скликання зборів із зазначенням часу і місця їх
проведення та порядку денного шляхом надсилання письмового
запрошення листом кожному члену кредитної спілки за місцем його
проживання або вручення такого письмового запрошення особисто
члену кредитної спілки під підпис. До запрошення додаються
письмовий річний звіт про діяльність органів управління кредитної
спілки та її річний фінансовий звіт. Повідомлення про скликання
чергових загальних зборів повинно бути опубліковано не пізніше ніж
за 30 календарних днів до скликання зборів у відповідних засобах
масової інформації, в яких публікуються дані про державну
реєстрацію кредитної спілки.
Загальні збори членів кредитної спілки скликаються спостережною
радою у строки, передбачені статутом кредитної спілки, але не рідше
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ніж один раз на рік. Позачергові загальні збори членів кредитної
спілки скликаються спостережною радою кредитної спілки з власної
ініціативи у будь-якому випадку, якщо цього потребують інтереси
кредитної спілки, а також на вимогу ревізійної комісії або не менш як
20 відсотків членів кредитної спілки. Якщо протягом 20 днів з дня
отримання такої письмової вимоги спостережна рада кредитної спілки
не виконає зазначену вимогу та не зробить повідомлення членам про
скликання позачергових загальних зборів, ревізійна комісія або члени
кредитної спілки вправі самі скликати позачергові загальні збори.
Загальні збори вважаються правомочними, якщо на них
представлено не менш як 50 відсотків членів кредитної спілки
особисто або за дорученням іншим членам кредитної спілки.
Голосування на загальних зборах відбувається за принципом – один
член кредитної спілки, присутній на зборах, має один голос.
Рішення загальних зборів членів кредитної спілки про припинення
діяльності кредитної спілки вважається прийнятим, якщо за нього
проголосувало не менш як 75 відсотків членів кредитної спілки,
присутніх на загальних зборах. З інших питань рішення приймаються
простою більшістю голосів членів кредитної спілки, присутніх на
загальних зборах.
Статтею 15 Закону України «Про кредитні спілки» передбачено,
що спостережна рада представляє інтереси членів кредитної спілки в
період між загальними зборами. Вона підзвітна загальним зборам
членів кредитної спілки і в межах компетенції, визначеної Законом та
статутом кредитної спілки, контролює і регулює діяльність правління
та кредитного комітету.
До компетенції спостережної ради кредитної спілки належить:
 затвердження положень про порядок надання послуг членам
кредитної спілки;
 встановлення видів кредитів, що надаються кредитною спілкою;
 вирішення питань про прийняття нових членів до кредитної спілки
та припинення членства у кредитній спілці;
 затвердження у випадках, передбачених статутом кредитної спілки,
рішень кредитного комітету про надання кредиту;
 визначення порядку прийняття рішень про придбання та продаж
майна кредитної спілки, використання тимчасово вільних коштів;
 затвердження кошторису та штатного розпису кредитної спілки;
 затвердження положення про структурні підрозділи кредитної
спілки;
 призначення голови та членів правління, а також членів кредитного
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комітету;
 визначення кваліфікаційних вимог до членів кредитного комітету,
працівників кредитної спілки та залучених на договірних умовах
експертів згідно з нормативно-правовими актами Держфінпослуг та
статутом спілки;
 прийняття рішення про вступ кредитної спілки до асоціації
кредитних спілок та/або об'єднаної кредитної спілки і вихід з таких
асоціацій та/або об'єднаної кредитної спілки, якщо ці питання
статутом кредитної спілки не віднесені до виключної компетенції
загальних зборів членів кредитної спілки.
Спостережна рада вирішує й інші питання діяльності кредитної
спілки, за винятком тих, що належать до виключної компетенції
загальних зборів членів кредитної спілки.
Спостережна рада кредитної спілки обирається загальними
зборами членів кредитної спілки у складі не менш як п'ять осіб. Члени
спостережної ради працюють на громадських засадах та ними не
можуть бути особи, які перебувають у трудових відносинах з
кредитною спілкою. Порядок обрання спостережної ради та строк її
повноважень визначаються статутом кредитної спілки.
Організаційною формою роботи спостережної ради є засідання, що
скликаються не рідше одного разу на квартал. Позачергові засідання
можуть скликатися за наполяганням половини членів спостережної
ради, а також за зверненням правління кредитної спілки.
Спостережна рада правомочна приймати рішення, якщо на її
засіданні присутні більш як половина її членів. Рішення спостережної
ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як
половина членів спостережної ради, які беруть участь у засіданні.
Спостережну раду кредитної спілки очолює голова, який обирається
в порядку, визначеному статутом кредитної спілки. Він організує
роботу спостережної ради кредитної спілки, головує на її засіданнях
та звітує про роботу спостережної ради на загальних зборах членів
кредитної спілки. Голова спостережної ради кредитної спілки несе
персональну відповідальність за виконання покладених на спостережну
раду завдань.
У Законі «Про кредитні спілки» (ст. 16) зазначено, що правління
кредитної спілки є виконавчим органом, який здійснює керівництво її
поточною діяльністю. Правління складається з осіб, які знаходяться в
трудових відносинах із спілкою. Воно підзвітне загальним зборам і
спостережній раді кредитної спілки та організує виконання їх рішень.
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Правління вирішує всі питання діяльності кредитної спілки, крім
тих, що належать до компетенції загальних зборів, спостережної ради
та кредитного комітету. Спостережна рада може прийняти рішення
про делегування частини належних їй повноважень до компетенції
правління, крім тих, що віднесені статутом кредитної спілки до її
виключної компетенції. Правління діє від імені кредитної спілки в
межах, передбачених Законом «Про кредитні спілки» і статутом
спілки.
Роботою правління керує голова правління, який призначається
спостережною радою і несе персональну відповідальність за виконання
покладених на правління завдань.
Голова правління кредитної спілки:
 без доручення представляє інтереси кредитної спілки та діє від її
імені;
 представляє кредитну спілку в її відносинах з державою, іншими
юридичними та фізичними особами;
 укладає договори та інші угоди від імені кредитної спілки, підписує
доручення на провадження дій від імені кредитної спілки;
 розпоряджається майном кредитної спілки в порядку та у межах,
визначених статутом кредитної спілки;
 готує подання спостережній раді на призначення та звільнення
членів правління кредитної спілки, призначає на посади та звільняє з
посад працівників кредитної спілки, застосовує до них заходи
заохочення та стягнення відповідно до законодавства, вживає заходів
щодо підготовки та підвищення кваліфікації працівників кредитної
спілки;
 вирішує інші питання діяльності кредитної спілки відповідно до
Закону та статуту кредитної спілки.
Спеціальним органом, відповідальним за організацію кредитної
діяльності спілки, є кредитний комітет кредитної спілки (ст. 17
Закону). Він призначається спостережною радою і підзвітний
загальним зборам членів кредитної спілки та спостережній раді і несе
перед ними відповідальність за ефективність кредитної діяльності
спілки. Порядок призначення кредитного комітету, строк повноважень
та порядок його діяльності визначаються статутом кредитної спілки та
положенням про кредитний комітет.
Кредитний комітет призначається спостережною радою у складі не
менше трьох осіб. Членами кредитного комітету можуть бути члени
спостережної ради, члени правління та інші особи. Членам кредитного
комітету, що не є членами спостережної ради або правління кредитної
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спілки, за роботу в кредитному комітеті може передбачатися
винагорода, розмір якої визначається спостережною радою залежно
від обсягу роботи та кваліфікації члена комітету. При прийнятті
рішення про надання кредиту члену кредитної спілки, якого
призначено членом кредитного комітету, такий член кредитного
комітету не може брати участь у прийнятті цього рішення. Голова
правління кредитної спілки є членом кредитного комітету за посадою.
До компетенції кредитного комітету кредитної спілки належить:
 розгляд заяв членів кредитної спілки про надання кредитів і
прийняття рішень з цих питань;
 здійснення контролю за якістю кредитного портфеля;
 вирішення інших питань, пов'язаних з кредитною діяльністю,
відповідно до Закону, статуту кредитної спілки та положення про
кредитний комітет.
Контроль за фінансово-господарською діяльністю кредитної спілки
здійснює ревізійна комісія (ст. 18 Закону). Ревізійна комісія підзвітна і
відповідальна перед загальними зборами членів кредитної спілки.
Вона обирається загальними зборами членів кредитної спілки у складі
не менше трьох осіб, які працюють на громадських засадах. Порядок
обрання ревізійної комісії, строк повноважень та порядок її діяльності
визначаються статутом кредитної спілки. До складу ревізійної комісії
не можуть входити члени спостережної ради, правління, кредитного
комітету та особи, які перебувають з кредитною спілкою у трудових
відносинах.
Перевірки результатів фінансово-господарської діяльності кредитної
спілки проводяться ревізійною комісією не рідше одного разу на рік.
Позапланові перевірки провадяться за рішенням спостережної ради
або на вимогу не менш як 20 відсотків членів кредитної спілки.
Ревізійна комісія доповідає про результати проведених перевірок
загальним зборам членів кредитної спілки та спостережній раді
кредитної спілки. Ревізійна комісія складає висновок за річними
звітами про результати діяльності кредитної спілки.
На вимогу ревізійної комісії їй надаються будь-які матеріали,
бухгалтерські та інші документи, а також пояснення посадових осіб
кредитної спілки. Ревізійна комісія вправі за погодженням із
спостережною радою залучати на договірних засадах до проведення
перевірок зовнішніх експертів з числа осіб, які не перебувають у
трудових відносинах з кредитною спілкою.
Ревізійна комісія може тимчасово припинити повноваження будьякої посадової особи кредитної спілки в разі виявлення допущених
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нею порушень, що загрожують фінансовій стабільності кредитної
спілки. За наявності загрози існуванню кредитної спілки ревізійна
комісія скликає позачергові загальні збори.
6. Майнові фонди кредитної спілки, їх правовий режим
Згідно з п. 2 ст. 19 Закону «Про кредитні спілки» [3], майно
кредитної спілки є її власністю. Кредитна спілка володіє, користується
та розпоряджається належним їй майном відповідно до закону та
свого статуту. Асоціації кредитних спілок та об’єднані кредитні
спілки у Законі суб’єктами права власності прямо не названі.
Згідно зі ст. 19 Закону «Про кредитні спілки» майно спілки
формується за рахунок:
 вступних, обов'язкових пайових та інших внесків членів кредитної
спілки (крім внесків (вкладів) на депозитні рахунки);
 плати за надання своїм членам кредитів та інших послуг, а також
доходів від провадження інших видів статутної діяльності;
 доходів від придбаних кредитною спілкою державних цінних
паперів;
 грошових та інших майнових пожертвувань, благодійних внесків,
грантів, безоплатної технічної допомоги як юридичних, так і фізичних
осіб, у тому числі іноземних;
 інших надходжень, не заборонених законодавством.
У ст. 20 Закону «Про кредитні спілки» зазначено, що капітал
кредитної спілки складається з пайового, резервного та додаткового
капіталів, а також залишку нерозподіленого доходу спілки, і не може
бути меншим 10 відсотків від суми її загальних зобов'язань.
Пайовий капітал кредитної спілки формується за рахунок
обов'язкових та додаткових пайових членських внесків членів
кредитної спілки.
Резервний капітал призначений для відшкодування можливих
збитків кредитної спілки, які не можуть бути покритими за рахунок
надходжень поточного року, забезпечення платоспроможності кредитної
спілки та захисту заощаджень її членів. Він формується за рахунок
вступних внесків членів кредитної спілки та частини доходів
кредитної спілки до моменту досягнення ним не менш як 15 відсотків
від суми активів, зважених на ризик кредитної спілки. Статутом
кредитної спілки можуть бути передбачені й інші джерела
формування резервного капіталу. При ліквідації спілки залишок
коштів резервного капіталу зараховується до Державного бюджету
України.
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Додатковий капітал кредитної спілки формується за рахунок
цільових внесків членів спілки, благодійних внесків фізичних та
юридичних осіб, безоплатно отриманого майна і необоротних засобів.
У разі ліквідації спілки залишок додаткового капіталу зараховується
до Державного бюджету України.
З метою покриття передбачуваних збитків від неповернення
кредитів кредитною спілкою за рахунок частини доходів кредитної
спілки формується резерв забезпечення покриття втрат від неповернених
позичок. Порядок формування і використання резерву забезпечення
покриття втрат визначається Держфінпослуг.
Кредитна спілка створює інші резерви та фонди відповідно до
нормативно-правових актів Держфінпослуг, статуту та рішень загальних
зборів кредитної спілки.
Відповідно до ст. 23 Закону «Про кредитні спілки» внески
(вклади) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, а також
нарахована на такі кошти та пайові внески плата (проценти) належать
членам кредитної спілки на праві приватної власності. Кошти, що
належать членам кредитної спілки, використовуються для надання
кредитів членам кредитної спілки, а у разі наявності тимчасово
вільних коштів членів кредитної спілки – можуть розміщуватися
спілкою на депозитних рахунках в установах банків, які мають
ліцензію на право роботи з вкладами громадян, і в об'єднаній
кредитній спілці, а також у державні цінні папери, перелік яких
встановлюється Держфінпослуг. Кожний член кредитної спілки має
право одержати належні йому кошти у порядку і строки, які визначені
Законом, статутом кредитної спілки або укладеними з членом
кредитної спілки договорами.
7. Фінансова діяльність кредитних спілок
Особливості правового регулювання фінансової діяльності кредитних
спілок зумовлені їх правовим статусом. Кредитна спілка є фінансовою
установою, виключним видом діяльності якої є надання фінансових
послуг, передбачених Законом України «Про кредитні спілки».
Особливості організаційно-правового забезпечення фінансової
діяльності кредитної спілки визначаються переліком її органів
управління та розподілом повноважень між ними.
Статтею 21 Закону передбачено [3], що кредитна спілка відповідно
до свого статуту здійснює такі види діяльності:
 приймає вступні та обов'язкові пайові та інші внески від членів
спілки;
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 надає кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості та
забезпеченості в готівковій та безготівковій формі (отримувати
кредити від імені членів кредитної спілки можуть також фермерські
господарства та приватні підприємства, які знаходяться у їх власності;
розмір кредиту, наданого одному члену кредитної спілки, не може
перевищувати 20 відсотків від капіталу кредитної спілки);
 залучає на договірних умовах внески (вклади) своїх членів на
депозитні рахунки як у готівковій, так і в безготівковій формі
(зобов'язання кредитної спілки перед одним своїм членом не можуть
бути більше 10 відсотків від загальних зобов'язань кредитної спілки);
 виступає поручителем виконання членом спілки зобов'язань перед
третіми особами;
 розміщує тимчасово вільні кошти на депозитних рахунках в
установах банків, які мають ліцензію на право роботи з вкладами
громадян, об'єднаній кредитній спілці, а також придбаває державні
цінні папери, перелік яких встановлюється Дерфінпослуг, та паї
кооперативних банків;
 залучає на договірних умовах кредити банків, кредити об'єднаної
кредитної спілки, кошти інших установ та організацій виключно для
надання кредитів своїм членам, якщо інше не встановлено рішенням
Держфінпослуг (загальна сума залучених коштів, у тому числі
кредитів, не може перевищувати 50 відсотків вартості загальних
зобов'язань та капіталу кредитної спілки на момент залучення);
 надає кредити іншим кредитним спілкам, якщо інше не встановлено
рішенням Держфінпослуг;
 виступає членом платіжних систем;
 оплачує за дорученням своїх членів вартість товарів, робіт і послуг
у межах наданого йому кредиту;
 провадить благодійну діяльність за рахунок коштів спеціально
створених для цього фондів.
Провадження кредитною спілкою іншої діяльності не допускається.
Послуги членам органів управління та працівникам кредитної
спілки надаються на умовах, що не можуть відрізнятися від
звичайних, та з дотриманням вимог щодо уникнення конфлікту
інтересів.
Кредитна спілка має право самостійно встановлювати:
 розмір плати (процентів), яка розподіляється на пайові членські
внески та нараховується на внески (вклади), що знаходяться на
депозитних рахунках членів кредитної спілки;
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розмір плати (процентів) за користування кредитами, наданими
кредитною спілкою;




