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Методичні поради щодо самостійного вивчення теми 

«Кооперація та її взаємовідносини з державою» 

 

Розпочинаючи вивчення цієї теми, доцільно насамперед з’ясувати місце, 

яке відводиться її змісту логікою навчальної програми: воно визначається 

необхідністю з’ясування поняття і сутності кооперації як соціального 

інституту, правовому регулюванню якого присвячена навчальна дисципліна 

«Кооперативне право», а також потребою в осягненні взаємозв’язків 

кооперації з іншим соціальним інститутом – державою, що творить 

юридичне право і визначає правові й інші умови, в яких кооперативним 

організаціям доводиться існувати. 

Далі слід ознайомитися з переліком питань для обговорення на 

семінарському занятті: 

1. Поняття кооперації та її мета.  

2. Міжнародні принципи кооперації. 

3. Форми і методи взаємовідносин держави і кооперації. 

4. Функції і компетенція державних органів у взаємовідносинах з 

кооперативами, їх об’єднаннями та створеними ними підприємствами і 

організаціями. 

Наступний крок – опрацювання теоретичного матеріалу, 

запропонованого до теми. Ресурси дистанційного курсу включають 

мінімально необхідну інформацію, необхідну для формування правових 

уявлень, поглядів і настанов, зміст яких окреслюється відповідним розділом 

навчальної програми дисципліни.  

Для поглиблення сформованих у такий спосіб знань потрібно: 

1) сформувати повне уявлення про перелік правових джерел, які 

рекомендуються до вивчення навчальної теми: 1-7, 15, 18, 21, 23, 24, 26, 

28, 48, 53, 62-64, 85;  

2) ознайомитися з їхнім змістом, використовуючи гіперпосилання у списку 

нормативних актів:  

3) опрацювати програмні питання теми, використовуючи рекомендовану 

літературу: 87, 88, 91-93, 96, 103, 104, 108, 135, 138, 140, 149, 166. 

 Оскільки основний спосіб формування юридичного мислення полягає в 

засвоєнні юридичної термінології, далі слід, використовуючи 

термінологічний словник, опрацювати зміст ключових понять теми: 

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. 

Для закріплення результатів виконаної навчальної роботи корисно 

скласти опорний конспект питань (або хоча б їх логічні схеми) для 

обговорення на семінарському занятті.  



Найважливіші смислові зв’язки і акценти будуть актуалізовані, якщо при 

цьому Ви шукатимете відповідь на такі питання: 
1. Які значення має термін «кооперація»? 
2. Які тенденції характеризують розвиток кооперативного законодавства у 
світі в ХІХ столітті? 
3. Якими рисами позначене правове регулювання кооперативних відносин у 
самодержавній Росії? 
4. За якими етапами відбувався розвиток кооперативного законодавства в 
радянській Україні доби нової економічної політики?  
5. Чи існували кооперація і кооперативне право в СРСР 30-80-х років? 
6. Які існують правові форми взаємовідносин держави і кооперації? 
7. У яких випадках виникає необхідність у застосуванні правових норм 
(правозастосовчій діяльності)? 
8. Які існують методи взаємовідносин держави і кооперації? 
9. Які основні принципи взаємовідносин держави і кооперації закріплено у 
чинних законах України про кооперацію? 
10. Яку роль відіграє законодавство у взаємовідносинах держави і 
кооперації? 

Корисно буде також скласти хронологічну таблицю «Історія розвитку 

кооперативного законодавства в Україні». 

Завершуючи підготовку до семінарського заняття, доцільно перевірити 

набути знання, виконавши практичні і тестові завдання до теми (у разі 

неуспішності – повернутися до вивчення теоретичного і нормативного 

матеріалу). 

 

 

Методичні поради щодо самостійного вивчення теми  

«Загальна характеристика кооперативного права» 

 

Ця тема присвячена загальнотеоретичним параметрам кооперативного 

права як сукупності 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. 

Насамперед Вам необхідно ознайомитися з переліком питань для 

обговорення на семінарському занятті: 

1. Поняття і предмет кооперативного права.  

2. Методи регулювання в кооперативному праві.  

3. Кооперативні правовідносини, їхні зміст і види.  

4. Суб’єкти кооперативних правовідносин. 
5. Джерела кооперативного права та їхні види. Закони про кооперацію. 

