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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.
Поняття, підстави та форми припинення кооперативу, порядок його
здійснення.
Поняття та юридичне значення права членства в кооперативі.
Характерні риси (принципи) суб’єктивного права кооперативного членства.
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.
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.
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 господарськоторговельної 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.
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.