ціни (тарифи) на послуги, що надаються кредитною спілкою;
види кредитів, що надаються кредитною спілкою, умови надання
та строки повернення кредитів;
 способи забезпечення кредитних зобов'язань, вимоги щодо
забезпечення погашення кредитів.
Відповідно до ст. 21 Закону, нерозподілений доход, що
залишається у розпорядженні кредитної спілки за підсумками
фінансового року, розподіляється за рішенням загальних зборів, у
тому числі між членами кредитної спілки, пропорційно розміру їх
пайових внесків у вигляді відсотків (процентів). При цьому в першу
чергу відбувається необхідне поповнення капіталу та резервів. Сума
доходу, яка розподіляється на додаткові пайові членські внески,
визначається з дотриманням умови, що доходність додаткових
пайових членських внесків не може перевищувати більш ніж у два
рази середньозважену процентну ставку доходності внесків (вкладів)
членів кредитної спілки на депозитних рахунках за їх наявності.
Решта доходу, що залишилася після формування капіталу і резервів та
розподілу на додаткові пайові членські внески, розподіляється на
обов'язкові пайові членські внески.
Кредитна спілка та її посадові особи зобов'язані зберігати
таємницю щодо рахунків, внесків та інших фінансових операцій,
здійснених членами кредитної спілки. Довідки видаються особисто
членам кредитної спілки (їх представникам) лише щодо їх рахунків,
внесків та інших фінансових операцій за відповідною заявою, а також
судам, органам прокуратури, служби безпеки, органам внутрішніх
справ, іншим правоохоронним органам та органам державної
податкової служби у випадках та в порядку, передбачених законом. У
разі смерті члена кредитної спілки довідки про його внески та рахунки
видаються спадкоємцям, державним нотаріальним конторам та
консульським установам іноземних держав, у провадженні яких
знаходяться справи про спадщину.
Статтею 22 Закону на кредитні спілки покладено обов’язок вести
оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї діяльності
відповідно до законодавства України, а також статистичну звітність та
подавати її в установлених порядку та обсязі органам статистики.
Кредитна спілка подає Держфінпослуг фінансову звітність та інші
звітні дані в обсягах, формах та у строки, встановлені цим органом, а
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також надає на запити цього органу необхідні пояснення щодо звітних
даних.
Голова правління несе персональну відповідальність за достовірність
та повноту фінансової звітності та інших звітних даних. Достовірність
і повнота річної звітності кредитної спілки повинна бути підтверджена
незалежним аудитором (аудиторською фірмою), визначеним загальними
зборами кредитної спілки. Аудиторський висновок подається
Держфінпослуг та представляється загальним зборам кредитної спілки.
Результати фінансової діяльності кредитної спілки визначаються
на підставі річної звітності, включаючи баланс та звіт про доходи і
витрати. Звітність про фінансово-господарську діяльність за рік
підлягає затвердженню загальними зборами членів кредитної спілки.
8. Правовий статус асоціацій кредитних спілок. Об’єднані
кредитні спілки
Розділ VІ Закону «Про кредитні спілки» має назву «Асоціації
кредитних спілок» [3]. Стаття 24 цього Закону закріплює загальні
засади створення асоціацій кредитних спілок та їх діяльності.
З метою координації своєї діяльності, надання взаємодопомоги та
захисту спільних інтересів кредитні спілки мають право на
добровільних засадах створювати асоціації кредитних спілок:
 місцеві (у рамках однієї адміністративно-територіальної одиниці),
якщо членами такого об'єднання є більш як третя частина кількості
кредитних спілок, які діють на території такої адміністративнотериторіальної одиниці, але у кількості не менше трьох кредитних
спілок;
 всеукраїнські (діяльність яких поширюється на територію всієї
України), за умови, що членами таких асоціацій є кредитні спілки
більш ніж з половини адміністративно-територіальних одиниць,
визначених частиною другою статті 133 Конституції України (24
області, АР Крим, міста Київ та Севастополь).
Рішення про створення асоціації кредитних спілок приймає
установча конференція представників кредитних спілок. Асоціація
кредитних спілок діє на підставі статуту, який затверджується
рішенням конференції представників кредитних спілок. Обов’язкові
положення у змісті статуту асоціації передбачені п. 4 ст. 24 Закону.
Асоціація кредитних спілок є юридичною особою, має самостійний
баланс, банківські рахунки, які відкриваються і використовуються
згідно із законодавством у самостійно обраних банківських установах,
а також печатку, штамп та бланки із своїм найменуванням, власну
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символіку. Статусу юридичної особи вона набуває з моменту її
державної реєстрації.
Асоціація кредитних спілок утримується виключно за рахунок
внесків кредитних спілок – своїх членів і не здійснює підприємницької
діяльності, за винятком отримання пасивних доходів у вигляді
процентів, дивідендів, страхових виплат і відшкодувань та роялті.
Вона має право розміщувати вільні кошти на депозитних рахунках у
банківських установах та в об'єднаній кредитній спілці. Асоціація
кредитних спілок може бути засновником (співзасновником) суб'єктів
підприємницької діяльності для виконання своїх статутних завдань.
Відносини між кредитними спілками та їх об'єднаннями
будуються на договірних засадах.
За рішенням Держфінпослуг одній із всеукраїнських асоціацій
кредитних спілок може бути надано статус саморегулівної організації,
яка в межах та в порядку, визначених Дерфінпослуг, може:
 розробляти разом із кредитними спілками програми їх фінансового
оздоровлення та контролювати виконання цих програм;
 здійснювати методичне забезпечення діяльності кредитних спілок;
 здійснювати навчання та сертифікацію фахівців кредитних спілок;
 розробляти і впроваджувати правила поведінки кредитних спілок на
ринках фінансових послуг;
 проводити збір, узагальнення та попередній аналіз фінансової
звітності кредитних спілок;
 здійснювати інші функції відповідно до статусу саморегулівної
організації.
Держфінпослуг здійснює моніторинг реалізації делегованих ним
саморегулівній організації кредитних спілок функцій і у разі
необхідності має право припиняти або відкликати відповідні
повноваження включно до позбавлення асоціації кредитних спілок
статусу саморегулівної організації.
Стаття 25 Закону «Про кредитні спілки» передбачена можливість
створення об'єднаних кредитних спілок. Об'єднана кредитна спілка –
це неприбуткова організація, заснована кредитними спілками на
кооперативних засадах з метою сприяння фінансовій стабільності
кредитних спілок та об'єднання тимчасово вільних коштів своїх членів
для їх взаємокредитування. Об'єднана кредитна спілка створюється на
базі членства асоціації кредитних спілок, створеної відповідно до ст.
24 цього Закону. Мінімальна кількість учасників об'єднаної кредитної
спілки має бути не менше десяти кредитних спілок. Кредитна спілка
може бути учасником лише однієї об'єднаної кредитної спілки.
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Глосарій: кредитна кооперація, кредитна спілка, місцева асоціація
кредитних спілок, всеукраїнська асоціація кредитних спілок,
об’єднана кредитна спілка, кооперативний банк, державне регулювання
кредитної кооперації, пайовий капітал кредитної спілки, резервний
капітал кредитної спілки, додатковий капітал кредитної спілки,
кредитний комітет.
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2.
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1.
2.
3.
4.

Семінарське заняття
Питання для обговорення
Поняття і юридична природа кредитної спілки.
Особливості створення і державної реєстрації кредитних спілок.
Система органів самоврядування кредитної спілки, їх повноваження.
Майнові фонди кредитної спілки, їх правовий режим.
Правовий статус асоціацій кредитних спілок. Об’єднані кредитні
спілки.
Питання самостійного вивчення:
Законодавство про кредитну кооперацію.
Припинення діяльності кредитної спілки.
Ліцензування окремих видів діяльності кредитної спілки.
Кооперативні банки.

Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння
знань:
1. Дати відповідь на контрольні питання.
1.1. Наведіть законодавче визначення поняття «кредитна спілка».
1.2. Якою є мінімальна кількість засновників кредитної спілки?
1.3. Які види діяльності здійснюють кредитні спілки?
1.4. Хто може бути членом кредитної спілки?
1.5. Які органи кооперативного самоврядування створюються в
кредитних спілках в обов’язковому порядку?
1.6. Який орган управління представляє інтереси членів кредитної
спілки в період між загальними зборами?
1.7. Які повноваження надає законодавство саморегулівним асоціаціям
кредитних спілок?
1.8. Чи дозволяє закон кредитній спілці бути засновником,
співзасновником
або
учасником
суб'єкта
(суб'єктів)
підприємницької діяльності?
1.9. Який державний орган уповноважений здійснювати регулювання і
контроль у сфері кредитної кооперації?
1.10. Якими законодавчими актами регулюється діяльність кредитних
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спілок?
2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на
семінарському занятті.
4. Виконати завдання:
4.1. Письмово перелічити обмеження, встановлені для кредитних
спілок Законом України «Про кредитні спілки», та обґрунтувати їх
доцільність.
4.2. Розв’язати ситуаційне завдання:
Член правління кредитної спілки «Добробут» громадянка П-ко, яка
працювала у кредитній спілці за безстроковим трудовим договором,
погодилася на припинення трудових відносин зі спілкою «за згодою
сторін» (скрутне фінансове становище змусило спілку скорочувати
штати) за умови, що вона залишиться членом правління кредитної
спілки.
Дайте юридичну оцінку ситуації.
4.3. Письмово охарактеризувати відмінність між структурою капіталу
кредитної спілки, встановленою Законом України «Про кредитні
спілки», та структурою майнових фондів кооперативу, передбаченою
Законом України «Про кооперацію».
4.4. Письмово викласти перелік ознак, які б дозволили кваліфікувати
певну конкретну кредитну спілку як псевдокооперативну організацію.
5. Розв’язати тести:
5.1. За Законом України «Про кредитні спілки» розмір кредиту,
наданого одному члену кредитної спілки, не може перевищувати від
капіталу кредитної спілки:
а) 10 відсотків;
б) 20 відсотків;
в) 30 відсотків;
г) 50 відсотків.
5.2. За Законом України «Про кредитні спілки» зобов'язання кредитної
спілки перед одним своїм членом не можуть бути від загальних
зобов'язань кредитної спілки більше:
а) 10 відсотків;
б) 20 відсотків;
в) 30 відсотків;
г) 50 відсотків.
5.3. Закон України «Про кредитні спілки» було прийнято в:
а) 1992 році;
б) 1997 році;
в) 2001 році;
г) 2003 році.
196

5.4. Законодавець визначив як неприбуткову організацію, засновану
фізичними особами, професійними спілками, їх об'єднаннями на
кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у
взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок
об'єднаних грошових членських внесків:
а) кредитну спілку;
б) виробничий кооператив;
в) споживче товариство;
г) обслуговуючий кооператив.
5.5. Згідно з чинним законодавством, не може бути засновником,
співзасновником або учасником суб'єкта (суб'єктів) підприємницької
діяльності:
а) будь-який кооператив;
б) споживчий кооператив;
в) обслуговуючий кооператив;
г) кредитна спілка.
5.6. Чисельність засновників (членів) кредитної спілки не може бути
менше ніж:
а) три особи;
б) десять осіб;
в) п’ятдесят осіб;
г) сто осіб.
5.7. У разі припинення членства фізичної особи у кредитній спілці
пайовий внесок повертається їй не пізніше ніж через;
а) тиждень;
б) місяць;
в) квартал;
г) рік.
5.8. Згідно із Законом України «Про кредитні спілки» членом
кредитної спілки може бути особа, яка:
а) має паспорт;
б) не є іноземцем;
в) має повну цивільну дієздатність;
г) досягла віку 16 років.
5.9. Спостережна рада в обов’язковому порядку створюється у:
а) виробничому кооперативі;
б) споживчому кооперативі;
в) обслуговуючому кооперативі;
г) кредитній спілці.
5.10. Загальні збори членів кредитної спілки вважаються
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правомочними, якщо на них представлено:
а) 30 відсотків членів;
б) 40 відсотків членів;
в) 50 відсотків членів;
г) 60 відсотків членів.
Література: 1-3, 6, 7, 47, 54, 60, 64, 65, 97, 114, 134, 136, 137, 145, 154,
157, 167.
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ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЇХ ВИКОНАННЯ
Ця група завдань носить науково-дослідницький характер,
спонукає до якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів,
рекомендована тим з них, хто опанував базовий зміст навчальної
програми і має здібності та інтерес до такої роботи. Ці завдання
складають варіативну частину модуля і їх виконання заохочується
додатковою сумою балів.
Перелік індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів:
1. Написання і захист наукового реферату з визначеної проблеми.
2. Підготовка матеріалів власних досліджень до участі в науковій
конференції.
3. Участь у роботі правничого дискусійного клубу «Феміда»
(підготовка доповіді, участь у дебатах, оформлення стінгазети).
4. Участь у роботі наукового гуртка «Ін Юре» (підготовка та захист
матеріалів наукового реферату чи наукової доповіді на засіданні
гуртка).
5. Підготовка публікації в наукових виданнях.
Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань
Однією із форм індивідуальної творчої роботи є написання та захист
реферату.
Робота над рефератом складається із наступних етапів:
вибір теми на основі тематики, затвердженої кафедрою;
накопичення інформаційного матеріалу; підготовка та написання
реферату; захист реферату.
Реферат повинен мати наступну структуру:
– план;
– короткий вступ;
– виклад основного змісту теми;
– висновки;
– список використаної літератури.
План – це логічна основа реферату, від нього залежить структура,
зміст, логічний зв’язок частин реферату. Розробка плану
розпочинається з ознайомлення з відповідною літературою, на основі
якої складається попередній план з 2-3 пунктів. План не слід занадто
деталізувати – в ньому даються основні, центральні питання теми у
логічній послідовності. Доцільно попередньо складений план
реферату узгодити на консультації із викладачем.
Маючи попередній план, необхідно звернутися до бібліографії.
Суттєву допомогу в ознайомленні із бібліографією можуть надати
бібліотечні каталоги (алфавітний, систематичний, предметний),
довідкова література (енциклопедії, словники, статистичні збірники),
наукова та періодична література (монографії, журнали, газети).
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Основному тексту в рефераті передує вступ. У ньому необхідно
показати значення, актуальність проблеми, яка розглядається,
обґрунтувати вибір теми, сформулювати основну мету, яка буде
розкрита в рефераті.
В основній частині роботи велику увагу слід приділити глибокому
теоретичному аналізові як теми в цілому, так і окремих її питань,
правильно ув’язати теоретичні положення із практикою, розкрити
матеріал у відповідності зі складеним планом.
Виклад основних питань завершується короткими висновками, де
узагальнюються найважливіші положення, розглянуті в рефераті.
Реферат повинен бути написаний без помилок, повторів, скорочень.
Важливе значення має правильне оформлення реферату. На
титульному аркуші необхідно вказати назву вищого навчального
закладу, факультету, реферату, групу, своє прізвище та ініціали,
прізвище наукового керівника. На наступному аркуші наводиться
план реферату із наведенням сторінок відповідних розділів.
Зазначені у тексті цитати повинні відповідати посиланням на
джерела, з яких вони наведені та оформлені таким чином: [1, с. 25], де
перша цифра – номер джерела за списком використаної літератури, а
друга вказує на номер сторінки. Текст реферату повинен бути набраний
на комп’ютері з одного боку аркушу формату А4, шрифт Times New
Roman, розмір 14, поля: верхнє та нижнє – 20 мм, ліве – 30 мм, праве –
10 мм, 1,5 інтервал. Кожний розділ плану розпочинається з нової
сторінки. Сторінки повинні бути пронумеровані у правому верхньому
куті. Обсяг реферату 12-15 сторінок.
У кінці реферату наводиться список використаної літератури (8-10
джерел), розташованої в алфавітному порядку за прізвищем автора, з
наведенням назви праці (статті), видавництва, року видання та
загальної кількості сторінок по кожному літературному джерелу.
Підготовлений реферат захищається на семінарському або
індивідуальному занятті. Аргументом для підготовки до захисту
реферату є позитивна рецензія наукового керівника, в іншому випадку
його необхідно доопрацювати відповідно до наданих в ній
рекомендацій. Реферат не допускається до захисту, якщо текст
реферату є компіляцією тексту підручника; основні питання не
розкрито або викладено фрагментарно; текст містить помилки;
реферат оформлено неправильно.
Підготовка до захисту реферату включає усунення недоліків та
помилок, вказаних у рецензії та складання короткого резюме реферату
(визначення важливих понять, фактів, формулювання висновків), що
буде сприяти закріпленню матеріалу в пам’яті і вільному його викладу
під час захисту .