Наступний крок – опрацювання теоретичного матеріалу, 

запропонованого до теми. Ресурси дистанційного курсу включають 

мінімально необхідну інформацію, необхідну для формування правових 

уявлень, поглядів і настанов, зміст яких окреслюється відповідним розділом 

навчальної програми дисципліни.  



Для поглиблення сформованих у такий спосіб знань потрібно: 

1) сформувати повне уявлення про перелік правових джерел, які 

рекомендуються до вивчення навчальної теми: 1-7, 49, 52;  

2) ознайомитися з їхнім змістом, використовуючи гіперпосилання у списку 

нормативних актів:  

3) опрацювати програмні питання теми, використовуючи рекомендовану 

літературу: 94-96, 98, 99, 108, 111, 112, 116, 122, 125, 127. 

 Оскільки основний спосіб формування юридичного мислення полягає в 

засвоєнні юридичної термінології, далі слід, використовуючи 

термінологічний словник, опрацювати зміст ключових понять теми: 

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. 

Для закріплення результатів виконаної навчальної роботи корисно 

скласти опорний конспект питань (або хоча б їх логічні схеми) для 

обговорення на семінарському занятті.  

Найважливіші смислові зв’язки і акценти будуть актуалізовані, якщо при 

цьому Ви шукатимете відповідь на такі питання: 
1. Які значення має термін «кооперативне право»? 
2. Яке коло суспільних відносин складає предмет кооперативного права? 
3. Які методи використовуються для правового регулювання кооперативних 

відносин? 
4. Яким є основний метод правового регулювання кооперативних відносин?. 
5. Яке місце займає кооперативне право в системі права України? 
6. На яких принципах будується правове регулювання кооперативних 

відносин? 
7. Яку структуру мають кооперативні правовідносини? 
8. Яку структуру має система джерел кооперативного права? 
9. Які спеціальні закони про кооперацію діють сьогодні в Україні? 
10. Які нормативні акти називають примірними? 

Корисно також розробити структурно-логічну схему «Класифікація 
джерел кооперативного права». 

Завершуючи підготовку до семінарського заняття, доцільно перевірити 

набути знання, виконавши практичні і тестові завдання до теми (у разі 

неуспішності – повернутися до вивчення теоретичного і нормативного 

матеріалу). 



Методичні поради щодо самостійного вивчення теми  

«Правовий статус кооперативів, їх об’єднань і створених ними 

підприємств (організацій)» 

 

Починаючи вивчення цієї теми, доцільно насамперед з’ясувати місце, 

яке відводиться її змісту логікою навчальної програми: воно визначається 

важливістю юридичного поняття «правовий статус» і роллю тих правових 

явищ, які воно позначає, в механізмі правового регулювання кооперативних 

відносин. Йдеться про суб’єктивні юридичні права та юридичні обов’язки 

суб’єктів кооперативних правовідносин та системні взаємозв’язки між ними. 

Далі слід ознайомитися з переліком питань для обговорення на 

семінарському занятті: 

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. 

4. Кооперативні організації як суб’єкти юридичної відповідальності. 

5. Поняття, підстави і форми господарсько-правової відповідальності 

кооперативних організацій. 

6. Судовий, адміністративний і нотаріальний захист прав та законних 

інтересів кооперативних організацій. 

Наступний крок – опрацювання теоретичного матеріалу, 

запропонованого до теми. Ресурси дистанційного курсу включають 

мінімально необхідну інформацію, необхідну для формування правових 

уявлень, поглядів і настанов, зміст яких окреслюється відповідним розділом 

навчальної програми дисципліни.  

Для поглиблення сформованих у такий спосіб знань потрібно: 

1) сформувати повне уявлення про перелік правових джерел, які 

рекомендуються до вивчення навчальної теми: 1-7, 12, 16, 17, 20, 33, 69, 

71, 80, 83, 84;  

2) ознайомитися з їхнім змістом, використовуючи гіперпосилання у списку 

нормативних актів:  

3) опрацювати програмні питання теми, використовуючи рекомендовану 

літературу: 107, 108, 113. 

 Оскільки основний спосіб формування юридичного мислення полягає в 

засвоєнні юридичної термінології, далі слід, використовуючи 

термінологічний словник, опрацювати зміст ключових понять теми: 

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. 

