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Теоретичне завдання 

Підготувати відповіді на питання: 

1. Поняття, предмет і метод кооперативного права. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Згідно із Законом України «Про кооперацію» грошовий чи інший майновий неповоротний 

внесок, який зобов'язана  сплатити особа у разі вступу до кооперативної організації – це: 

а) пай; 

б) додатковий пай; 

в) вступний внесок; 

г) членський внесок. 

 

2. Спостережна рада може утворюватися в кооперативі, в якому кількість членів перевищує:  

а) 10 осіб; 

б) 30 осіб; 

в) 50 осіб; 

г) 100 осіб. 

 

3. За ознакою організаційно-правової форми Цивільний кодекс України відносить 

кооперативи до:  

а) установ; 

б) товариств; 

в) громадських організацій; 

г) господарських товариств. 

 

4. Договір позики належить до договорів про:  

а) передачу майна у власність; 

б) передачу майна у тимчасове користування; 

в) виконання робіт;  

г) надання послуг. 

 

5. Кооперативні організації за зобов'язаннями держави: 

а) відповідають лише коштами резервного фонду; 

б) не відповідають;  

в) відповідають лише тоді, коли одержували кредит з державних коштів; 

г) відповідають лише в умовах війни і надзвичайного стану. 
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Теоретичне завдання 

Підготувати відповіді на питання: 

1. Поняття (законодавче визначення) і правова природа кооперативу. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Позначаючи терміном «кооперативне право» систему кооперативно-правових норм, мають 

на увазі: 

а) навчальну дисципліну;  

б) галузь науки; 

в) галузь законодавства; 

г) галузь права. 

 

2.  «Нормальний статут споживчих товариств» був затверджений в Російській імперії: 

а) 1866 році; 

б) 1897 році; 

в) 1902 році; 

г) 1917 році. 

 

3. Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію» було прийнято в: 

а) 1992 році; 

б) 1997 році; 

в) 2001 році;  

г) 2003 році. 

 

4. 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. 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. 
 

 

 



ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

Полтавський університет економіки і торгівлі 

Кафедра правознавства 

Комплексне контрольне завдання (робота)  

з навчальної дисципліни «Кооперативне право» 

 

Варіант 3 
 

Провідний викладач ________________________ проф. Гладкий С.О. 

Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В. 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства 

Протокол № 10 від 31 травня 2016 р. 
                                                                    

 

 

Теоретичне завдання 

Підготувати відповіді на питання: 

1. Законодавство України про типи кооперативів. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. 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. 

 

2. До складу спостережної  ради кооперативу не можуть входити члени: 

а) загальних зборів; 

б) правління; 

в) ревізійної комісії; 

г) зборів уповноважених. 

 

3. Зовнішньоекономічний договір (контракт) укладається у:  

а) письмовій формі; 

б) усній формі; 

в) конклюдентній формі; 

г) у бідь-якій формі за вибором сторін контракту. 

 

4. Договір контрактації сільськогосподарської продукції належить до договорів про:  

а) передачу майна у власність; 

б) передачу майна у тимчасове користування; 

в) виконання робіт;  

г) надання послуг. 

 

5. 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. 
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Теоретичне завдання 

Підготувати відповіді на питання: 

1. Функції і завдання кооперативного права. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Згідно із Законом України «Про кооперацію» 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 – це: 

а) пай; 

б) додатковий пай; 

в) вступний внесок; 

г) членський внесок. 

 

2. Членами ревізійної комісії (ревізором) не можуть бути члени: 

а) загальних зборів; 

б) правління; 

в) спостережної ради; 

г) зборів уповноважених. 

 

3. Закон України «Про споживчу кооперацію» було прийнято в: 

а) 1992 році; 

б) 1997 році; 

в) 2001 році;  

г) 2003 році. 