200

Рекомендована тематика наукових рефератів:

Модуль 1
1. Поняття кооперативного права та його
місце в системі права України.
2. Кооперативні принципи і принципи
кооперативного права: проблема
співвідношення.
3. Становлення і розвиток
кооперативного права в Україні за
часів самодержавства.
4. Розвиток кооперативного права в
радянській Україні.
5. Перспективи розвитку кооперативного
права в сучасній Україні.
6. «Положення про кооперативні
товариства та їх спілки» 1917 року:
історія прийняття й значення для
розвитку кооперації України.
7. «Нормальні» статути в історії
кооперативного права України.
8. Правовий статус члена кооперативу.
9. Система гарантій здійснення права
кооперативного членства.
10. Особливості правового статусу
підприємств та організацій, створених
кооперативами та їх об’єднаннями.
11. Поняття і правова природа майнового
паю в кооперативі.
12. Кооперативна власність у системі
форм власності в Україні: історія і
сьогодення.
13. Організаційно-правові форми
кооперативної діяльності.
14. Особливості правового регулювання
договірних відносин у кооперації.
15. Держава і кооперація: теоретична
характеристика відносин у контексті
концепції громадянського суспільства.
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Модуль 2
1. Проблема поділу
кооперативів на типи.
2. Правова природа
виробничого
кооперативу.
3. Особливості членства
у виробничому
кооперативі.
4. Державна підтримка
сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів:
проблема
ефективності.
5. Споживчі
кооперативи та
споживчі товариства:
проблемні аспекти
визначення
юридичної природи.
6. Правове забезпечення
розмежування і
закріплення власності
в споживчій
кооперації України.
7. Житлові кооперативи
та об’єднання
співвласників
багатоквартирних
будинків: спільне та
відмінне.
8. Особливості
створення і
державної реєстрації
кредитних спілок.
9. Система органів
самоврядування
кредитної спілки.
10. Кооперативні банки:
законодавче
забезпечення і
реальність.

Поширеною формою індивідуальної роботи є участь у роботі
правознавчого дискусійного клубу «Феміда» (підготовка доповіді,
участь у дебатах, оформлення стінгазети).
Підготовку доповіді рекомендується здійснювати за такими етапами:
– вибір теми доповіді;
– підбір літератури та інших джерел;
– визначення форми і структури доповіді;
– підготовка тексту доповіді.
Обрати тему доповіді можна самостійно або із запропонованого
кафедрою правознавства переліку і повідомити про це викладача,
обраного в якості консультанта (керівника). Тема роботи визначається
в межах загальної проблеми дискусії, запропонованої Радою клубу
«Феміда» і затвердженою кафедрою правознавства. Тема доповіді не
обов’язково повинна бути цілком юридичною за змістом, але містити
певні правові аспекти питань, що пропонуються до розгляду.
Важливо, щоб тема була актуальною, становила інтерес під кутом
зору ситуації в українському суспільстві та світі і, безперечно,
цікавою для самого доповідача. Також при визначенні теми слід
враховувати доступність (насамперед, наявність у бібліотеці)
необхідних для розгляду відповідної теми правових і літературних
джерел. Отже, остаточний варіант теми доповіді доцільно
формулювати разом з викладачем-консультантом.
Роботу над темою слід почати з підбору літератури – ознайомлення
з підручниками, навчальними посібниками, науковими монографіями,
статтями у збірниках і періодичних виданнях, нормативно-правовими
актами, міжнародними договорами, матеріалами юридичної практики
тощо. У разі потреби варто звернутися за рекомендаціями до
викладача (щодо кількості і якості джерел, необхідних для належного
розкриття відповідної теми). У процесі вивчення літератури доцільно
робити виписки і записи, поступово формуючи матеріал з окремих
питань доповіді. Оскільки доповідь призначена для використання під
час дискусії, для її підготовки рекомендується широко використовувати
публіцистичні матеріали, особливо ті, що написані «живою» мовою.
При оформленні матеріалів доповіді необхідно дотримуватись
певних правил оформлення. Текст доповіді повинен включати
титульну сторінку, план та інші структурні частини, передбачені
планом. План подається на другій сторінці роботи і повинен
включати: «Вступ» (у ньому визначаються актуальність обраної теми,
її взаємозв’язок із загальною проблемою дискусії і мета, якої студент
намагатиметься досягти, розглядаючи цю тему); основну частину
роботи, що складається з декількох розміщених у певній логічній
послідовності питань відповідно до змісту теми; «Висновок» (у ньому
підводиться підсумок досягнення визначеної у вступі роботи мети,
чітко окреслюється власне ставлення до проблеми, що є предметом
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дискусії, розкриваються практичні способи вирішення цієї проблеми);
«Список літератури».
Робота повинна бути написана грамотно, розбірливим почерком
або надрукована. Відповіді подаються відповідно до нумерації питань
плану роботи і починаються із заголовків. Сторінки необхідно
пронумерувати і скріпити. Обсяг тексту доповіді – 10-12 сторінок на
папері формату А-4 (210х297). При цьому обсяг вступу повинен
складати не більше 1 сторінки, а висновку – 2 сторінок. На титульній
сторінці необхідно вказати: назву навчального закладу, тему роботи,
прізвище, ім’я, по-батькові студента, номер групи, прізвище та
ініціали викладача-консультанта, рік і місце написання роботи.
Текст доповіді повинен містити посилання на використані
літературні джерела. Цитати з використаних джерел необхідно брати в
лапки і давати точні і повні посилання на ці джерела. Посилання
робляться у вигляді зносок (в нижній частині сторінки). Зноски
подаються за існуючими бібліографічними правилами (автор, назва
роботи, місце і рік видання, номер сторінки). Посилання повинні бути
пронумеровані. В кінці роботи з додержанням бібліографічних правил
подається список використаних правових джерел та літератури у такій
послідовності: 1) нормативно-правові акти та інші правові документи
(подаються за юридичною силою і датою прийняття); 2) література
(подається в алфавітному порядку); 3) інші матеріали.
Оцінка рівня знань при перевірці виконання
індивідуальних завдань
Написання і захист наукового реферату з визначеної проблеми:
8-10 балів – у рефераті містяться елементи наукової творчості,
виклад матеріалу характеризуються ґрунтовністю аналізу матеріалу на
основі глибоких знань правових джерел і наукової літератури,
вільного володіння матеріалом теми, наявністю власних суджень та
самостійністю висновків, робота має логічну та оригінальну
структуру, її оформлення повністю відповідає встановленим вимогам;
4-7 балів – у рефераті повно розкриті питання теми, студент
продемонстрував розуміння та вільне володіння матеріалом, але
відсутні елементи наукової творчості;
1-3 бали – питання теми розкриті на достатньому рівні, але студент
не володіє вільно матеріалом, не розуміє або не може пояснити окремі
теоретичні положення.
Підготовка матеріалів власних досліджень до участі в науковій
конференції; підготовка доповіді для участі в роботі правничого
дискусійного клубу «Феміда», підготовка та захист матеріалів
наукового реферату (доповіді) на засіданні наукового гуртка «Ін
Юре»:
15 балів – відповідь студента є теоретично правильною,
обґрунтованою, вичерпною; студент демонструє знання основної
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літератури та апелює до основних нормативно-правових актів,
ознайомлення з додатковими інформаційними джерелами; викладає
матеріал у логічній послідовності, робить узагальнення і висновки;
наводить приклади вирішення типових практичних ситуацій у
контексті тематичного теоретичного матеріалу;
10 балів – відповідь студента є загалом правильною; студент
демонструє знання навчального матеріалу та основної літератури;
викладає матеріал у логічній послідовності, робить узагальнення і
висновки, але не наводить прикладів вирішення типових практичних
ситуацій у контексті тематичного теоретичного матеріалу,
припускається незначних помилок у формулюванні визначень понять,
вирішенні дослідницьких завдань;
0 балів – відповідь студента є неправильною або відсутня, або
допущені грубі помилки, які свідчать, що студент не засвоїв
навчальний матеріал.
Студентам, які беруть участь у позанавчальній науковій роботі – в
роботі наукової конференції, підготовці наукових публікацій та ін. –
нараховуються додаткові бали за результатами поточного контролю.
При цьому загальна кількість балів, що вноситься до відомості за
поточну роботу, не перевищуватиме 100 балів.
Виконання цих завдань розраховано на встигаючого студента і
рекомендовано студентам, які опанували базовий зміст навчальної
програми і мають здібності та інтерес до наукової роботи.
Враховуючи рівень складності цих завдань, студент не може виконати
більше двох з них протягом семестру.
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ПОРЯДОК І КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ
Об’єктами контролю знань, що оцінюються, є робота студентів на
лекціях, семінарських (практичних) заняттях, якість та своєчасність
виконання індивідуальних і домашніх завдань, поточних модульних
робіт. Контрольні заходи здійснюються викладачами і включають
поточний і підсумковий контроль.
Поточний контроль знань студентів здійснюється при проведенні
лекцій, семінарських (практичних), шляхом перевірки виконання
індивідуальних завдань.
Під час проведення семінарських (практичних) занять
застосовуються такі методи контролю, як усне та письмове
опитування студентів з питань, визначених планом заняття,
дискусійне обговорення проблемних питань з теми заняття, письмове
складання студентами тестів та інше.
Поточна успішність студентів за виконання навчальних видів робіт
на навчальних заняттях і за виконання завдань самостійної роботи
оцінюються за допомогою національної шкали оцінок («відмінно»,
«добре», «задовільно», «незадовільно»).
Критерії оцінювання відповіді студента на семінарському
(практичному) занятті:
«5» – вичерпна і глибока відповідь на питання семінарського
(практичного) заняття. Студент виявив всебічне, систематичне й
глибоке знання матеріалу, глибоко засвоїв основну й додаткову
літературу з теми, рекомендовану планом. Доповідає активно й
упевнено, не прив’язаний до конспекту. Відповідь вирізняється
точністю використаних термінів. Матеріал викладається послідовно й
логічно. У розумінні та викладі навчального матеріалу студент
виявляє науковий підхід і творчі здібності. Після завершення доповіді
відповідає на всі питання викладача та товаришів.
«4» – студент виявляє достатньо повне знання матеріалу, не
припускається у відповіді суттєвих неточностей, засвоїв основну
літературу, рекомендовану викладачем у плані семінарського
(практичного) заняття. Дає відповіді на запитання викладача та
одногрупників. Нерідко звертається до конспекту.
«3» – студент виявляє знання матеріалу в обсязі, достатньому для
подальшого навчання і роботи за фахом. Доповідач прикутий до
конспекту, припускається грубих помилок. Матеріал частково
розкриває проблему. Відповідає на поставлені запитання з помилками,
однак спроможний зі сторонньою допомогою виправити їх.
«2» – студент читає з конспекту. Матеріал розкриває проблему
поверхово чи фрагментарно або зовсім не розкриває сутності
питання.. На запитання викладачів та студентів відповісти не може.
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Поточний контроль, який має місце під час проведення поточних
модульних робіт, здійснюється шляхом виконання студентами
відповідних тестів в письмовій формі або за допомогою відповідного
програмного забезпечення комп’ютерної підтримки освітнього
процесу. Оцінювання знань студентів при виконані поточних
модульних робіт здійснюється за 100-бальною шкалою.
Оцінювання самостійної роботи студента здійснюється шляхом
перевірки його робочого зошита, де виконуються завдання,
передбачені планом самостійної роботи, а також під час поточного
тестування чи співбесіди, у перебігу яких викладач визначає
загальний рівень засвоєння студентом вузлових питань кожної з тем,
винесених на самостійне опрацювання (зокрема, під час семінарських
(практичних) занять). У додатковому контролі засвоєння студентом
кожної з тем, винесених на самостійне опрацювання, потреби немає,
оскільки цю функцію виконує рубіжний контроль (поточна модульна
контрольна робота). У ній рівномірно представлений увесь
навчальний матеріал змістового модуля.
Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни «Кооперативне право»
дорівнює загальній оцінці за поточний модульний контроль. Оскільки
робочим навчальним планом при вивченні матеріалу навчальної
дисципліни у семестрі навчального року передбачено виконання двох
поточних модульних робіт, то загальна оцінка за поточний модульний
контроль визначається як середньоарифметична.
Робочою
начальною
програмою
навчальної
дисципліни
передбачена можливість набрання студентом також додаткових балів
(не більше 30).
Система нарахування додаткових балів за видами робіт з вивчення
навчальної дисципліни «Кооперативне право»:
Форма
роботи
1. Навчальна

Вид роботи
1. Участь в предметних олімпіадах:
університетських, міжвузівських,
всеукраїнських, міжнародних
2. Участь в конкурсах на кращого знавця
дисципліни: університетських,
міжвузівських, всеукраїнських,
міжнародних
3. Виконання індивідуальних навчальнодослідних завдань підвищеної складності
4. Написання і захист реферату з визначеної
проблеми
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Бали
20

20

15
10

Форма
роботи
2. Науководослідна

Вид роботи
1. Участь у роботі наукового гуртка «Ін
Юре» (підготовка та захист матеріалів
наукового реферату на засіданні гуртка).
2. Участь у роботі студентського
дискусійного клубу «Феміда» (підготовка
доповіді, участь у дебатах, оформлення
стіннівки)
3. Участь в конкурсах студентських робіт:
університетських, міжвузівських,
всеукраїнських, міжнародних
4. Підготовка матеріалів власних досліджень
до участі в науковій конференції
5. Підготовка публікації в науковому виданні

Бали
15

15

20
20
25

Загалом підсумкове оцінювання навчальної діяльності студента з
навчальної дисципліни «Кооператине право» здійснюється за 4бальною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»),
100-бальною шкалою та за шкалою ЄКТС.
Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та
шкалу ЄКТС здійснюється в такому порядку:
Оцінка за
шкалою ЄКТС