Для закріплення результатів виконаної навчальної роботи корисно 

скласти опорний конспект питань (або хоча б їх логічні схеми) для 

обговорення на семінарському занятті.  

Найважливіші смислові зв’язки і акценти будуть актуалізовані, якщо при 

цьому Ви шукатимете відповідь на такі питання: 
1. Що означає поняття «правовий статус кооперативу»? 
2. Що розуміють під правосуб’єктністю кооперативу? 
3. У чому полягає відмінність між правоздатністю та дієздатністю особи? 
4. Як співвідносяться поняття «правовий статус» і «правове становище»? 
5. Які загальні ознаки характеризують кооператив як юридичну особу? 
6. Кооперативи яких видів належать до непідприємницьких товариств? 
7. Які кооперативи вважаються суб’єктами підприємницької діяльності? 
8. У чому полягають особливості правового статусу кредитної спілки? 
9. Що говорить український законодавець про установчі документи 

кооперативу? 
10. У чому полягає принципова відмінність правового статусу 

кооперативного об’єднання від правового статусу кооперативу? 

Корисно також скласти класифікаційну схему видів підприємств, які 

можуть бути створені кооперативами та їх об’єднаннями, використовуючи 

при цьому якомога більше класифікаційних ознак (критеріїв). 

Завершуючи підготовку до семінарського заняття, доцільно перевірити 

набути знання, виконавши практичні і тестові завдання до теми (у разі 

неуспішності – повернутися до вивчення теоретичного і нормативного 

матеріалу). 

 

Методичні поради щодо самостійного вивчення теми 

«Право членства в кооперативі» 

 

Опрацьовуючи матеріал цієї теми слід ураховувати, що вона присвячена 

центральному інституту кооперативного права. 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. 

Вам слід ознайомитися з переліком питань для обговорення на 

семінарському занятті: 

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. 



Наступний крок – опрацювання теоретичного матеріалу, 

запропонованого до теми. Ресурси дистанційного курсу включають 

мінімально необхідну інформацію, необхідну для формування правових 

уявлень, поглядів і настанов, зміст яких окреслюється відповідним розділом 

навчальної програми дисципліни.  

Для поглиблення сформованих у такий спосіб знань потрібно: 

1) сформувати повне уявлення про перелік правових джерел, які 

рекомендуються до вивчення навчальної теми: 1-7, 77;  

2) ознайомитися з їхнім змістом, використовуючи гіперпосилання у списку 

нормативних актів:  

3) опрацювати програмні питання теми, використовуючи рекомендовану 

літературу: 105, 108, 119, 126, 130. 

 Оскільки основний спосіб формування юридичного мислення полягає в 

засвоєнні юридичної термінології, далі слід, використовуючи 

термінологічний словник, опрацювати зміст ключових понять теми: 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. 

Для закріплення результатів виконаної навчальної роботи корисно 

скласти опорний конспект питань (або хоча б їх логічні схеми) для 

обговорення на семінарському занятті.  

Найважливіші смислові зв’язки і акценти будуть актуалізовані, якщо при 

цьому Ви шукатимете відповідь на такі питання: 
1. Яку роль відіграє право кооперативного членства у правовому 

регулюванні кооперативних відносин? 
2. Що розуміють під «правом кооперативного членства» (в об’єктивному 

значенні)? 
3. Якими основними рисами характеризується суб’єктивне право 

кооперативного членства? 
4. Які вікові обмеження встановлено законодавством для набуття членства у 

кооперативі? 
5. Які вимоги висуває законодавство до осіб, які бажають набути членство в 

кредитній спілці? 
6. У якому порядку відбувається прийняття у члени кооперативу? 
7. Які основні права та обов’язки члена кооперативу передбачені 

законодавством України? 
8. Чим характеризується статус асоційованого члена кооперативу? 
9. З яких підстав припиняється членство особи в кооперативі? 
10. У чому полягають правові наслідки припинення членства особи в 

кооперативі? 
Варто також звернути увагу на особливі умови набуття членства у 

кооперативах різних типів і видів (виробничих, обслуговуючих, споживчих, 

кредитних). 



Завершуючи підготовку до семінарського заняття, доцільно перевірити 

набути знання, виконавши практичні і тестові завдання до теми (у разі 

неуспішності – повернутися до вивчення теоретичного і нормативного 

матеріалу). 