 

4. За загальним правилом, закріпленим у Законі України «Про кооперацію», членом 

кооперативу може бути фізична особа, яка досягла віку: 

а) 14 років; 

б) 16 років;  

в) 18 років; 

г) 21 року. 

 

5. «Організація, яка створена і зареєстрована у встановленому законом порядку, наділяється 

цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді» - це 

закріплене в статті 80 Цивільного кодексу України визначення:  

а) кооперативу;  

б) підприємства;  

в) юридичної особи;  

г) громадської організації. 
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Теоретичне завдання 

Підготувати відповіді на питання: 

1. Принципи кооперативного права. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. 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. 

 

2. Виконавчого директора кооперативу: 

а) обирають загальні збори кооперативу; 

б) призначає правління кооперативу; 

в) обирають збори уповноважених кооперативу; 

г) призначає ревізійна комісія кооперативу. 

 

3. В Україні сьогодні діють кооперативні закони: 

а) універсальний і спеціальні; 

б) тільки універсальний; 

в) тільки спеціальні; 

г) кооперативний кодекс. 

 

4. 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. Цивільна  правоздатність кооперативу виникає з моменту: 

а) прийняття засновниками кооперативу рішення про його створення; 

б) державної реєстрації коопертиву; 

в) затвердження зборами засновників статуту кооперативу;  

г) відкриття кооперативом рахунку в банку. 
 

 

 



ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

Полтавський університет економіки і торгівлі 

Кафедра правознавства 

Комплексне контрольне завдання (робота)  

з навчальної дисципліни «Кооперативне право» 

 

Варіант 6 
 

Провідний викладач ________________________ проф. Гладкий С.О. 

Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В. 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства 

Протокол № 10 від 31 травня 2016 р. 
                                                                    

 

Теоретичне завдання 

Підготувати відповіді на питання: 

1. Правове регулювання договірних відносин кооперативних організацій. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. 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. 

 

2. Згідно із Законом України «Про кооперацію» 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 – це: 

а) пай; 

б) додатковий пай; 

в) вступний внесок; 

г) членський внесок. 

 

3. Безпосередньо про кооперативи є згадка в: 

а) Конституції України; 

б) Цивільному кодексі України; 

в) Господарському кодексі України; 

г) Кооперативному кодексі України. 

 

4. Згідно із Законом України «Про кооперацію» асоційований член кооперативу має право 

голосу: 

а) вирішального; 

б) дорадчого; 

в) пріоритетного;  

г) пропорційне кількості внесених паїв. 

 

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; 

г) з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення. 
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Теоретичне завдання 

Підготувати відповіді на питання: 

1. Кооперативне законодавство самодержавної Росії. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Управлінські відносини, що регулюються нормами кооперативного права, відмежовуються 

від управлінських відносин за участю кооперативів, що регулюються нормами 

адміністративного права, як такі, що ґрунтуються: 

а) на кооперативній власності; 

б) на кооперативному членстві; 

в) на кооперативній дисципліні; 

г) на трудовій участі в діяльності кооперативу.  

 

2. Статут Харківського споживчого товариства, яке вважається першим споживчим 

кооперативом в Україні, було затверджено в: 

а) 1844 році; 

б) 1866 році; 

в) 1873 році; 

г) 1895 році. 

 

3. Офіційно-державні способи закріплення і зовнішнього вираження правових норм, завдяки 

яким вони набувають загальнообов’язковості та формальної визначеності – це: 

а) матеріальні джерела права; 

б) ідеальні джерела права; 

в) формальні джерела права; 

г) зовнішні форми права. 

 

4. При вступі до кооперативу особа має внести: 

а) цільовий внесок;  

б) пайовий внесок; 

в) членський внесок; 

г) вступний внесок. 