Оцінка за бальною
шкалою, що
використовується в ПУЕТ

F

0–34

FX

35–59

E
D
C
B
A

60–63
64–73
74–81
82–89
90–100

Оцінка за 4-бальною шкалою
Незадовільно з обов’язковим
повторним вивченням дисципліни
Незадовільно з можливістю
повторного складання
Задовільно достатньо
Задовільно
Добре
Дуже добре
Відмінно
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПОТОЧНОГО МОДУЛЬНОГО
КОНТРОЛЮ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Модуль І. Загальна частина
Поняття кооперації та її мета. Кооперативні системи в Україні.
Кооперативні цінності та міжнародні принципи кооперації.
Історичний досвід взаємовідносин держави і кооперації в Україні.
Форми і методи взаємовідносин держави і кооперації.
Законодавство як засіб взаємовпливу держави і кооперації.
Законодавчі засади взаємовідносин держави і кооперації.
Функції і компетенція державних органів у взаємовідносинах з
кооперативами, їх об’єднаннями та створеними ними
підприємствами і організаціями.
Відповідальність держави за шкоду, заподіяну кооперативам, їх
об’єднанням внаслідок втручання державних органів у їхню
діяльність.
Поняття і предмет кооперативного права. Місце кооперативного
права в системі національного права.
Методи регулювання в кооперативному праві.
Принципи кооперативного права.
Система кооперативного права.
Кооперативні правовідносини, їхні зміст і види.
Суб’єкти кооперативних правовідносин.
Джерела кооперативного права та їхні види: загальна
характеристика.
Конституційні засади кооперативного права.
Закони України про кооперацію.
Підзаконні нормативні акти про кооперацію.
Внутрішньокооперативні нормативні акти. Статут кооперативу.
Поняття правового статусу та правосуб’єктності кооперативу.
Установчі документи кооперативу.
Поняття і види об’єднань кооперативів, їхній правовий статус.
Правовий статус підприємств та організацій, створених
кооперативами та їх об’єднаннями.
Кооперативні організації як суб’єкти юридичної відповідальності.
Поняття, підстави і форми господарсько-правової відповідальності
кооперативних організацій.
Судовий, адміністративний і нотаріальний захист прав та законних
інтересів кооперативних організацій.
Державна реєстрація кооперативу. Отримання документів
дозвільного характеру.
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27. Поняття, підстави та форми припинення кооперативу, порядок
його здійснення.
28. Поняття та юридичне значення права членства в кооперативі.
29. Характерні риси (принципи) суб’єктивного права кооперативного
членства.
30. Фізичні та юридичні особи як члени кооперативу. Асоційовані
члени кооперативу.
31. Умови і порядок вступу до кооперативу.
32. Права та обов’язки членів кооперативу.
33. Підстави та правові наслідки припинення членства в кооперативі.
34. Юридичні гарантії реалізації права членства в кооперативі.
35. Поняття та зміст права кооперативного самоврядування.
36. Структура органів самоврядування в кооперації: загальна
характеристика. Загальні збори членів кооперативу як вищий
орган кооперативного самоврядування, їх повноваження, порядок
скликання і прийняття рішень.
37. Правління і голова кооперативу як виконавчо-розпорядчі органи
кооперативного самоврядування. Виконавчий директор
(виконавча дирекція) кооперативу.
38. Контрольно-ревізійні органи в кооперативі. Спостережна рада
кооперативу.
39. Правове регулювання утворення та функціонування органів
самоврядування об’єднань кооперативів.
40. Поняття та законодавче закріплення права кооперативної
власності.
41. Місце кооперативної власності в системі форм власності в
Україні.
42. Структура правовідносин кооперативної власності. Правомочності
власника.
43. Похідні правові титули майна кооперативних організацій (право
повного господарського відання, право оперативного управління).
44. Джерела і порядок формування майна кооперативу.
45. Вступні, членські, цільові внески, паї, додаткові паї.
46. Майнові фонди кооперативу та об’єднання кооперативів, їх
структура і правовий режим.
47. Майнові права та обов’язки підприємств (організацій), створених
кооперативами та їх об’єднаннями.
48. Правова охорона і правовий захист кооперативної власності.
49. Поняття кооперативної діяльності, її організаційно-правові форми,
види і напрями.
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50. Основні засади правового регулювання господарської діяльності
кооперативних організацій.
51. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності
кооперативних організацій.
52. Правове регулювання розрахункових операцій кооперативних
організацій.
53. Договірні відносини кооперативних організацій та їх правове
регулювання.
54. Поняття та класифікація договорів. Ознаки і види господарських
договорів.
55. Зміст і форма договору.
56. Порядок укладання, зміни та припинення договорів. Підстави та
наслідки визнання договорів недійсними та неукладеними.
57. Виконання договірних зобов’язань. Способи забезпечення
належного виконання договірних зобов’язань.
58. Договірні відносини кооперативних організацій у сфері
господарсько-торговельної діяльності (роздрібна купівля-продаж,
поставка, контрактація сільськогосподарської продукції, майновий
найм (оренда), лізинг).
59. Договірні відносини кооперативних організацій у сфері виконання
робіт і надання послуг (підряд, перевезення, доручення, комісія,
схов, страхування).
60. Правове регулювання кредитних відносин кооперативних
організацій (позика, кредит, банківський вклад).
Модуль ІІ. Особлива частина
61. Поняття виробничого кооперативу та особливості його юридичної
природи.
62. Членство у виробничому кооперативі.
63. Управління виробничим кооперативом.
64. Господарська діяльність виробничого кооперативу.
65. Майно виробничого кооперативу.
66. Майнова відповідальність виробничого кооперативу.
Відповідальність членів виробничого кооперативу за зобов’язаннями
кооперативу.
67. Припинення виробничого кооперативу.
68. Законодавство про виробничі кооперативи.
69. Поняття обслуговуючого кооперативу, мета його діяльності.
70. Види обслуговуючих кооперативів.
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71. Пайові внески та кооперативні виплати в обслуговуючому
кооперативі.
72. Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, принципи їх
діяльності.
73. Державна підтримка сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів.
74. Законодавство про обслуговуючі кооперативи.
75. Законодавство про споживчу кооперацію.
76. Поняття споживчої кооперації та споживчого кооперативу
(товариства).
77. Правове регулювання організаційно-управлінських відносин у
системі споживчої кооперації.
78. Правове регулювання відносин власності у системі споживчої
кооперації.
79. Види і напрями діяльності споживчих кооперативів (товариств), їх
об’єднань і створених ними підприємств та організацій.
80. Житловий кооператив як об’єднання споживачів.
81. Кооперативи по задоволенню потреб у гаражах, дачних і садових
ділянках.
82. Законодавство про кредитну кооперацію.
83. Поняття і юридична природа кредитної спілки.
84. Особливості створення і державної реєстрації кредитних спілок.
85. Система органів самоврядування кредитної спілки, їх
повноваження.
86. Майнові фонди кредитної спілки, їх правовий режим.
87. Правовий статус асоціацій кредитних спілок. Об’єднані кредитні
спілки.
88. Ліцензування окремих видів діяльності кредитної спілки.
89. Припинення діяльності кредитної спілки.
90. Кооперативні банки.
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Приклад побудови завдань для модульної контрольної роботи
Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
Поточна модульна контрольна робота
з навчальної дисципліни «Кооперативне право»
Модуль І. Загальна частина
Варіант № 1
Теоретичне завдання:
1. Розкрийте поняття права кооперативної власності.
Розв’язати тести:

Практичне завдання

1. Яка із зазначених правових норм становить собою юридичну підставу для
створення і діяльності кооперативних організацій (кооперативів і кооперативних
об’єднань) в Україні:
а) держава забезпечує захист прав усіх суб’єктів права власності і господарювання,
соціальну спрямованість економіки;
б) громадяни України мають право на свободу об’єднання у політичні партії та
громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення
політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів;
в) держава захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю і безпечністю
продукції та усіх видів послуг і робіт, сприяє діяльності громадських організацій
споживачів.
2. Відповідно до ст.2 Закону України «Про кооперацію» від 10 липня 2003 р. метою
кооперації є:
а) задоволення економічних, соціальних та інших потреб членів кооперативних
організацій на основі поєднання їх особистих та колективних інтересів, поділу між
ними ризиків, витрат і доходів, розвитку їх самоорганізації, самоконтролю та
самоуправління;
б) здійснення спільної виробничої або іншої господарської діяльності;
в) створення стійкої матеріальної бази діяльності кооперативів, найбільш
доцільного з економічної точки зору розподілу доходів та задоволення потреб
членів виробничих кооперативів.
3. Визначте, які із зазначених типів кооперативів передбачено у Законі України
«Про кооперацію» від 10 липня 2003 р.:
а) виробничий кооператив;
б) виробничий сільськогосподарський кооператив;
в) обслуговуючий кооператив;
г) обслуговуючий сільськогосподарський кооператив;
д) споживчий кооператив;
д) всі вищевикладені.
4. Відповідно до ст. 95 Господарського кодексу України від 13 січня 2003 р.
виробничий кооператив це:
а) добровільне об’єднання громадян на засадах членства з метою спільної
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виробничої або іншої господарської діяльності, що базується на їх особистій
трудовій участі та об’єднанні майнових пайових внесків, участі в управлінні
підприємством та розподілі доходу між членами кооперативу відповідно до їх
участі у його діяльності;
б) юридична особа, утворена фізичними та/або юридичними особами, які
добровільно об’єдналися на основі членства для ведення спільної господарської та
іншої діяльності з метою задоволення своїх економічних, соціальних та інших
потреб на засадах самоврядування;
в) юридична особа, утворена фізичними та/або юридичними особами, що є
сільськогосподарськими товаровиробниками, на засадах добровільного членства та
об’єднання майнових пайових внесків для спільної виробничої діяльності у
сільському господарстві та обслуговуванні переважно членів кооперативу;
5. Відповідно до ст.95 Господарського кодексу України від 13 січня 2003 року
метою створення виробничого кооперативу є:
а) задоволення економічних, соціальних та інших потреб членів кооперативних
організацій на основі поєднання їх особистих та колективних інтересів, поділу між
ними ризиків, витрат і доходів, розвитку їх самоорганізації, самоконтролю та
самоуправління;
б) здійснення спільної виробничої або іншої господарської діяльності;
в) здійснення спільного виробництва продукції сільського, рибного і лісового
господарства на засадах обов’язкової трудової участі у процесі виробництва;