 

 

Методичні поради щодо самостійного вивчення теми 

«Право кооперативного самоврядування» 

 

Самоврядність є однією з фундаментальних ознак будь-якого 

кооперативу. Відповідно, регулювання відносин кооперативного 

самоврядування (управлінських відносин) є одним із ключових завдань 

кооперативного права. Цим визначається місце, яке відводиться змісту теми в 

процесі вивчення навчальної дисципліни. 

Насамперед Вам слід ознайомитися з переліком питань для обговорення 

на семінарському занятті: 

1. Поняття та зміст права кооперативного самоврядування.  

2. Загальні збори членів кооперативу як вищий орган кооперативного 

самоврядування, їх повноваження, порядок скликання і прийняття рішень. 

3. Правління і голова кооперативу як виконавчо-розпорядчі органи 

кооперативного самоврядування. Виконавчий директор (виконавча 

дирекція) кооперативу.  

4. Контрольно-ревізійні органи в кооперативі. Спостережна рада 

кооперативу. 

Наступний крок – опрацювання теоретичного матеріалу, 

запропонованого до теми. Ресурси дистанційного курсу включають 

мінімально необхідну інформацію, необхідну для формування правових 

уявлень, поглядів і настанов, зміст яких окреслюється відповідним розділом 

навчальної програми дисципліни.  

Для поглиблення сформованих у такий спосіб знань потрібно: 

1) сформувати повне уявлення про перелік правових джерел, які 

рекомендуються до вивчення навчальної теми: 1-7, 76, 79, 81;  

2) ознайомитися з їхнім змістом, використовуючи гіперпосилання у списку 

нормативних актів:  

3) опрацювати програмні питання теми, використовуючи рекомендовану 

літературу: 90, 106, 108. 

 Оскільки основний спосіб формування юридичного мислення полягає в 

засвоєнні юридичної термінології, далі слід, використовуючи 

термінологічний словник, опрацювати зміст ключових понять теми: 

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. 

Для закріплення результатів виконаної навчальної роботи корисно 

скласти опорний конспект питань (або хоча б їх логічні схеми) для 

обговорення на семінарському занятті.  

Найважливіші смислові зв’язки і акценти будуть актуалізовані, якщо при 

цьому Ви шукатимете відповідь на такі питання: 
1. Що розуміють під кооперативним самоврядуванням і в чому полягає його 

значення для кооперації? 
2. Як визначають поняття «право кооперативного самоврядування» (в 

об’єктивному значенні)? 
3. Що зазначено в українському законодавстві стосовно компетенції, 

порядку скликання і проведення загальних зборів членів кооперативу? 
4. За яких умов скликаються збори уповноважених кооперативу і які 

повноваження вони мають? 
5. Які виконавчо-розпорядчі органи існують у кооперативах? 
6. У чому полягає відмінність правового статусу голови кооперативу та 

виконавчого директора кооперативу? 
7. Як формується та які повноваження має правління кооперативу? 
8. Які контрольно-ревізійні органи існують у кооперативах? 
9. Як формується та які функції виконує спостережна рада кооперативу? 
10. Чим характеризується правовий статус ревізійної комісії (ревізора) 

кооперативу? 
Доцільно також розробити структурно-логічну схему «Система органів 

управління кооперативу». 

Завершуючи підготовку до семінарського заняття, слід перевірити 

набути знання, виконавши практичні і тестові завдання до теми (у разі 

неуспішності – повернутися до вивчення теоретичного і нормативного 

матеріалу). 

 

 

Методичні поради щодо самостійного вивчення теми 

«Право власності в кооперації та його правовий захист» 

 

Місце, яке відводиться темі в змісті навчальної дисципліни 

«Кооперативне право», визначається важливістю правового регулювання 

відносин власності в кооперації, адже кожен кооператив є суб’єктом 

господарювання, який може виконувати свої статутні завдання лише на 

основі певного майна та майнових прав. 

Перш за все слід ознайомитися з переліком питань для обговорення на 

семінарському занятті: 

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.  