 

5. Для заснування кооперативу необхідне волевиявлення як мінімум: 

а) двох осіб; 

б) трьох осіб; 

в) десяти осіб; 

г) тридцяти осіб. 
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Теоретичне завдання 

Підготувати відповіді на питання: 

1. Кооперативне законодавство радянської доби. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Визначення кооперативу як «юридичної особи, утвореної 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» закріплено в Законі України: 

а) «Про споживчу кооперацію»; 

б) «Про сільськогосподарську кооперацію»; 

в) «Про кредитні спілки»; 

г)  «Про кооперацію». 

 

2. «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. 

 

3. В Україні визнаються такі джерела права: 

а) правовий звичай; 

б) правовий прецедент; 

в) релігійна доктрина; 

г) нормативно-правовий акт. 

 

4. При виході з кооперативу особа має право одержати: 

а) передбачену статутом кількість акцій;  

б) пай; 

в) сплачені нею членські внески; 

г) вступний внесок. 

 

5. За ознакою організаційно-правової форми Цивільний кодекс України відносить 

кооперативи до:  

а) установ; 

б) товариств; 

в) громадських організацій; 

г) господарських товариств. 
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Теоретичне завдання 

Підготувати відповіді на питання: 

1. Поняття і загальна характеристика джерел кооперативного права. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. 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. 

 

2. Спеціальне положення про артільні товариства урядом Російської імперії було видане в: 

а) 1866 році; 

б) 1897 році; 

в) 1902 році; 

г) 1917 році. 

 

3. Право громадян на об'єднання в громадські організації закріплено Конституцією України в 

статті: 

а) 15; 

б) 36; 

в) 41; 

г) 45. 

 

4. Основними обов'язками члена будь-якого кооперативу є: 

а) безпосередня трудова участь у діяльності кооперативу; 

б) виконання своїх зобов'язань перед кооперативом; 

в) сплата визначених статутом кооперативу внесків; 

г) внесення додаткових паїв за рішенням правління кооперативу. 

 

5. 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;  

в) підприємство; 

г) територіальна громада. 
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Теоретичне завдання 

Підготувати відповіді на питання: 

1. Організаційно-правові форми кооперативної діяльності. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Як «спілку, лігу, асоціацію, 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» український законодавець 

визначив поняття: 

а) кооперативного об’єднання; 

б) виробничого кооперативу; 

в) кредитної спілки; 

г) споживчого товариства. 

 

2. 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». 

 

3. Цивільний кодекс України за організаційно-правовою формою відносить споживчі 

кооперативи (товариства) до: 

а) підприємницьких товариств; 

б) господарських товариств; 

в) непідприємницьких товариств; 

г) благодійних товариств. 

 

4. До основних прав члена кооперативу належить одержання: 

а) доходу на акції; 

б) кооперативних виплат; 

в) виплат на паї; 

г) субсидій. 

 

5. Правоздатність кооперативу є: 

а) необмеженою; 

б) тотожною за своїм обсягом правоздатності фізичних осіб; 

в) спеціальною;  

г) статутною. 
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Теоретичне завдання 

Підготувати відповіді на питання: 

1. Закони як витоки кооперативного права. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

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. 

 

2. Російським кооперативним законом від 20 березня 1917 року була встановлена система 

реєстрації кооперативів: 

а) дозвільна; 

б) явочна; 

в) концесійна; 

г) змішана. 

 

3. Цивільний кодекс України відносить кооперативи до: 

а) юридичних осіб публічного права; 

б) організацій, які не мають статусу юридичної особи; 

в) юридичних осіб приватного права; 

г) юридичних осіб колективної форми власності. 

 

4. 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. До установчих документів кооперативу належить:  

а) Закон України «Про кооперацію»; 

б) протокол установчих зборів кооперативу;  

в) статут кооперативу;  

г) акт про право власності на земельну ділянку. 
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Теоретичне завдання 

Підготувати відповіді на питання: 

1. Підзаконні нормативні акти про кооперацію. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. 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. 