Провідний викладач
_____________________
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО
КОНТРОЛЮ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«КООПЕРАТИВНЕ ПРАВО»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Поняття кооперації та її мета. Кооперативні системи в Україні.
Кооперативні цінності та міжнародні принципи кооперації.
Історичний досвід взаємовідносин держави і кооперації в Україні.
Форми і методи взаємовідносин держави і кооперації.
Законодавство як засіб взаємовпливу держави і кооперації.
Законодавчі засади взаємовідносин держави і кооперації.
Функції і компетенція державних органів у взаємовідносинах з
кооперативами, їх об’єднаннями та створеними ними
підприємствами і організаціями.
Відповідальність держави за шкоду, заподіяну кооперативам, їх
об’єднанням внаслідок втручання державних органів у їхню
діяльність.
Поняття і предмет кооперативного права. Місце кооперативного
права в системі національного права.
Методи регулювання в кооперативному праві.
Принципи кооперативного права.
Система кооперативного права.
Кооперативні правовідносини, їхні зміст і види.
Суб’єкти кооперативних правовідносин.
Джерела кооперативного права та їхні види: загальна
характеристика.
Конституційні засади кооперативного права.
Закони України про кооперацію.
Підзаконні нормативні акти про кооперацію.
Внутрішньокооперативні нормативні акти. Статут кооперативу.
Поняття правового статусу та правосуб’єктності кооперативу.
Установчі документи кооперативу.
Поняття і види об’єднань кооперативів, їхній правовий статус.
Правовий статус підприємств та організацій, створених
кооперативами та їх об’єднаннями.
Кооперативні організації як суб’єкти юридичної відповідальності.
Поняття, підстави і форми господарсько-правової відповідальності
кооперативних організацій.
Судовий, адміністративний і нотаріальний захист прав та законних
інтересів кооперативних організацій.
Державна реєстрація кооперативу. Отримання документів
дозвільного характеру.
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27. Поняття, підстави та форми припинення кооперативу, порядок
його здійснення.
28. Поняття та юридичне значення права членства в кооперативі.
29. Характерні риси (принципи) суб’єктивного права кооперативного
членства.
30. Фізичні та юридичні особи як члени кооперативу. Асоційовані
члени кооперативу.
31. Умови і порядок вступу до кооперативу.
32. Права та обов’язки членів кооперативу.
33. Підстави та правові наслідки припинення членства в кооперативі.
34. Юридичні гарантії реалізації права членства в кооперативі.
35. Поняття та зміст права кооперативного самоврядування.
36. Структура органів самоврядування в кооперації: загальна
характеристика. Загальні збори членів кооперативу як вищий
орган кооперативного самоврядування, їх повноваження, порядок
скликання і прийняття рішень.
37. Правління і голова кооперативу як виконавчо-розпорядчі органи
кооперативного
самоврядування.
Виконавчий
директор
(виконавча дирекція) кооперативу.
38. Контрольно-ревізійні органи в кооперативі. Спостережна рада
кооперативу.
39. Правове регулювання утворення та функціонування органів
самоврядування об’єднань кооперативів.
40. Поняття та законодавче закріплення права кооперативної
власності.
41. Місце кооперативної власності в системі форм власності в
Україні.
42. Структура правовідносин кооперативної власності. Правомочності
власника.
43. Похідні правові титули майна кооперативних організацій (право
повного господарського відання, право оперативного управління).
44. Джерела і порядок формування майна кооперативу.
45. Вступні, членські, цільові внески, паї, додаткові паї.
46. Майнові фонди кооперативу та об’єднання кооперативів, їх
структура і правовий режим.
47. Майнові права та обов’язки підприємств (організацій), створених
кооперативами та їх об’єднаннями.
48. Правова охорона і правовий захист кооперативної власності.
49. Поняття кооперативної діяльності, її організаційно-правові форми,
види і напрями.
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50. Основні засади правового регулювання господарської діяльності
кооперативних організацій.
51. Правове
регулювання
зовнішньоекономічної
діяльності
кооперативних організацій.
52. Правове регулювання розрахункових операцій кооперативних
організацій.
53. Договірні відносини кооперативних організацій та їх правове
регулювання.
54. Поняття та класифікація договорів. Ознаки і види господарських
договорів.
55. Зміст і форма договору.
56. Порядок укладання, зміни та припинення договорів. Підстави та
наслідки визнання договорів недійсними та неукладеними.
57. Виконання договірних зобов’язань. Способи забезпечення
належного виконання договірних зобов’язань.
58. Договірні відносини кооперативних організацій у сфері
господарсько-торговельної діяльності (роздрібна купівля-продаж,
поставка, контрактація сільськогосподарської продукції, майновий
найм (оренда), лізинг).
59. Договірні відносини кооперативних організацій у сфері виконання
робіт і надання послуг (підряд, перевезення, доручення, комісія,
схов, страхування).
60. Правове регулювання кредитних відносин кооперативних
організацій (позика, кредит, банківський вклад).
61. Поняття виробничого кооперативу та особливості його юридичної
природи.
62. Членство у виробничому кооперативі.
63. Управління виробничим кооперативом.
64. Господарська діяльність виробничого кооперативу.
65. Майно виробничого кооперативу.
66. Майнова
відповідальність
виробничого
кооперативу.
Відповідальність членів виробничого кооперативу за зобов’язаннями
кооперативу.
67. Припинення виробничого кооперативу.
68. Законодавство про виробничі кооперативи.
69. Поняття обслуговуючого кооперативу, мета його діяльності.
70. Види обслуговуючих кооперативів.
71. Пайові внески та кооперативні виплати в обслуговуючому
кооперативі.
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72. Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, принципи їх
діяльності.
73. Державна підтримка сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів.
74. Законодавство про обслуговуючі кооперативи.
75. Законодавство про споживчу кооперацію.
76. Поняття споживчої кооперації та споживчого кооперативу
(товариства).
77. Правове регулювання організаційно-управлінських відносин у
системі споживчої кооперації.
78. Правове регулювання відносин власності у системі споживчої
кооперації.
79. Види і напрями діяльності споживчих кооперативів (товариств), їх
об’єднань і створених ними підприємств та організацій.
80. Житловий кооператив як об’єднання споживачів.
81. Кооперативи по задоволенню потреб у гаражах, дачних і садових
ділянках.
82. Законодавство про кредитну кооперацію.
83. Поняття і юридична природа кредитної спілки.
84. Особливості створення і державної реєстрації кредитних спілок.
85. Система органів самоврядування кредитної спілки, їх
повноваження.
86. Майнові фонди кредитної спілки, їх правовий режим.
87. Правовий статус асоціацій кредитних спілок. Об’єднані кредитні
спілки.
88. Ліцензування окремих видів діяльності кредитної спілки.
89. Припинення діяльності кредитної спілки.
90. Кооперативні банки.
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ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
А
Аванс – сума коштів, яка вноситься в рахунок наступних платежів,
або виплачується в рахунок майбутніх виплат.
Автомагазини, автофургони – різновид мережі пересувної
роздрібної торгівлі, призначений для продажу товарів населенню за
допомогою автомобільного транспорту.
Адміністративно-господарські санкції – заходи організаційноправового або майнового характеру, спрямовані на припинення
правопорушення суб’єкта господарювання та ліквідацію його
наслідків. До таких заходів належать: вилучення прибутку,
адміністративно-господарський штраф, стягнення зборів (обов’язкових
платежів),
зупинення
операцій
за
рахунками
суб’єктів
господарювання, застосування антидемпінгових заходів, припинення
експортно-імпортних операцій, застосування індивідуального режиму
ліцензування, зупинення дії ліцензії (патенту) на здійснення суб’єктом
господарювання певних видів господарської діяльності, обмеження
або зупинення діяльності суб’єкта господарювання, скасування
державної реєстрації та ліквідація суб’єкта господарювання, інші
встановлені законодавством адміністративно-господарські санкції.
Акредитив – форма розрахунків, за якою банк-емітент за дорученням
свого клієнта (заявника акредитива) зобов’язаний здійснити платіж
третій особі (бенефіціару) за поставлені товари, виконані роботи та
надані послуги, надати повноваження іншому (виконуючому) банку
здійснити цей платіж.
Активи – 1) частина бухгалтерського балансу, що відображає на
певну дату всі наявні на даному підприємстві чи в установі матеріальні
цінності та кошти; 2) сукупність майнових прав, що належать
юридичній чи фізичній особі.
Акцепт – 1) згода на оплату або гарантування оплати грошових,
розрахункових, товарних документів або товару; 2) згода укласти
договір на запропонованих умовах; 3) форма розрахунків за
векселями, чеками та іншими паперами, а також товарними
документами (здійснюється за допомогою кредитно-банківських
установ).
Акціонерне товариство – організація, що має статутний фонд,
поділений на певну кількість акцій рівної номінальної вартості, і несе
відповідальність за зобов’язаннями тільки майном товариства.
Антидемпінгові заходи – попередні або заключні заходи, що
застосовуються відповідно до закону в процесі або за результатами
антидемпінгового розслідування.
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Антиконкурентні узгоджені дії – узгоджені дії (угоди), що
спричинили або можуть спричинити встановлення (підтримання)
монопольних цін (тарифів), знижок, надбавок (доплат), націнок,
розподіл ринків за територіальним принципом, асортиментом товарів,
обсягом їх реалізації чи закупівель, колом споживачів або за іншими
ознаками, що призвели або можуть призвести до їх монополізації,
усунення з ринку або обмеження доступу на нього продавців,
покупців, інших суб’єктів господарювання.
Антимонопольний комітет України – центральний орган
виконавчої влади зі спеціальним статусом, мета діяльності якого
полягає в забезпеченні державного захисту конкуренції в
підприємницькій діяльності.
Анулювання ліцензії – позбавлення ліцензіата органом ліцензування
права на здійснення певного виду господарської діяльності.
Асоційований член кооперативу – фізична чи юридична особа, яка
внесла пайовий внесок і користується правом дорадчого голосу в
кооперативі.
Аудит – перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку,
первинних документів та іншої інформації щодо фінансовогосподарської діяльності суб'єктів господарювання з метою
визначення їх достовірності, повноти й відповідності чинному
законодавству
та
встановленим
нормативам.
Здійснюється
незалежними особами (аудиторами) або аудиторськими фірмами, які
уповноважені суб'єктами господарювання на його проведення.
Б
Банк – юридична особа, яка має виключне право на підставі ліцензії
Національного банку України здійснювати в сукупності такі операції:
залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб та
розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та
на власний ризик, відкриття і ведення банківських рахунків фізичних
та юридичних осіб.
Банківські рахунки – рахунки, на яких обліковуються власні кошти,
вимоги, зобов'язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів і які
дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою
банківських платіжних інструментів.
Банкрутство – встановлена господарським судом неспроможність
боржника відновити свою платоспроможність і задовольнити визнані
судом вимоги кредиторів не інакше як через застосування
ліквідаційної процедури.
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Бартерна (товарообмінна) операція в галузі зовнішньо-економічної
діяльності – вид експортно-імпортних операцій, оформлених єдиним
договором між суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності України та
іноземним суб’єктом господарської діяльності, що передбачає
збалансований за вартістю обмін товарами, не опосередкований рухом
грошових коштів у готівковій або безготівковій формі.
Боржник – суб’єкт підприємницької діяльності, неспроможний
виконати свої грошові зобов’язання перед кредиторами, у тому числі
зобов’язання щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів),
протягом трьох місяців після настання встановленого строку їх
сплати.
В
Валюта України – грошові знаки у вигляді банкнотів, казначейських
білетів, монет і в інших формах, що перебувають в обігу та є законним
платіжним засобом на території України, а також кошти на рахунках у
банківських та інших кредитно-фінансових установах на території
України, що вилучені з обігу, але підлягають обміну на грошові знаки,
які перебувають в обігу.
Вексель – цінний папір, який засвідчує безумовне грошове
зобов’язання векселедавця сплатити після настання строку певну суму
грошей власнику векселя (векселетримачу).
Виключне право – майнове право особи, яка має щодо твору,
виконання, постановки, передачі, організації мовлення, фонограми чи
відеограми авторське право та/або суміжні права на використання цих
об’єктів авторського права та/або суміжних прав лише нею і на видачу
лише цією особою дозволу чи заборони їх використання іншим
особам у межах строку, встановленого законом.
Вина – психічне ставлення особи до вчинюваної дії чи бездіяльності
та її наслідків, виражене у формі умислу або необережності.
Винахід – технологічне (технічне) рішення, що відповідає умовам
патентоздатності (новизні, винахідницькому рівню і промисловій
придатності).
Виробник – організація, що несе відповідальність за виробництво,
поставку та забезпечення відповідності типовій конструкції кожного
виготовленого нею екземпляра продукції.
Виробництво (виготовлення) – пов’язана з випуском продукції
діяльність, що включає всі стадії технологічного процесу, а також
реалізацію продукції власного виробництва.
Виробничий кооператив – кооператив, який утворюється шляхом
об'єднання фізичних осіб для спільної виробничої або іншої
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господарської діяльності на засадах їх обов'язкової трудової участі з
метою одержання прибутку (ст. 6 Закону України «Про кооперацію»);
добровільне об'єднання громадян на засадах членства з метою
спільної виробничої або іншої господарської діяльності, що базується
на їх особистій трудовій участі та об'єднанні майнових пайових
внесків, участі в управлінні підприємством та розподілі доходу між
членами кооперативу відповідно до їх участі у його діяльності (ст. 95
ГК України).
Витрати – зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів
або збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення власного
капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення
або розподілу власниками).
Відкрита (індивідуальна) ліцензія – дозвіл на експорт (імпорт)
товару протягом певного періоду (але не менше одного місяця) з
визначенням його загального обсягу.
Відокремлені підрозділи – структурні підрозділи та одиниці
юридичних осіб (філії, представництва, відділення тощо), які
виробляють продукцію, реалізовують товари (виконують роботи,
надають послуги), а також здійснюють інші операції та не мають
статусу юридичної особи.
Відокремлення – різновид реорганізації, згідно з яким юридична
особа виокремлюється зі складу іншої, що продовжує функціонувати,
до нового суб’єкта переходять майнові права та обов’язки
реорганізованої юридичної особи відповідно до окремого балансу.
Вітчизняний виробник – суб’єкт підприємництва – резидент, який
здійснює виробництво товарів, виконує роботи чи надає послуги на
території України.
Внутрішня торгівля – торгівля на внутрішньому ринку країни
вітчизняними або імпортованими товарами.
Вступний внесок – грошовий чи інший майновий неповоротний
внесок, який зобов'язана сплатити особа у разі вступу до
кооперативної організації.
Г
Галузь права – система правових норм, що регулюють своїм
особливим методом певну сферу якісно однорідних суспільних
відносин.
Господарська діяльність – 1) діяльність суб'єктів господарювання у
сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та
реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного
характеру, що мають цінову визначеність (ст. 3 ГК України); 2) будь221