Наступний крок – опрацювання теоретичного матеріалу, 

запропонованого до теми. Ресурси дистанційного курсу включають 

мінімально необхідну інформацію, необхідну для формування правових 

уявлень, поглядів і настанов, зміст яких окреслюється відповідним розділом 

навчальної програми дисципліни.  

Для поглиблення сформованих у такий спосіб знань потрібно: 

1) сформувати повне уявлення про перелік правових джерел, які 

рекомендуються до вивчення навчальної теми: 1-10, 13, 36, 37, 42, 43, 45, 

59, 67, 68, 72-74, 78, 82;  

2) ознайомитися з їхнім змістом, використовуючи гіперпосилання у списку 

нормативних актів:  

3) опрацювати програмні питання теми, використовуючи рекомендовану 

літературу: 89, 108, 118, 121, 129, 133. 

 Оскільки основний спосіб формування юридичного мислення полягає в 

засвоєнні юридичної термінології, далі слід, використовуючи 

термінологічний словник, опрацювати зміст ключових понять теми: 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. 

Для закріплення результатів виконаної навчальної роботи корисно 

скласти опорний конспект питань (або хоча б їх логічні схеми) для 

обговорення на семінарському занятті.  

Найважливіші смислові зв’язки і акценти будуть актуалізовані, якщо при 

цьому Ви шукатимете відповідь на такі питання: 
1. Що розуміють під правом власності в об’єктивному та суб’єктивному 

аспектах? 
2. Яке місце посідає кооперативна власність в системі форм власності 

України? 
3. Яку структуру мають правовідносини кооперативної власності? 
4. Яким є перелік суб’єктів права власності в кооперації? 
5. З яких правомочностей складається зміст права власності? 
6. Як визначають поняття «право господарського відання»? 
7. Що розуміють під правовим режимом майна кооперативу? 
8. З яких джерел формується майно кооперативу? 
9. Які види внесків у майно кооперативу передбачені законом? 
10. Які майнові фонди формує кооператив для забезпечення своєї статутної 

діяльності? 



Завершуючи підготовку до семінарського заняття, доцільно перевірити 

набути знання, виконавши практичні і тестові завдання до теми (у разі 

неуспішності – повернутися до вивчення теоретичного і нормативного 

матеріалу). 

 

 

Методичні поради щодо самостійного вивчення теми 

«Правове регулювання господарської діяльності  

кооперативних організацій» 

 

Розпочинаючи вивчення цієї теми, доцільно насамперед з’ясувати місце, 

яке відводиться її змісту логікою навчальної програми: воно визначається 

тим, що кооперативи за своїм статусом є насамперед суб’єктами 

господарської діяльності, провадження якої згідно з приписами правових 

норм дозволяє реалізувати статутні цілі і завдання організації, задовольнити 

потреби та інтереси членів кооперативу. 

Далі слід ознайомитися з переліком питань для обговорення на 

семінарському занятті: 

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. 

4. Види зовнішньоекономічної діяльності кооперативів та їх об’єднань. 

5. Нормативно-правове забезпечення зовнішньоекономічної діяльності 

кооперативних організацій. 

6. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

7. Зовнішньоекономічний договір (контракт). 

Наступний крок – опрацювання теоретичного матеріалу, 

запропонованого до теми. Ресурси дистанційного курсу включають 

мінімально необхідну інформацію, необхідну для формування правових 

уявлень, поглядів і настанов, зміст яких окреслюється відповідним розділом 

навчальної програми дисципліни.  

Для поглиблення сформованих у такий спосіб знань потрібно: 

1) сформувати повне уявлення про перелік правових джерел, які 

рекомендуються до вивчення навчальної теми: 1-7, 22-24, 26, 29, 34, 35, 

38, 41;  

2) ознайомитися з їхнім змістом, використовуючи гіперпосилання у списку 

нормативних актів:  

3) опрацювати програмні питання теми, використовуючи рекомендовану 

літературу: 108. 

 Оскільки основний спосіб формування юридичного мислення полягає в 

засвоєнні юридичної термінології, далі слід, використовуючи 

термінологічний словник, опрацювати зміст ключових понять теми: 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. 

Для закріплення результатів виконаної навчальної роботи корисно 

скласти опорний конспект питань (або хоча б їх логічні схеми) для 

обговорення на семінарському занятті.  