 

2. Українська кооперація в 1917-1919 роках діяла на основі універсального кооперативного 

закону, прийнятого: 

а) Радою народних комісарів УСРР; 

б) Тимчасовим урядом Росії; 

в) Центральною Радою; 

г) Директорією. 

 

3. У Господарському кодексі України найбільше статей присвячено: 

а) споживчим кооперативам; 

б) виробничим кооперативам; 

в) сільськогосподарським кооперативам; 

г) кредитним спілкам. 

 

4. 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. 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. 
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Теоретичне завдання 

Підготувати відповіді на питання: 

1. Види і напрями кооперативної діяльності. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

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. 

 

2. РНК РСФРР видала декрет «Про споживчі комуни», за яким споживча кооперація 

одержавлювалася, в: 

а) 1917 році; 

б) 1919 році; 

в) 1921 році; 

г) 1924 році. 

 

3. 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. 

 

4. Право брати участь в управлінні кооперативом мають: 

а) лише засновники кооперативу; 

б) лише члени кооперативу, які беруть у ньому безпосередню трудову участь; 

в) лише особи, які є членами кооперативу понад один рік; 

г) всі члени кооперативу. 

 

5. Чисельність засновників (членів) кредитної спілки не може бути менше ніж:  

а) три особи;  

б) десять осіб;  

в) п’ятдесят осіб; 

г) сто осіб. 
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Теоретичне завдання 

Підготувати відповіді на питання: 

1. Поняття права членства в кооперативі. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. 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. 

 

2. РНК УСРР видала декрет «Про об'єднання всіх видів кооперативних організацій» в:  

а) 1918 році; 

б) 1919 році; 

в) 1920 році; 

г) 1924 році. 

 

3. Укази, якими регулюються кооперативні відносини, в Україні видає: 

а) Верховна Рада України; 

б) Кабінет Міністрів України; 

в) Міністерство економіки України; 

г) Президент України. 

 

4. 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;  

г) юридичні особи – члени кооперативу. 

 

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. 
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Теоретичне завдання 

Підготувати відповіді на питання: 

1. Порядок та умови вступу до кооперативу.  

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Кооперативне право як система правових норм виконує таку спеціально-юридичну 

функцію: 

а) креативну; 

б) методологічну; 

в) регулятивну; 

г) евристичну. 

 

2. 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. 

 

3. 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. 

 

4. У разі смерті члена кооперативу - фізичної особи його право членства: 

а) переходить до спадкоємців разом з паєм; 

б) припиняється; 

в) резервується; 

г) пролонгується. 

 

5. Згідно із Законом України «Про кооперацію», кооперативні об’єднання засновуються 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. 
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Теоретичне завдання 

Підготувати відповіді на питання: 

1. Права та обов’язки членів кооперативу. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Добровільне і відкрите членство; демократичний членський контроль (управління); 

економічна участь членів; самостійність і незалежність; освіта, підвищення кваліфікації та 

інформація; співробітництво між кооперативами; турбота про громаду, - це перелік: 

а) принципів кооперативного права; 

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. 

 

2. У 1920-ті роки в Україні кооперативні відносини регулювалися законами: 

а) тільки УСРР; 

б) тільки СРСР; 

в) УСРР і СРСР; 

г) Центральної Ради. 

 

3. Правила внутрішнього розпорядку, положення про пайовий і неподільний фонди, 

положення про оплату праці, положення про кооперативні виплати та виплати на пай, що 

діють у конкретному кооперативі, належать до нормативних актів:  

а) загальнодержавних; 

б) відомчих; 

в) місцевих; 

г) локальних. 

 

4. Припинення трудової участі в діяльності кооперативу є підставою виключення з: 

а) споживчого кооперативу; 

б) обслуговуючого кооперативу;  

в) виробничого кооперативу; 

г) кредитної спілки. 