яка діяльність особи, спрямована на отримання доходу у грошовій,
матеріальній або нематеріальній формі, за умови, що безпосередня
участь такої особи в організації цієї діяльності є регулярною,
постійною і суттєвою. Під безпосередньою участю розуміється
діяльність особи через її постійні представництва, філіали,
відділення, інші відокремлені підрозділи, а також через довірену
особу, агента або будь-яку іншу особу, яка діє від імені та на
користь першої особи.
Господарська операція – дія або подія, що викликає зміни у структурі
активів і зобов’язань, власному капіталі підприємства.
Господарське зобов’язання – вид зобов’язання, що виникає між
суб’єктом господарювання та іншим учасником відносин у сфері
господарювання на підставах, що передбачені законом, в силу якого
один суб’єкт (зобов’язана сторона, у тому числі боржник)
зобов’язаний вчинити на користь іншого суб’єкта певну дію
господарського чи управлінсько-господарського характеру (виконати
роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо)
або утриматися від певних дій, а інший суб’єкт (управнена сторона, у
тому числі кредитор) має право вимагати від зобов’язаної сторони
виконання її обов’язку.
Господарський договір – договір, укладений між суб'єктами
господарської (в тому числі підприємницької) діяльності або між
одним чи декількома такими особами і негосподарюючою юридичною
особою з приводу чи у зв'язку зі здійсненням ними господарської
(зокрема, підприємницької) діяльності.
Господарський суд – незалежний орган, який вирішує будь-які
господарські спори, що виникають між юридичними особами,
державними та іншими органами, а також розглядає справи про
банкрутство.
Господарсько-торговельна діяльність – діяльність, що здійснюється
суб’єктами господарювання у сфері товарного обігу, спрямована на
реалізацію продукції виробничо-технічного призначення і виробів
народного споживання, а також допоміжна діяльність, яка забезпечує
їх реалізацію шляхом надання відповідних послуг (ст. 263 ГК
України).
Громадське харчування – сукупність підприємств різних
організаційно-правових форм господарювання і власності, громадянпідприємців, які займаються виробництвом, реалізацією та
організацією споживання кулінарної продукції, борошняних
кондитерських та булочних виробів.
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Д
Дебет – ліва сторона бухгалтерських рахунків; в рахунках активу Д.
представляє прибуткову частину, куди заносяться всі надходження за
даним рахунком, а в рахунках пасиву – видаткову частину, в якій
групуються всі видатки за рахунком.
Дебітор – юридична або фізична особа, яка внаслідок минулих подій
заборгувала підприємству певну суму грошових коштів, їх
еквівалентів або інших активів.
Дебіторська заборгованість – сума боргів, що належить
підприємству, організації, установі від юридичних або фізичних осіб.
Деліктоздатність – здатність суб'єкта права нести відповідальність
за свої протиправні вчинки (іноді Д. разом з угодоздатністю
розглядають як аспект дієздатності).
Демпінг – ввезення на митну територію країни імпорту товару за
ціною, нижчою від порівнянної ціни на подібний товар у країні
експорту, що заподіює шкоду національному товаровиробнику
подібного товару.
Державна реєстрація юридичних осіб – засвідчення факту створення
або припинення юридичної особи, а також вчинення інших
реєстраційних дій, які передбачені законом, шляхом внесення
відповідних записів до Єдиного державного реєстру.
Державне замовлення – засіб державного регулювання економіки
шляхом формування на контрактній (договірній) основі складу й
обсягів продукції, необхідної для державних потреб, розміщення
державних контрактів на її поставку (закупівлю) серед підприємств,
організацій та інших суб’єктів господарської діяльності України всіх
форм власності.
Джерела кооперативного права – офіційно-державні способи
закріплення і зовнішнього вияву норм кооперативного права, завдяки
яким вони набувають загальнообов’язковості та формальної
визначеності.
Дієздатність – здатність суб'єкта правовідносин своїми діями брати
на себе обов'язки і використовувати свої права (це можливість
реалізовувати правоздатність). Дієздатність кооперативу як юридичної
особи, що є самоврядною організацією, здійснюється через органи
управління, які утворюються й діють відповідно до закону та статуту..
Довіреність – письмове уповноваження, яке видається однією особою
іншій особі для представництва перед третіми особами.
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Договір – домовленість двох або більше сторін, спрямована на
встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків
(ст. 626 ЦК України).
Договір доручення – вид договору, згідно з яким одна сторона
(повірений) зобов’язується виконати від імені та за рахунок другої
сторони (довірителя) певні юридичні дії.
Договір комісії – вид договору, згідно з яким одна сторона
(комісіонер) зобов’язується за дорученням другої сторони (комітента)
за винагороду вчинити одну або кілька угод від свого імені за рахунок
комітента.
Договір купівлі-продажу – вид договору, за яким одна сторона
(продавець) передає або зобов'язується передати майно (товар) у
власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або
зобов'язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну
грошову суму.
Договір лізингу (лізинговий контракт) – укладена в письмовій формі
угода між лізингодавцем і лізингоодержувачем, спрямована на
встановлення, зміну або припинення цивільних прав і обов’язків у
зв’язку з предметом лізингу.
Договір майнового найму – вид договору, згідно з яким наймодавець
зобов’язується надати наймачу майно в тимчасове користування за
плату.
Договір міни – вид договору, згідно з яким між сторонами
здійснюється обмін одного майна на інше.
Договір оренди землі – угода сторін про взаємні зобов’язання,
відповідно до яких орендодавець за плату передає орендарю у
володіння і користування земельну ділянку для господарського
використання на обумовлений договором строк.
Договір перевезення вантажу – вид договору, згідно з яким
транспортна організація (перевізник) зобов’язується доставити
ввірений їй відправником вантаж до пункту призначення і видати його
управомоченій на отримання вантажу особі (одержувачу), а
відправник зобов’язується сплатити за перевезення вантажу
встановлену плату.
Договір підряду – вид договору, згідно з яким підрядчик
зобов’язується виконати на власний ризик певну роботу за завданням
замовника з його або своїх матеріалів, а замовник зобов’язується
прийняти й оплатити виконану роботу.
Договір позики – вид договору, згідно з яким одна сторона
(позикодавець) передає другій стороні (позичальнику) у власність (в
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оперативне управління) гроші або речі, визначені родовими ознаками,
а позичальник зобов’язується повернути позикодавцю таку ж суму
грошей або кількість речей такого самого роду та якості.
Договір поставки – вид договору, за яким постачальник, що є
суб'єктом господарювання, зобов'язується передати в обумовлені
строки (або строк), що не збігаються з моментом укладання договору,
товари у власність (господарське відання, оперативне управління)
покупця для використання у господарській діяльності або в інших цілях,
не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним
використанням, а покупець зобов'язується прийняти товари і сплатити
за них певну грошову суму.
Договір роздрібної купівлі-продажу – вид договору, за яким
продавець, що здійснює підприємницьку діяльність з продажу товару,
зобов’язується передати покупцеві товар, який звичайно
призначається для особистого, домашнього або іншого використання,
не пов’язаного з підприємницькою діяльністю, а покупець
зобов’язується прийняти товар і оплатити його.
Договір схову – угода, за якою одна сторона (охоронець)
зобов’язується зберігати передане їй другою стороною майно і
повернути його цілим.
Додатковий пай – добровільний грошовий чи інший майновий
поворотний внесок члена (асоційованого члена) кооперативу понад
пай у пайовому фонді кооперативу.
Доходи – 1. Сума коштів або вартість майна, отримана (нарахована)
платником податку від продажу, обміну або інших способів
відчуження цінних паперів та деривативів, збільшена на вартість будьяких матеріальних цінностей чи нематеріальних активів, що
передаються платникові податку у зв’язку з таким продажем, обміном
або відчуженням. 2. Суми, що отримуються від інвестицій або у
зв’язку з ними, включаючи прибуток, дивіденди, відсотки, доходи від
приросту капіталу, роялті, управлінські, технічні та інші ставки або
доходи натурою, реінвестовані надходження та прибуток від капіталу.
3. Збільшення економічних вигод протягом звітного періоду у формі
припливу або збільшення активів чи зменшення зобов’язань, що
спричинюють збільшення капіталу і не є внесками акціонерів. 4. Будьяка економічна вигода, отримана внаслідок вчинення суспільно
небезпечного протиправного діяння, що передує легалізації
(«відмиванню» доходів), яка може складатися з матеріальної власності
чи власності, вираженої у правах, і включає рухоме чи нерухоме
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майно та документи, які підтверджують право на таку власність або
частку в ній.
Дрібнороздрібна торговельна мережа – частина роздрібної
торговельної мережі, яка об'єднує торговельні об'єкти, що розміщені в
спорудах некапітального типу або пересувних (переносних) технічних
засобах, і призначена для організації продажу товарів певного
асортименту з використовуванням найпростішої технології
торговельного процесу.
Е
Експорт
–
продаж
товарів
українськими
суб’єктами
зовнішньоекономічної діяльності іноземним суб’єктам господарської
діяльності з вивезенням або без вивезення цих товарів через митний
кордон України, включаючи реекспорт товарів.
З
Завдаток – грошова сума, що видається однією з договірних сторін у
рахунок належних з неї за договором платежів другій стороні для
підтвердження укладання договору і забезпечення його виконання.
Заготівельно-збутові кооперативи – кооперативи, які здійснюють
заготівлю, зберігання, передпродажну обробку, продаж продукції,
надають маркетингові послуги тощо.
Заклад ресторанного господарства – організаційно–структурна
одиниця у сфері ресторанного господарства, яка здійснює виробничо–
торговельну діяльність: виробляє і (або) доготовляє, продає і
організовує споживання кулінарної продукції власного виробництва і
закупних товарів, може організовувати дозвілля споживачів.
Закон – нормативно-правовий акт, що приймається органом
законодавчої влади чи референдумом з додержанням спеціальної
законодавчої процедури, регулює найважливіші суспільні відносини і
має вищу юридичну силу щодо інших нормативно-правових актів.
Законодавство – 1) система нормативних актів, якими регулюються
суспільні відносини; 2) головний засіб реалізації функцій законодавчої
влади та один з основних методів здійснення правотворчої функції
держави, що полягає у діяльності відповідних державних органів з
розробки, розгляду, прийняття й оприлюднення законів та інших
нормативних актів.
Заява – звернення громадян із проханням про сприяння реалізації
закріплених Конституцією та чинним законодавством їхніх прав та
інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи
недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від
форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад,
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посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх
діяльності.
Зловживання монопольним становищем на ринку – нав’язування
таких умов договору, які ставлять контрагентів у нерівне становище,
або додаткових умов, що не стосуються предмета договору, в тому
числі нав’язування товару, не потрібного контрагенту, обмеження або
припинення виробництва, а також вилучення з обороту товарів з
метою створення або підтримки дефіциту на ринку чи встановлення
монопольних цін, часткова або повна відмова від реалізації чи
закупівлі товару за відсутності альтернативних джерел постачання або
збуту з метою створення або підтримки дефіциту на ринку чи
встановлення монопольних цін, інші дії, спрямовані на створення
перешкод доступу на ринок (виходу з ринку) інших підприємців,
встановлення монопольних цін (тарифів, розцінок) на свої товари, а
також дискримінаційних цін, що обмежують права окремих
споживачів.
Знак для товарів і послуг – позначення, за яким товари і послуги
одних осіб відрізняються від однорідних товарів і послуг інших осіб.
Зобов'язання – правовідношення, в якому одна сторона (боржник)
зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію
(передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші
тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати
від боржника виконання його обов'язку (ст. 509 ЦК України).
Зовнішньоекономічна
діяльність
–
діяльність
суб’єктів
господарської діяльності України та іноземних суб’єктів
господарської діяльності, побудована на відносинах між ними, що має
місце як на території України, так і за її межами.
Зовнішньоекономічний договір (контракт) – матеріально оформлена
угода двох або більше суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та
їхніх зарубіжних контрагентів, спрямована на встановлення, зміну або
припинення їхніх взаємних прав і обов’язків у зовнішньоекономічній
діяльності.
І
Імпорт товарів – купівля (у тому числі з оплатою в негрошовій
формі) українськими суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності в
іноземних суб’єктів господарської діяльності товарів з ввезенням або
без ввезення цих товарів на територію України, включаючи купівлю
товарів, призначених для власного споживання установами та
організаціями України, розташованими за її межами.
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Імпортер – суб’єкт господарсько-правових відносин, що декларує
надходження на митну територію України товару (товарів).
Інвестиції – 1. Усі види майнових та інтелектуальних цінностей, що
вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, у
результаті якої створюється прибуток (дохід) або досягається
соціальний ефект. 2. Вкладені інвестором фінансові та матеріальні
кошти в різні об’єкти діяльності, а також передані права на майнову та
інтелектуальну власність з метою отримання прибутку (доходу) або
досягнення соціального ефекту, якщо вони не вилучені з обігу або не
обмежені в обігу відповідно до національного законодавства сторін.
Індикативна ціна – ціна на товар, яка відповідає цінам, що склалися
чи складаються на відповідний товар на ринку експорту або імпорту
на момент здійснення експортної (імпортної) операції з урахуванням
умов поставки та здійснення розрахунків, визначених згідно із
законодавством України.
Інкасо – операція одержання банком грошей за дорученням клієнта й
зарахування цих грошей на його банківський рахунок на підставі
розрахункових документів.
ІНКОТЕРМС – міжнародні правила інтерпретації комерційних
термінів, розроблені Міжнародною торговельною палатою.
Інновації – новостворені (застосовані) та/або удосконалені
конкурентоспроможні технології, продукція або послуги, а також
організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного,
комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують
структуру та якість виробництва і/або соціальної сфери.
Іноземна валюта – іноземні грошові знаки у вигляді банкнотів,
казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є законним
платіжним засобом на території відповідної зарубіжної держави, а
також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але
підлягають обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу, кошти у
грошових одиницях зарубіжних держав і міжнародних розрахункових
(клірингових) одиницях, що перебувають на рахунках або вносяться в
банківські та інші кредитно-фінансові установи за межами України.
Інститут права – відносно відокремлена група правових норм, які
регулюють суспільні відносини конкретного виду.
Іпотека – застава землі, нерухомого майна, згідно з якою земля та/або
майно, що становить предмет застави, залишається у заставодавця або
третьої особи.
Іпотечний договір – договір застави нерухомого майна.
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Істотний недолік – недолік, який робить неможливим чи
недопустимим використання товару відповідно до його цільового
призначення, виник з вини виробника (продавця, виконавця), після
його усунення проявляється знову з незалежних зід споживача причин
і при цьому наділений хоча б однією з нижченаведених ознак: а) він
узагалі не може бути усунутий; б) його усунення потребує понад
чотирнадцять календарних днів; в) він робить товар суттєво іншим,
ніж передбачено договором.
Ї
Їдальня – різновид об'єкта ресторанного господарства, що
функціонує, як правило, за місцем роботи споживачів, реалізовує
споживачам різноманітний асортимент страв, як правило, за
зниженими цінами, має зал для споживачів, інші необхідні виробничі,
складські, адміністративно–побутові приміщення.
К
Касові операції – операції, пов'язані з прийманням і видачею
готівкових коштів під час проведення розрахунків через касу
підприємства.
Кафе – різновид об'єкта ресторанного господарства, що має
виробничі приміщення, зал для відвідувачів і реалізує широкий
асортимент страв і кулінарних виробів нескладного приготування,
хлібобулочні і борошняні кондитерські вироби, гарячі і холодні напої,
кисломолочні продукти, товари, що купуються, із застосуванням
методів самообслуговування або обслуговування офіціантами.
Квота (контингент) глобальна – квота, що встановлюється за
товаром (товарами) без зазначення конкретних країн (груп країн), в які
товар (товари) експортується або з яких імпортується.
Квота (контингент) групова – квота, що встановлюється за товаром
(товарами) з визначенням групи країн, в які товар (товари)
експортується або з яких імпортується.
Квота (контингент) індивідуальна – квота, що встановлюється за
товаром (товарами) з визначенням конкретної країни, в яку товар
(товари) може експортуватись або з якої може імпортуватись.
Квота антидемпінгова – граничний обсяг імпорту в Україну певного
товару (товарів), що є об’єктом антидемпінгового розслідування
та/або антидемпінгових заходів, який дозволено імпортувати в
Україну протягом установленого строку і який визначається в
натуральних та/або вартісних одиницях.
Квота експортна (імпортна) – граничний обсяг певної категорії
товарів, який дозволено експортувати з території України
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(імпортувати на територію України) протягом установленого строку і
який визначається в натуральних чи вартісних одиницях.
Квота компенсаційна – граничний обсяг імпорту в Україну певного
товару (товарів), що є об’єктом антисубсидиційного розслідування
та/або компенсаційних заходів, який дозволено імпортувати в Україну
протягом установленого строку і який визначається в натуральних
та/або вартісних одиницях.
Квота спеціальна – граничний обсяг імпорту в Україну певного
товару (товарів), що є об’єктом спеціального розслідування та/або
спеціальних заходів, який дозволено імпортувати в Україну протягом
установленого строку і який визначається в натуральних та/або
вартісних одиницях.
Клопотання – письмове звернення з проханням про визнання за
особою відповідного статусу, прав, свобод тощо.
Комерційна таємниця підприємства – відомості, пов’язані з
виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами
та іншою діяльністю підприємства, що не є державною таємницею,
розголошення (передання, втрата) яких може завдати шкоди його
інтересам.
Конкуренція – змагальність суб’єктів господарювання, коли їхні
самостійні дії ефективно обмежують можливості кожного з них
однобічно впливати на загальні умови обігу товарів на відповідному