Найважливіші смислові зв’язки і акценти будуть актуалізовані, якщо при 

цьому Ви шукатимете відповідь на такі питання: 
1. Яким є законодавче визначення поняття «господарська діяльність»? 
2. Що слід розуміти під кооперативною діяльністю? 
3. У яких організаційно-правових формах може здійснюватися кооперативна 

діяльність? 
4. Як класифікують кооперативи за типами і напрямами діяльності? 
5. Які основні засади правового регулювання господарської діяльності 

встановлені Господарським кодексом України? 
6. Які економічні засади діяльності кооперативів встановлені законодавством 

про кооперацію? 
7. На яких засадах кооперативні організації здійснюють зовнішньо-

економічну діяльність? 
8. У чому полягає відмінність між тарифним і нетарифним регулюванням 

державою зовнішньоекономічної діяльності? 
9. Які законодавчі приписи регламентують форму, зміст і процедуру 

укладення зовнішньоекономічного договору (контракту)? 
10. У яких формах здійснюють розрахунки кооперативні організації? 

Завершуючи підготовку до семінарського заняття, доцільно перевірити 

набути знання, виконавши практичні і тестові завдання до теми (у разі 

неуспішності – повернутися до вивчення теоретичного і нормативного 

матеріалу). 

 

 
Методичні поради щодо самостійного вивчення теми 

«Правове регулювання договірних відносин кооперативних організацій» 
 

З’ясовуючи місце, яке відводиться темі в структурі навчальної 

дисципліни, слід виходити з того, що сфера застосування договорів у 

діяльності кооперативів та їх об'єднань є душе широкою, а сам договір є 

незамінним правовим засобом піднормативного регулювання низки 

кооперативних відносин. 

Вам слід ознайомитися з переліком питань для обговорення на 

семінарському занятті: 



1. Поняття та класифікація договорів. Ознаки і види господарських 

договорів.  

2. Зміст і форма договору.  

3. Порядок укладання, зміни та припинення договорів. Підстави та наслідки 

визнання договорів недійсними та неукладеними.  

4. Виконання договірних зобов’язань. Способи забезпечення належного 

виконання договірних зобов’язань. 

5. Договірні відносини кооперативних організацій у сфері господарсько-

торговельної діяльності (роздрібна купівля-продаж, поставка, 

контрактація сільськогосподарської продукції, майновий найм (оренда), 

лізинг). 

6. Договірні відносини кооперативних організацій у сфері виконання робіт і 

надання послуг (підряд, перевезення, доручення, комісія, схов, 

страхування). 

Наступний крок – опрацювання теоретичного матеріалу, 

запропонованого до теми. Ресурси дистанційного курсу включають 

мінімально необхідну інформацію, необхідну для формування правових 

уявлень, поглядів і настанов, зміст яких окреслюється відповідним розділом 

навчальної програми дисципліни.  

Для поглиблення сформованих у такий спосіб знань потрібно: 

1) сформувати повне уявлення про перелік правових джерел, які 

рекомендуються до вивчення навчальної теми: 1-7, 28, 30, 39, 40, 46;  

2) ознайомитися з їхнім змістом, використовуючи гіперпосилання у списку 

нормативних актів:  

3) опрацювати програмні питання теми, використовуючи рекомендовану 

літературу: 108. 

 Оскільки основний спосіб формування юридичного мислення полягає в 

засвоєнні юридичної термінології, далі слід, використовуючи 

термінологічний словник, опрацювати зміст ключових понять теми: 

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. 

Для закріплення результатів виконаної навчальної роботи корисно 

скласти опорний конспект питань (або хоча б їх логічні схеми) для 

обговорення на семінарському занятті.  

Найважливіші смислові зв’язки і акценти будуть актуалізовані, якщо при 

цьому Ви шукатимете відповідь на такі питання: 



1. У яких сферах діяльності кооперативів застосовуються договори? 
2. Як співвідносяться поняття «договір» і «правочин»? 
3. У чому полягає відмінність між цивільно-правовими та господарськими 

договорами? 
4. Додержання яких законодавчих вимог є необхідним для чинності 

(дійсності) договору? 
5. У якій формі можуть вчинятися договори за участю кооперативних 

організацій?  
6. Які умови становлять зміст договору? 
7. З якого моменту договори вважаються укладеними? 
8. У чому полягає процедура укладення господарського договору? 
9. Які засоби (заходи) забезпечення виконання зобов’язань передбачені 

законодавством? 
10. На які типи (групи) поділяють цивільно-правові (господарські) договори? 