 

5. Члени кооперативного об'єднання, яке є юридичною особою: 

а) зливаються з об’єднанням, втрачаючи статус юридичної особи; 

б) приєднуються до об’єднання, втрачаючи статус юридичної особи; 

в) одержують статус структурного підрозділу 
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Теоретичне завдання 

Підготувати відповіді на питання: 

1. Органи самоврядування об’єднань кооперативів. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Добровільність вступу та безперешкодного виходу з кооперативної організації; соціальна 

справедливість, взаємодопомога та співробітництво; рівне право голосу під час прийняття 

рішень; вільний вибір напрямів і видів діяльності; демократичний контроль за діяльністю 

кооперативних організацій та їх посадових осіб  з боку членів кооперативних організацій; 

безпосередня участь членів кооперативної організації у її діяльності, - це перелік: 

а) принципів кооперації, закріплених у чинному законодавстві України; 

б) міжнародних принципів кооперації за версією Міжнародного кооперативного альянсу; 

в) міжнародних принципів кооперації за версією Міжнародної організації праці; 

г) принципів кооперації, сформульованих Національним кооперативним альянсом. 

 

2. В Українській СРР 1920-х років діяли кооперативні закони: 

а) універсальний і спеціальні; 

б) тільки універсальний; 

в) тільки спеціальні; 

г) кооперативний кодекс. 

 

3. Примірний статут споживчого товариства затверджується: 

а) Кабінетом Міністрів України; 

б) Міністерством економіки; 

в) Укоопспілкою; 

г) загальними зборами членів споживчого товариства. 

 

4. У разі реорганізації кооперативу членство в ньому:  

а) зберігається;  

б) припиняється;  

в) трансформується;  

г) призупиняється. 

 

5. Згідно із Законом України «Про кооперацію», кооперативні об’єднання є організаціями: 

а) комерційними; 

б) некомерційними; 

в) прибутковими; 

г) неприбутковими. 
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Теоретичне завдання 

Підготувати відповіді на питання: 

1. Підстави і правові наслідки припинення членства в кооперативі. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Органічне поєднання державного і внутрішньокооперативного регулювання діяльності 

кооперативів та їх об'єднань є одним із:  

а) принципів кооперативного права; 

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. 

 

2. 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. 

 

3. Договір постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу 

належить до договорів про:  

а) передачу майна у власність; 

б) передачу майна у тимчасове користування; 

в) виконання робіт;  

г) надання послуг. 

 

4. 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. До установчих документів кооперативного об’єднання належить:  

а) Закон України «Про кооперацію»; 

б) установчий договір;  

в) статут;  

г) акт про право власності на земельну ділянку. 
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Теоретичне завдання 

Підготувати відповіді на питання: 

1. Контрольно-ревізійні органи кооперативу. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Кооперативне право складається з таких частин:  

а) центральної; 

б) загальної; 

в) специфічної; 

г) особливої. 

 

2. В роки нової економічної політики в УСРР діяли спеціальні закони: 

а) тільки про споживчу кооперацію; 

б) про споживчу й сільськогосподарську кооперацію; 

в) про сільськогосподарську й промислову кооперацію;  

г) про споживчу, сільськогосподарську, промислову й житлову кооперацію. 

 

3. Примірний нормативний акт за своєю юридичною природою є: 

а) обов’язковим; 

б) зразковим; 

в) типовим; 

г) рекомендаційним. 

 

4. Встановлення процедурно-процесуальних правил реалізації прав члена кооперативу 

належить до гарантій: 

а) політичних;  

б) економічних;  

в) соціальних;  

г) юридичних. 

 

5. Кооперативне об'єднання набуває статусу юридичної особи з моменту: 

а) прийняття засновниками рішення про його створення; 

б) державної реєстрації; 

в) затвердження зборами засновників статуту об’єднання;  

г) фактичної передачі об’єднанню його засновниками частини їх майна. 
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Теоретичне завдання 

Підготувати відповіді на питання: 

1. Правовий статус кооперативу. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. 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. 