товарному ринку і стимулюють виробництво необхідних споживачеві
товарів.
Конкурс (тендер) – форма розміщення замовлення на виконання
робіт, послуг, поставку продукції, яка передбачає вибір претендента
шляхом оцінки його пропозиції.
Кооператив – юридична особа, утворена фізичними та/або
юридичними особами, які добровільно об'єдналися на основі членства
для ведення спільної господарської та іншої діяльності з метою
задоволення своїх економічних, соціальних та інших потреб на
засадах самоврядування (ст. 2 Закону України «Про кооперацію»).
Кооперативна діяльність – господарська та інша діяльність, яка
спільно
здійснюється
членами
кооперативних
організацій
(уповноваженими ними особами) в організаційно-правовій формі
кооперативу, кооперативного об’єднання або іншої кооперативної
організації (підприємства чи установи, створеної кооперативами
та/або їх об’єднаннями) в порядку реалізації статутних цілей цієї
організації з метою задоволення своїх економічних, соціальних та
інших потреб.
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Кооперативне об’єднання – спілка, ліга, асоціація, альянс та інші
форми добровільного об’єднання кооперативів за видами діяльності
чи територіальною ознакою з метою створення сприятливих умов для
діяльності кооперативів, що входять до його складу, та їх членів
(ст. 30 Закону України «Про кооперацію»).
Кооперативне право – сукупність встановлених або санкціонованих
державою правових норм, якими закріплюються принципи, форми,
умови і порядок створення і функціонування кооперативів та їх
об'єднань, регулюються кооперативні відносини та взаємовідносини
кооперативів із державою.
Кооперативне самоврядування – сукупність суспільних владноуправлінських відносин, що існують у кожному кооперативі та
кооперативному об’єднанні в процесі здійснення своїх функцій
кожним із органів управління кооперативу (об’єднання кооперативів).
Кооперативні принципи – ідеї, керуючись якими кооператив діє та
завдяки яким зберігає ідентичність (своєрідність).
Кооперація – система кооперативних організацій, створених з метою
задоволення економічних, соціальних та інших потреб своїх членів
(ст. 1 Закону України «Про кооперацію»).
Корпоративне підприємство – підприємство, що створюється, як
правило, двома або більше засновниками за їх спільним рішенням
(договором), діє на основі об'єднання майна та/або підприємницької
чи трудової діяльності засновників (учасників), їх спільного
управління справами, на основі корпоративних прав, у тому числі
через органи, що ними створюються, участі засновників (учасників) у
розподілі доходів та ризиків підприємства.
Кошти – валютні цінності, виражені у гривнях або в іноземній
валюті.
Крамниця-склад, магазин-склад – торговельний об'єкт, обладнаний
як товарний склад, де здійснюються операції з оптового та
роздрібного продажу товарів.
Кредит – кошти і матеріальні цінності, які надаються резидентами
або нерезидентами в користування юридичним або фізичним особам
на визначений строк під відсотки. Кредит розподіляється на
фінансовий, товарний, інвестиційний, податковий, під цінні папери,
що засвідчують відносини позики.
Кредитна спілка – неприбуткова організація, заснована фізичними
особами, професійними спілками, їх об'єднаннями на кооперативних
засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному
кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних
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грошових внесків членів кредитної спілки.
Кредитний договір – вид договору, за яким банк або інша фінансова
установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти
(кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених
договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та
сплатити проценти.
Кредитор – юридична або фізична особа, яка має в установленому
порядку підтверджені документами вимоги щодо грошових
зобов’язань до боржника, щодо виплати заборгованості із заробітної
плати працівникам боржника, а також органи Державної податкової
служби та інші державні органи, які здійснюють контроль за
правильністю та своєчасністю справляння податків і зборів
(обов’язкових платежів).
Кредиторська заборгованість – кошти підприємства, організації або
установи, які підлягають сплаті відповідним юридичним або фізичним
особам.
Кредитоспроможність – наявність передумов для отримання
кредиту і здатність повернути його. Визначається показниками, які
характеризують позичальника: акуратність при розрахунках за раніше
отримані кредити, його поточний фінансовий стан, здатність у разі
потреби мобілізувати кошти з різних джерел.
Л
Лізинг – підприємницька діяльність, що спрямована на інвестування
власних чи залучених фінансових коштів і полягає в наданні
лізингодавцем у виключне користування на визначений строк
лізингоодержувачу майна, що є власністю лізингодавця або
набувається ним у власність за дорученням і погодженням з
лізингоодержувачем у відповідного продавця майна, за умови сплати
лізингоодержувачем періодичних лізингових платежів.
Ліквідатор – фізична особа, яка відповідно до рішення
господарського суду організовує здійснення ліквідаційної процедури
щодо боржника, визнаного банкрутом, і забезпечує задоволення
визнаних судом вимог кредиторів у встановленому законом порядку.
Ліквідація – припинення діяльності суб’єкта підприємницької
діяльності, визнаного господарським судом банкрутом, з метою
здійснення заходів задоволення визнаних судом вимог кредиторів
шляхом продажу його майна.
Ліцензія – 1. Документ державного зразка, який засвідчує право
ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської
діяльності протягом визначеного строку за умови виконання
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ліцензійних умов. 2. Дозвіл власника патенту (ліцензіара), що
видається іншій особі (ліцензіату), на використання винаходу
(корисної моделі) на певних умовах.
Ліцензія антидемпінгова – відповідно оформлене право на імпорт в
Україну протягом установленого строку певного товару (товарів),
який
є
об’єктом
антидемпінгового
розслідування
та/або
антидемпінгових заходів.
Ліцензія виключна – передання власником патенту або його
правонаступником (ліцензіаром) права на користування зазначеним у
патенті об’єктом права інтелектуальної власності будь-якій особі
(ліцензіату), включаючи право продажу ліцензій третім особам.
Ліцензія відкрита (індивідуальна) – дозвіл на експорт (імпорт) товару
протягом певного періоду (але не менше одного місяця) з визначенням
його загального обсягу.
Ліцензія генеральна – відкритий дозвіл на експортні (імпортні)
операції з певним товаром (товарами) та/або з певною країною
(групою країн) протягом строку дії режиму ліцензування щодо цього
товару (товарів).
Ліцензія експортна (імпортна) – відповідно оформлене право на
експорт (імпорт) протягом установленого строку певних товарів або
валютних коштів з метою інвестицій і кредитування.
Ліцензія компенсаційна – відповідно оформлене право на імпорт в
Україну протягом установленого строку певного товару (товарів),
який є об’єктом антисубсидиційного розслідування та/або
компенсаційних заходів.
Ліцензія разова (індивідуальна) – разовий дозвіл, що має іменний
характер і видається для здійснення кожної окремої операції
конкретним суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності на період, не
менший за необхідний для здійснення експортної (імпортної) операції.
Ліцензія спеціальна – відповідно оформлене право на імпорт в
Україну протягом установленого строку певного товару (товарів),
який є об’єктом спеціального розслідування та/або спеціальних
заходів.
Ліцензування – видання, переоформлення і анулювання ліцензій,
видання дублікатів ліцензій, ведення ліцензійних справ та ліцензійних
реєстрів, контроль за дотриманням ліцензіатами ліцензійних умов,
видання розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов і
законодавства у сфері ліцензування.
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М
Магазин, крамниця – основний вид торговельного об'єкту роздрібної
торгівлі, призначений для організації продажу товарів кінцевим
споживачам і надання їм торговельних послуг.
Майно підприємства – основні фонди та обігові кошти, а також інші
цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі
підприємства.
Майнове право – права володіння, користування і розпоряджання
своїм майном.
Майново-господарські зобов’язання – цивільно-правові зобов’язання,
що виникають між учасниками господарських відносин при
здійсненні господарської діяльності, в силу яких зобов’язана сторона
повинна вчинити певну господарську дію на користь другої сторони
або утриматись від певної дії, а управнена сторона має право
вимагати від зобов’язаної сторони виконання її обов’язку.
Метод правового регулювання – специфічний спосіб владного впливу
держави на суспільні відносини, здійснюваний за допомогою
правових норм та інших юридичних засобів.
Н
Назва місця походження товару – назва географічного місця, яка
вживається як позначення в назві товару, що походить із зазначеного
географічного місця і має особливі властивості, виключно або
здебільшого зумовлені характерними для цього географічного місця
природними умовами або поєднанням цих природних умов з
характерним для цього географічного місця людським фактором.
Національний товаровиробник – сукупність виробників подібного
товару або тих із них, сукупне виробництво яких становить основну
частину сукупного обсягу виробництва в Україні цього товару.
Недобросовісна конкуренція – будь-які дії в конкуренції, що
суперечать правилам, торговим та іншим чесним звичаям у
підприємницькій діяльності.
Недобросовісна реклама – реклама, яка внаслідок неточності,
недостовірності,
двозначності,
перебільшення,
замовчування,
порушення вимог щодо часу, місця і способу поширення та інших
передбачених законодавством України вимог вводить або може ввести
в оману споживачів реклами, завдати шкоди особам і державі.
Недолік – будь-яка невідповідність продукції вимогам нормативноправових актів і нормативних документів, умовам договорів або
вимогам, що пред'являються до неї, а також інформації про
продукцію, наданій виробником (виконавцем, продавцем).
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Некомерційне господарювання – самостійний систематичний вид
господарської діяльності суб’єктів господарювання, спрямований на
досягнення економічних, соціальних та інших результатів без мети
отримання прибутку.
Нематеріальні активи – об’єкти інтелектуальної, в тому числі
промислової, власності, а також інші аналогічні права, визнані в
порядку, встановленому відповідним законодавством, об’єктами права
власності резидента.
Непідприємницькі товариства – товариства, які не мають на меті
одержання прибутку для його наступного розподілу між учасниками
(споживчі кооперативи, об'єднання громадян тощо).
Неплатоспроможність – неспроможність суб’єкта підприємницької
діяльності виконати після настання встановленого строку їхньої
сплати грошові зобов’язання перед кредиторами, у тому числі із
заробітної плати, а також виконати зобов’язання щодо сплати податків
і зборів (обов’язкових платежів) не інакше як через відновлення
платоспроможності.
Неподільний фонд – майно кооперативу, що створюється в
обов'язковому порядку і формується за рахунок вступних внесків та
відрахувань від доходу кооперативу. Цей фонд не може бути
розподілений між членами кооперативу, крім випадків, передбачених
законом.
Нерухоме майно (нерухомість) – земельні ділянки і все, що
розташоване на них та тісно пов’язане з ними, тобто об’єкти,
перемістити які без непропорційної шкоди їхньому призначенню
неможливо. До нерухомого майна належать також повітряні та
морські судна, судна внутрішньодержавного плавання, космічні
об’єкти.
Неустойка (штраф, пеня) – грошова сума або інше майно, які
боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником
зобов'язання (ст. 549 ЦК України).
Нормативно-правовий акт – офіційний письмовий документ
компетентного органу держави, в якому містяться норми права.
Ноу-хау – конфіденційна інформація технічного, економічного,
адміністративного та фінансового характеру, яка є власністю продавця
і не доступна будь-якій особі.
О
Об'єднана кредитна спілка – неприбуткова організація, заснована
кредитними спілками на кооперативних засадах з метою сприяння
фінансовій стабільності кредитних спілок та об'єднання тимчасово
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вільних коштів своїх членів для їх взаємокредитування (ст. 25 Закону
«Про кредитні спілки»).
Оборотні засоби – матеріально-речові цінності, які зазвичай
споживаються протягом одного виробничого циклу і відразу ж
переносять свою вартість на готову продукцію. Це, насамперед, сировина,
паливо, матеріали, малоцінні предмети та предмети, що швидко
зношуються, інше майно виробничого і невиробничого призначення,
віднесене законодавством до оборотних засобів.
Обслуговуючий кооператив – кооператив, який утворюється шляхом
об'єднання фізичних та/або юридичних осіб для надання послуг
переважно членам кооперативу, а також іншим особам з метою
провадження їх господарської діяльності.
Оперативно-господарські санкції – заходи оперативного впливу на
правопорушника з метою припинення або попередження повторення
порушень зобов’язання, що застовуються сторонами зобов’язання в
односторонньому порядку.
Оптова торгівля – вид економічної діяльності у сфері товарообігу,
що охоплює купівлю–продаж товарів за договорами поставки
партіями для подальшого їх продажу кінцевому споживачеві через
роздрібну торгівлю або для виробничого споживання та надання
пов'язаних з цим послуг.
Організаційно-правова форма – форма юридичної особи – суб’єкта
господарювання, що характеризує специфіку його створення,
майнового статусу, характеру його прав та особливості
відповідальності за зобов’язаннями суб’єкта.
Оренда – засноване на договорі строкове платне користування
майном, що необхідне орендареві для здійснення підприємницької та
іншої діяльності.
Основні фонди – матеріально-речові цінності, що використовуються в
натуральній формі у виробничій діяльності і невиробничій сфері
протягом періоду, який перевищує 365 календарних днів з дати введення
в експлуатацію, вартість яких поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом. До основних фондів належать: будинки,
споруди, машини та устаткування, обладнання, інструмент, виробничий
інвентар і приладдя, господарський інвентар та інше майно тривалого
використання, що віднесено законодавством до основних фондів.
П
Пай – майновий поворотний внесок члена (асоційованого члена)
кооперативу у створення та розвиток кооперативу, який здійснюється
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шляхом передачі кооперативу майна, в тому числі грошей, майнових
прав, а також земельної ділянки.
Пайовий фонд – це фонд, що формується з пайових внесків членів
кооперативу і є одним із джерел формування майна кооперативу,
розмір якого може змінюватися.
Патентування – необхідна умова здійснення окремих видів
підприємницької діяльності, що означає необхідність отримання
торгового патенту в установленому законодавством порядку.
Перереєстрація – необхідна умова продовження здійснення
підприємницької діяльності в разі зміни назви, організаційно-правової
форми суб’єкта господарювання, а також форми власності, що
здійснюється в порядку, встановленому для державної реєстрації.
Переробні кооперативи – кооперативи, які займаються переробкою
сільськогосподарської сировини (виробництвом хлібобулочних,
макаронних виробів, овочевих, плодово-ягідних, м'ясних, молочних,
рибних продуктів, виробів і напівфабрикатів з льону, коноплі, лісо- і
пиломатеріалів тощо).
Перетворення – різновид реорганізації, коли суб’єкт господарювання
– юридична особа змінює організаційно-правову форму.
Підзаконний нормативно-правовий акт – нормативний документ
компетентного органу держави, що приймається на підставі закону, на
виконання закону та відповідно до закону.
Підприємництво – самостійна, ініціативна, систематична, на власний
ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами
господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і
соціальних результатів та одержання прибутку (ст. 42 ГК України).
Підприємство – самостійний суб'єкт господарювання, створений
компетентним органом державної влади або органом місцевого
самоврядування, або іншими суб'єктами для задоволення суспільних
та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої,
науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в
порядку, передбаченому Господарським кодексом та іншими
законами (ст. 62 ГК України).
Підприємство з іноземними інвестиціями – створений відповідно до
законодавства
України
суб’єкт
господарювання
будь-якої
організаційно-правової форми, іноземна інвестиція у статутному
фонді якого становить не менше 10%.
Підприємство колективне – вид підприємства, заснований на
власності трудового колективу підприємства, кооперативу, іншого
статутного товариства, громадської чи релігійної організації.
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Підприємство приватне – підприємство, що діє на основі приватної
власності одного або кількох громадян, іноземців, осіб без
громадянства та його (їхньої) праці чи з використанням найманої
праці. Приватним вважається також підприємство, що діє на основі
приватної власності суб’єкта господарювання – юридичної особи.
Підприємство споживчої кооперації – унітарне або корпоративне
підприємство, створене споживчим товариством (товариствами) або
спілкою (об’єднанням) споживчих товариств відповідно до вимог
цього ГК України та інших законодавчих актів з метою здійснення
статутних цілей цих товариств, спілок (об’єднань) (п. 8 ст. 111 ГК
України).
Пільговий торговий патент – патент, що видається суб’єктам
господарювання або їхнім структурним підрозділам, які здійснюють
торговельну діяльність виключно з використанням певних видів
товарів вітчизняного виробництва.
Платіжна вимога-доручення – комбінований розрахунковий
документ, який містить вимогу постачальника (одержувача коштів)
безпосередньо до покупця (платника) сплатити вартість поставленої
йому за договором продукції (виконаних робіт, наданих послуг).
Оплату П. в.-д. здійснює банк, що обслуговує покупця (платника).
Банк повинен прийняти до оплати П. в.-д. в сумі, яка може бути
сплачена за наявними коштами рахунку платника. Якщо платник
відмовляється оплатити П. в.-д., він повідомляє про мотиви відмови
безпосередньо одержувачу коштів у порядку та в строки, зазначені в
договорі.
Платіжне доручення – розрахунковий документ, у якому міститься
доручення клієнта банкові, що його обслуговує, на перерахування
певної суми коштів зі свого рахунку на рахунок іншого суб'єкта
розрахункових відносин. Розрахунки П. д. здійснюються: за фактично
відвантажену продукцію, виконані роботи, надані послуги; в порядку
попередньої оплати; для завершення розрахунків за актами звірки
взаємної заборгованості підприємств та ін.
Податки – обов'язкові, індивідуально безвідплатні, нецільові,
безповоротні, безумовні платежі юридичних і фізичних осіб, що
встановлені органом законодавчої влади або органом місцевого
самоврядування, для зарахування в державний чи місцевий бюджет.
Поділ – різновид реорганізації, коли юридична особа поділяється на
дві або більше нових осіб, а всі майнові права та обов’язки
реорганізованої особи переходять за відокремлювальним актом до
нових суб’єктів.
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Позовна давність – встановлений законом строк для захисту права за
позовом особи, право якої порушено. Встановлено загальний строк
П. д. – три роки. Початок перебігу строку П. д. починається з дня
виникнення права на позов. Право на позов виникає з дня, коли особа