Завершуючи підготовку до семінарського заняття, доцільно перевірити 

набути знання, виконавши практичні і тестові завдання до теми (у разі 

неуспішності – повернутися до вивчення теоретичного і нормативного 

матеріалу). 

 

 

Методичні поради щодо самостійного вивчення теми 

«Правове регулювання обслуговуючої кооперації» 

 

Готуючись до семінарського заняття з цієї теми, доцільно насамперед 

з’ясувати місце, яке відводиться її змісту логікою навчальної програми: воно 

визначається тим, що з погляду перспектив економічного розвитку України 

типом кооперативів, який заслуговує особливої уваги держави та приватних 

підприємців (насамперед, виробників сільськогосподарської продукції), є 

підстави вважати обслуговуючі кооперативи. 

Далі слід ознайомитися з переліком питань для обговорення на 

семінарському занятті: 

1. Поняття обслуговуючого кооперативу, мета його діяльності. 

2. Види обслуговуючих кооперативів.  

3. Пайові внески та кооперативні виплати в обслуговуючому кооперативі.  

4. Державна підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.  

Наступний крок – опрацювання теоретичного матеріалу, 

запропонованого до теми. Ресурси дистанційного курсу включають 

мінімально необхідну інформацію, необхідну для формування правових 

уявлень, поглядів і настанов, зміст яких окреслюється відповідним розділом 

навчальної програми дисципліни.  

Для поглиблення сформованих у такий спосіб знань потрібно: 

1) сформувати повне уявлення про перелік правових джерел, які 

рекомендуються до вивчення навчальної теми: 1, 2, 5-7, 18, 25, 50, 51, 53, 

55-58, 62, 85;  

2) ознайомитися з їхнім змістом, використовуючи гіперпосилання у списку 

нормативних актів:  



3) опрацювати програмні питання теми, використовуючи рекомендовану 

літературу: 108, 113, 131, 144, 147, 165, 168, 175, 178, 185. 

 Оскільки основний спосіб формування юридичного мислення полягає в 

засвоєнні юридичної термінології, далі слід, використовуючи 

термінологічний словник, опрацювати зміст ключових понять теми: 

обслуговуюча кооперація, обслуговуючий кооператив, сільсько-

господарський обслуговуючий кооператив, переробний кооператив, 

заготівельно-збутовий кооператив, постачальницький кооператив, сервісний 

кооператив, багатофункціональний обслуговуючий кооператив, 

непідприємницьке товариство, господарська діяльність, державна підтримка 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. 

Для закріплення результатів виконаної навчальної роботи корисно 

скласти опорний конспект питань (або хоча б їх логічні схеми) для 

обговорення на семінарському занятті.  

Найважливіші смислові зв’язки і акценти будуть актуалізовані, якщо при 

цьому Ви шукатимете відповідь на такі питання: 
1. Яким є законодавче визначення поняття «обслуговуючий кооператив»? 
2. Згідно з Цивільним кодексом України обслуговуючі кооперативи 

належать до підприємницьких чи непідприємницьких товариств? 
3. На які види поділяються обслуговуючі кооперативи? 
4. Хто може бути членом обслуговуючого кооперативу? 
5. Чи може бути особа одночасно членом декількох обслуговуючих 

кооперативів? 
6. У чому полягає головна особливість сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів? 
7. У яких обсягах обслуговуючий кооператив може надавати послуги 

особам, як не є членами цього кооперативу? 
8. Які види діяльності можуть здійснювати сервісні кооперативи? 
9. Чи можуть обслуговуючі кооперативи надавати послуги за цінами і 

тарифами, що встановлюються окремо для членів кооперативу та інших 
осіб? 

10. Якими законодавчими актами регулюється діяльність обслуговуючих 
кооперативів? 

Доцільно також письмово порівняти цілі і напрями діяльності різних 

видів обслуговуючого кооперативу. 

Завершуючи підготовку до семінарського заняття, доцільно перевірити 

набути знання, виконавши практичні і тестові завдання до теми (у разі 

неуспішності – повернутися до вивчення теоретичного і нормативного 

матеріалу). 
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