 

2. Закон СРСР «Про кооперацію в СРСР» було прийнято Верховною Радою СРСР в:  

а) 1927 році; 

б) 1935 році; 

в) 1961 році;  

г) 1988 році. 

 

3. В Україні сьогодні діють кооперативні закони: 

а) універсальний і спеціальні; 

б) тільки універсальний; 

в) тільки спеціальні; 

г) кооперативний кодекс. 

 

4. За загальним правилом, закріпленим у Законі України «Про кооперацію», членом 

кооперативу може бути фізична особа, яка досягла віку: 

а) 14 років; 

б) 16 років;  

в) 18 років; 

г) 21 року. 

 

5. 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. 
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Теоретичне завдання 

Підготувати відповіді на питання: 

1. Правове становище об’єднання кооперативів. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

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. 

 

2. Закон України «Про кооперацію» було прийнято в: 

а) 1992 році; 

б) 1997 році; 

в) 2001 році;  

г) 2003 році. 

 

3. В Україні визнаються такі джерела права: 

а) правовий звичай; 

б) правовий прецедент; 

в) релігійна доктрина; 

г) нормативно-правовий акт. 

 

4. При вступі до кооперативу особа має внести: 

а) цільовий внесок;  

б) пайовий внесок; 

в) членський внесок; 

г) вступний внесок. 

 

5. Цивільна  правоздатність кооперативу виникає з моменту: 

а) прийняття засновниками кооперативу рішення про його створення; 

б) державної реєстрації коопертиву; 

в) затвердження зборами засновників статуту кооперативу;  

г) відкриття кооперативом рахунку в банку. 
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Теоретичне завдання 

Підготувати відповіді на питання: 

1. Поняття права кооперативної власності. 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Згідно з Цивільним кодексом України право власності – це: 

а) право володіти майном на законних підставах; 

б) право на свій розсуд здобувати з майна корисні властивості, не порушуючи при цьому 

закону; 

в) право особи відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб, 

розпоряджатися майном; 

г) право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, 

незалежно від волі інших осіб. 

 

2. 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. 

 

3. У Законі України «Про кооперацію» кооперативи відповідно до завдань та характеру їх 

діяльності поділяються на типи: 

а) сільськогосподарські; 

б) обслуговуючі; 

в) кредитні; 

г) споживчі. 

 

4. Як «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», український законодавець визначив: 

а) зобов’язання; 

б) правочин; 

в) договір; 

г) правопорушення. 

 

5. Розміри вступного та обов'язкового пайового внесків членів кооперативу визначають: 

а) загальні збори членів кооперативу; 

б) правління кооперативу; 

в) спостережна рада кооперативу; 

г) голова кооперативу. 
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Теоретичне завдання 

Підготувати відповіді на питання: 

1. Суб’єкти та об’єкти права власності в кооперації. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Право власності в об’єктивному аспекті – це: 

а) сукупність фізичних і юридичних осіб, які мають право на майно; 

б) сукупність правових норм, що регулюють суспільні відносини щодо володіння, 

користування і розпорядження майном;  

в) сукупність повноважень власника щодо володіння, користування і розпорядження 

майном; 

г) сукупність майнових об’єктів, з приводу яких виникають відносини власності. 

 

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. 

 

3. Постачальні, збутові, переробні й сервісні кооперативи є видами: 

а) кредитних кооперативів; 

б) обслуговуючих кооперативів; 

в) споживчих кооперативів; 

г) виробничих кооперативів. 

 

4. 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. Частина доходу, що розподіляється за результатами фінансового року між членами 

кооперативу пропорційно їх участі в господарській діяльності кооперативу – це: 

а) виплати на паї; 

б) заробітна плата; 

в) кооперативні виплати; 

г) преміальні виплати. 
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Теоретичне завдання 

Підготувати відповіді на питання: 

1. Зміст права власності. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Право власності в суб’єктивному аспекті – це: 

а) сукупність фізичних і юридичних осіб, які мають право на майно; 

б) сукупність правових норм, що регулюють суспільні відносини щодо володіння, 

користування і розпорядження майном;  

в) сукупність повноважень власника щодо володіння, користування і розпорядження 

майном; 

г) сукупність майнових об’єктів, з приводу яких виникають відносини власності. 