дізналася або повинна була дізнатися про порушення свого права. У
випадках, передбачених законодавством, установлюються скорочені
строки П. д.
Постачальницькі кооперативи – кооперативи, які створюються з
метою закупівлі та постачання засобів виробництва, матеріальнотехнічних
ресурсів,
необхідних
для
виробництва
сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки;
виготовлення
сировини
і
матеріалів
та
постачання
їх
сільськогосподарським товаровиробникам.
Поточний рахунок – рахунок, що відкривається банківськими
установами підприємствам всіх видів і форм власності, а також їх
відокремленим підрозділам для зберігання коштів та здійснення
безготівкових розрахунків. За законом усі підприємства (незалежно
від організаційно-правової форми) зобов'язані зберігати свої кошти в
банківських установах, через які вони мають здійснювати розрахунки.
Розрахункові операції здійснюються на підставі договору
обслуговування банківського рахунку, що укладається між банком та
клієнтом.
Правила внутрішньогосподарської діяльності кооперативу –
нормативний документ, що встановлює вимоги до провадження
господарської та іншої діяльності кооперативу відповідно до
законодавства та статуту кооперативу.
Право власності – право особи на річ (майно), яке вона здійснює
відповідно до закону за своєю волею незалежно від волі інших осіб
(ст. 316 ЦКУ).
Право володіння – юридично забезпечена можливість мати майно у
своєму віданні, у сфері свого фактичного господарського впливу.
Право господарського відання – речове право суб’єкта
підприємництва, який володіє, користується і розпоряджається
майном, закріпленим за ним власником (уповноваженим ним
органом), з обмеженням правомочності розпорядження щодо окремих
видів майна за згодою власника у випадках, передбачених ГК України
та іншими законами. (ст. 136 ГК України).
Право кооперативного самоврядування (в об’єктивному значенні) –
система правових норм, якими регулюються владно-управлінські
відносини в кооперативах і кооперативних об’єднаннях.
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Право кооперативного членства – 1) система правових норм щодо
реалізації права особи стати членом кооперативу, порядку і умов
вступу до кооперативу та виходу з його складу, визначення та
реалізації його членських прав і обов'язків (об’єктивний аспект);
2) забезпечена нормами права можливість конкретної особи вступити
до кооперативу і вийти з нього, здійснювати членські правомочності з
метою задоволення своїх потреб та інтересів (суб’єктивний аспект).
Право користування – юридично забезпечена можливість власника
або уповноваженої ним особи здобувати з майна його корисні
властивості (експлуатувати майно).
Право корпоративне – 1. Право власності на частку (пай) у
статутному фонді юридичної особи, створеної відповідно до
законодавства про господарські товариства, включаючи право на
управління та отримання відповідної частки прибутку такої
юридичної особи. 2. Право власності на статутний фонд (капітал)
юридичної особи або його частку (пай), включаючи права на
управління, отримання відповідної частки прибутку такої юридичної
особи, а також активів у разі її ліквідації відповідно до чинного
законодавства незалежно від того, створена така юридична особа у
формі господарського товариства, підприємства, заснованого на
власності однієї юридичної або фізичної особи, чи в інших
організаційно-правових формах.
Право оперативного управління – речове право суб’єкта
господарювання, який володіє, користується і розпоряджається
майном, закріпленим за ним власником (уповноваженим ним органом)
для здійснення некомерційної господарської діяльності, у межах,
встановлених ГК України та іншими законами, а також власником
майна (уповноваженим ним органом) (ст. 137 ГК України).
Право розпорядження – юридично забезпечена можливість власника
самостійно вирішувати фактичну та юридичну долю майна шляхом
його відчуження іншим особам, зміни стану та призначення.
Правова норма – загальнообов’язкове, формально визначене правило
поведінки, яке встановлюється або санкціонується державою з метою
регулювання суспільних відносин і забезпечується її організаційною
та примусовою діяльністю.
Правова поведінка – сукупність соціально значущих, виражених зовні
у вигляді дій чи бездіяльності вчинків, що мають свідомо-вольовий
характер, тим чи іншим чином регламентуються нормами права і
обумовлюють правові наслідки. Поділяється на правомірну й
протиправну.
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Правове регулювання – здійснюваний за допомогою правових норм та
інших юридичних засобів владний вплив на суспільні відносини з
метою їх упорядкування, охорони та розвитку.
Правовий акт, юридичний акт – офіційний письмовий документ, що
породжує певні правові наслідки, створює юридичний стан і
спрямований на регулювання суспільних відносин. П. а. поділяють на
нормативні акти, які встановлюють норми права, що регулюють
певну сферу суспільних відносин, та індивідуальні акти, що
породжують конкретні права та обов'язки для конкретних суб'єктів
права (наказ про прийняття на роботу, угода про купівлю-продаж,
вирок суду тощо).
Правовий режим майна суб'єкта підприємницької діяльності –
встановлені правовими нормами склад цього майна, порядок його
формування, використання і вибуття, обсяг прав та обов'язків з
приводу володіння, користування і розпорядження майном, порядок
звернення на нього стягнень кредиторів, а також його правової
охорони.
Правовий статус кооперативу – сукупність усіх його прав,
обов'язків і законних інтересів.
Правові відносини – врегульовані нормами права суспільні відносини,
учасники яких виступають як носії суб’єктивних прав і юридичних
обов’язків, що забезпечуються державою.
Правоздатність – абстрактна здатність суб'єкта права мати
суб'єктивні права і юридичні обов'язки (це право мати право).
Правомірна поведінка – вольова поведінка суб'єкта права (дія або
бездіяльність), яка відповідає приписам правових норм, не суперечить
основним принципам права і гарантується державою.
Правомочність – передбачена законом можливість учасника
правовідношення здійснювати певні дії або вимагати певних дій від
іншого учасника цього правовідношення.
Правосуб’єктність – наявність у особи водночас правоздатності та
дієздатності (праводієздатності), тобто здатності не лише мати права
та обов'язки, а й своїми діями набувати прав і створювати для себе
юридичні обов'язки, а також нести відповідальність за вчинені
правопорушення.
Правочин – дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення
цивільних прав та обов'язків (ст. 202 ЦК України).
Принципи права – основні засади, вихідні ідеї, що характеризуються
універсальністю, загальною значимістю, вищою імперативністю і
відображають суттєві положення права.
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Публічний договір – договір, у якому одна сторона – підприємець
взяла на себе обов'язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт
або надання послуг кожному, хто до неї звернеться (роздрібна
торгівля, перевезення транспортом загального користування, послуги
зв'язку, медичне, готельне, банківське обслуговування тощо) (ст. 633
ЦК України).
Р
Резервний фонд – майно кооперативу, що створюється за рахунок
відрахувань від доходу кооперативу, перерозподілу неподільного
фонду, пожертвувань, безповоротної фінансової допомоги та за
рахунок інших не заборонених законом надходжень для покриття
можливих втрат (збитків).
Реклама – спеціальна інформація про осіб чи продукцію, що
поширюється в будь-якій формі та в будь-який спосіб з метою
прямого або опосередкованого отримання прибутку.
Реорганізація суб’єкта господарювання (юридичної особи) – форма
припинення діяльності, коли відбувається універсальне правонаступництво.
Ресторан – заклад з різноманітним асортиментом продукції власного
виробництва і закупних товарів з високим рівнем обслуговування і
комфорту в поєднанні з організацією відпочинку і дозвілля
споживачів.
Ресторанне господарство – вид економічної діяльності суб'єктів
господарської діяльності щодо надання послуг стосовно задоволення
потреб споживачів у харчуванні з організацією дозвілля або без
нього.
Ринок – суб'єкт господарювання, створений на відведеній за
рішенням місцевого органу виконавчої влади чи органу місцевого
самоврядування земельній ділянці і зареєстрований в установленому
порядку, функціональними обов'язками якого є надання послуг та
створення для продавців і покупців належних умов у процесі купівліпродажу товарів за цінами, що складаються залежно від попиту і
пропозицій.
Роздрібна торгівля – вид економічної діяльності у сфері товарообігу,
що охоплює купівлю-продаж товарів кінцевому споживачеві та
надання йому торговельних послуг.
С
Санація – система заходів, що здійснюються при провадженні у
справі про банкрутство з метою запобігання визнанню боржника
банкрутом і його ліквідації, спрямовані на оздоровлення фінансовогосподарського становища боржника, а також задоволення вимог
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кредиторів шляхом кредитування, реструктуризації підприємства,
боргів і капіталу та/або зміну організаційно-правової структури
боржника.
Санкція – 1) частина норми права, у якій міститься вказівка на міру
відповідальності за порушення диспозиції норми; 2) засіб
економічного впливу, що застосовується до підприємств, організацій,
які порушують договірну, фінансову, касову, кредитну дисципліну.
Сервісні кооперативи – кооперативи, які здійснюють технологічні,
транспортні, меліоративні, ремонтні, будівельні, еколого-відновні
роботи, здійснюють ветеринарне обслуговування тварин і племінну
роботу, займаються телефонізацією, газифікацією, електрифікацією в
сільській місцевості, надають медичні, побутові, санаторно-курортні,
науково-консультаційні послуги, послуги з уведення бухгалтерського
обліку, аудиту та інше.
Система права – цілісний комплекс взаємопов’язаних і взаємодіючих
чинних юридичних норм певної держави, що характеризується
єдністю та узгодженістю, а також поділом на інститути й галузі права.
Сільськогосподарський виробничий кооператив – юридична особа,
утворена шляхом об'єднання фізичних осіб, які є сільськогосподарськими
товаровиробниками, для спільного виробництва продукції сільського,
рибного і лісового господарства на засадах обов'язкової трудової
участі у процесі виробництва.
Сільськогосподарський кооператив – юридична особа, утворена
фізичними та/або юридичними особами, які є виробниками
сільськогосподарської продукції, що добровільно об’єдналися на
основі членства для провадження спільної господарської та іншої
діяльності, пов’язаної з виробництвом, переробкою, зберіганням,
збутом, продажем продукції рослинництва, тваринництва, лісівництва
чи рибництва, постачанням засобів виробництва і матеріальнотехнічних ресурсів членам цього кооперативу, наданням їм послуг з
метою задоволення економічних, соціальних та інших потреб на
засадах самоврядування.
Сільськогосподарський
обслуговуючий
кооператив
–
сільськогосподарський кооператив, що утворюється шляхом
об’єднання фізичних та/або юридичних осіб – виробників
сільськогосподарської продукції для організації обслуговування,
спрямованого на зменшення витрат та/або збільшення доходів членів
цього кооперативу під час провадження ними сільськогосподарської
діяльності та на захист їхніх економічних інтересів.
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Скасування державної реєстрації суб’єкта підприємництва –
визнання державної реєстрації недійсною, що можливо як у
добровільному порядку (за особистою заявою суб’єкта), так і у
примусовому (судовому) порядку на підставах, передбачених
законодавством;
є
підставою
для
виключення
суб’єкта
господарювання з Єдиного державного реєстру підприємств і
організацій України чи Реєстру суб’єктів підприємницької діяльності.
Спеціальний фонд – майно кооперативу, що створюється за рахунок
цільових внесків членів кооперативу та інших передбачених законом
надходжень для забезпечення його статутної діяльності і
використовується за рішенням органів управління кооперативу.
Споживча кооперація – система самоврядних організацій громадян
(споживчих товариств та їх спілок), а також підприємств і установ цих
організацій, яка є самостійною організаційною формою кооперативного
руху.
Споживчий кооператив (споживче товариство) – кооператив, який
утворюється шляхом об'єднання фізичних та/або юридичних осіб для
організації торговельного обслуговування, заготівель сільськогосподарської
продукції, сировини, виробництва продукції та надання інших послуг
з метою задоволення споживчих потреб його членів.
Статут суб’єкта господарювання – установчий документ суб’єкта,
що повинен містити відомості про його найменування і
місцезнаходження, мету і предмет діяльності, розмір і порядок
утворення статутного та інших фондів, порядок розподілу прибутків і
збитків, про органи управління і контролю, їхню компетенцію, про
умови реорганізації та ліквідації суб’єкта господарювання, а також
передбачені законодавством інші відомості, пов’язані з особливостями
організаційної форми суб’єкта господарювання.
Суб’єкт господарювання – юридична особа незалежно від
організаційно-правової форми та форми власності або фізична особа,
яка займається діяльністю з виробництва, реалізації, придбання
товарів, іншою господарською діяльністю, будь-яка юридична або
фізична особа,
яка здійснює контроль над суб’єктами
господарювання, група суб’єктів господарювання, якщо один або
кілька з них здійснюють контроль над іншими.
Суб’єкт підприємницької діяльності – фізична або юридична особа,
яка здійснює підприємницьку діяльність.
Т
Тендер – пропозиція про поставку певного товару, виконання певних
робіт або надання певних послуг.
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Товари (у складі майна суб'єктів господарювання) – вироблена
продукція (товарні запаси), виконані роботи та послуги.
Товариство – організація, створена шляхом об'єднання осіб
(учасників), які мають право участі у цьому товаристві (ст. 83 ЦК
України).
Товариство господарське – підприємство, установа чи організація,
створена на засадах угоди юридичними особами і громадянами
шляхом об’єднання їхнього майна та підприємницької діяльності з
метою отримання прибутку. До господарських належать такі
товариства: акціонерні, з обмеженою, додатковою відповідальністю,
повні та командитні.
Товарна біржа – організація, яка об’єднує юридичних і фізичних осіб,
що здійснюють виробничу і комерційну діяльність, і має на меті
надання послуг в укладанні біржових угод, виявлення товарних цін,
попиту і пропозиції на товари, вивчення, упорядкування і полегшення
товарообігу та пов’язаних з ним торговельних операцій.
Торгівля – будь-які операції, що здійснюються за договором купівлі–
продажу, міни, поставки та іншими цивільно-правовими договорами,
які передбачають передачу прав власності на товари (ст. 1 Закону
України «Про ліцензування окремих видів господарської діяльності»).
Торговий патент – державне свідоцтво, яке засвідчує право суб’єкта
господарювання чи його структурного (відокремленого) підрозділу
займатися окремими видами діяльності, зазначеними в законі.
У
Унітарне підприємство – підприємство, що створюється одним
засновником, який виділяє необхідне для того майно, формує
відповідно до закону статутний фонд, не поділений на частки (паї),
затверджує статут, розподіляє доходи, безпосередньо або через
керівника, який ним призначається, керує підприємством і формує
його трудовий колектив на засадах трудового найму, вирішує питання
реорганізації та ліквідації підприємства.
Установчий документ – статут та/або установчий договір,
необхідний для регулювання порядку, умов узгодженої діяльності
засновників, а також визначення правового статусу створюваного
суб’єкта підприємництва – юридичної особи.
Установчим договір – договір, за яким сторони (засновники)
зобов'язуються створити юридичну особу і визначають порядок
спільної діяльності щодо її створення, організаційний статус та
особливості правового становища юридичної особи, умови передачі їй
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майна, участі в її діяльності, порядок розподілу доходів і збитків,
управління юридичною особою, виходу засновників з її складу тощо.
Учасник відносин у сфері господарювання – суб’єкт господарювання,
споживач, орган державної влади та місцевого самоврядування,
наділений господарською компетенцією, а також громадянин,
громадська та інша організація, що є засновником суб’єктів
господарювання або здійснює щодо них організаційно-господарські
повноваження на основі відносин власності.
Участь у господарській діяльності сільськогосподарського
обслуговуючого кооперативу – збут через такий кооператив
сировини, продукції її переробки, закупівля засобів виробництва,
користування технологічними послугами кооперативу в обсязі та
порядку,
передбачених
його
статутом
та/або
правилами
внутрішньогосподарської діяльності.
Ф
Філія – відокремлений підрозділ юридичної особи, розташований поза
місцем її знаходження, що здійснює всі або частину її функцій.
Фінансовий лізинг – вид лізингу, у результаті здійснення якого
лізингоодержувач за власним замовленням отримує у платне
користування від лізингодавця об’єкт лізингу на строк, за який
амортизується 60% вартості об’єкта лізингу, з можливістю його
подальшого викупу за залишковою вартістю.
Х
Холдингова компанія – суб’єкт господарювання, який володіє
контрольним пакетом акцій інших суб’єктів господарювання для
здійснення оперативно-господарського управління.
Ц
Цільові внески – грошові, інші майнові та немайнові цінності членів
кооперативної організації, що вносяться понад пай для забезпечення
статутної діяльності цієї організації.
Цінний папір – документ встановленої форми з відповідними
реквізитами, що посвідчує грошове або інше майнове право і визначає
відносини між суб’єктом господарювання, який його випустив, і
власником, передбачає виконання зобов’язань згідно з умовами його
випуску, а також можливість передання прав, що випливають з цього
документа, іншим особам.
Ч
Чек – грошовий документ установленої форми, що містить письмове
розпорядження власника рахунку (чекодавця) установі банку (банкуемітенту), яка веде його рахунок, сплатити чекодержателю зазначену
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суму коштів. Чекодавцем (трасантом) може бути юридична або
фізична особа, яка здійснює платіж за допомогою Ч. та підписує його.
Чекодержатель – підприємство або особа, що є утримувачем коштів.
Членський внесок – грошовий неповоротний внесок, який періодично
сплачується членом кооперативного об'єднання для забезпечення
поточної діяльності об'єднання.
Ш
Штрафні санкції – господарські санкції у вигляді грошової суми
(неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин
зобов’язаний сплатити в разі порушення ним правил здійснення
господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання
господарського зобов’язання.
Ю
Юридична особа – організація, створена і зареєстрована у
встановленому законом порядку, яка наділяється цивільною право- і
дієздатністю, має відокремлене майно, відповідає за своїми
зобов’язаннями всім своїм майном, виступає від свого імені в суді,
господарському суді та третейському суді.
Юридичні факти – передбачені нормами права конкретні життєві
обставини, які складають основу для виникнення (зміни, припинення)
конкретних правовідносин. Поділяються на події і дії.
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Положення про кооперативні виплати членам споживчих
товариств за придбання товарів в об’єктах роздрібної торгівлі та
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третіх зборів Ради Укоопспілки 19-го скликання від 25 січня
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