 

2. Правління кооперативу належить до органів: 

а) вищих; 

б) виконавчо-розпорядчих; 

в) контрольно-ревізійних; 

г) установчих. 

 

3. 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. 

 

4. 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 – це: 

а) односторонній правочин; 

б) двосторонній правочин; 

в) договір; 

г) контракт. 

 

5. Загальна сума виплат на паї, від доходу кооперативу, визначеного до розподілу, не може  

перевищувати:  

а) 10 відсотків;  

б) 20 відсотків;  

в) 30 відсотків;  

г) 50 відсотків.  
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Теоретичне завдання 

Підготувати відповіді на питання: 

1. Майнові фонди кооперативу, їх структура і правовий режим. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Право приватної власності фізичної особи на майно належить до:  

а) речового права; 

б) зобов’язального права; 

в) права інтелектуальної власності; 

г) трудового права. 

 

2. Загальні збори кооперативу належать до органів: 

а) вищих; 

б) виконавчо-розпорядчих; 

в) контрольно-ревізійних; 

г) установчих. 

 

3. 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. 

 

4. 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. Згідно зі статтею 1087 Цивільного кодексу України розрахунки між юридичними особами, 

а також розрахунки за участю фізичних осіб, пов'язані із здійсненням ними підприємницької 

діяльності, провадяться в:  

а) готівковій і безготівковій формі; 

б) безготівковій формі; 

в) готівковій формі; 

г) натуральній формі. 
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Теоретичне завдання 

Підготувати відповіді на питання: 

1. Майнові права та обов’язки підприємств (організацій), створених кооперативами та їх 

об’єднаннями. 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. 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. 

 

2. Збори уповноважених кооперативу належать до органів: 

а) вищих; 

б) виконавчо-розпорядчих; 

в) контрольно-ревізійних; 

г) установчих. 

 

3. 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. 

 

4. З моменту одержання особою, яка направила пропозицію укласти договір, відповіді про 

прийняття цієї пропозиції, вважаються укладеними договори: 

а) реальні; 

б) консенсуальні; 

в) усні; 

г) письмові. 

 

5. 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. 
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Теоретичне завдання 

Підготувати відповіді на питання: 

1. Поняття права кооперативного самоврядування. 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Згідно з Господарським кодексом України кооперативні підприємства належать до 

підприємств:  

а) приватних;  

б) колективної власності;  

в) комунальних; 

г) державних. 

 

2. Спостережна рада кооперативу належить до органів: 

а) вищих; 

б) виконавчо-розпорядчих; 

в) контрольно-ревізійних; 

г) установчих. 

 

3. 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, називаються: 

а) постачальними; 

б) збутово-переробними;  

в) сервісними;  

г) заготівельно-закупівельними. 

 

4. З моменту передання певного майна або вчинення певної дії, передбаченої 

законодавством, вважаються укладеними договори: 

а) реальні; 

б) консенсуальні; 

в) усні; 

г) письмові. 

 

5. 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. 
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Теоретичне завдання 

Підготувати відповіді на питання: 

1. Структура органів самоврядування в кооперації. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. 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. 

 

2. Правління не обирається в кооперативі, до складу якого входить менше ніж: 

а) 5 членів; 

б) 10 членів;  

в) 30 членів;  

г) 50 членів. 

 

3. Згідно зі ст. 377 Господарського кодексу України діяльність, яка в процесі її здійснення 

потребує перетинання митного кордону України майном та/або робочою силою - це: 

а) інвестиційна діяльність;  

б) інноваційна діяльність;  

в) зовнішньоекономічна діяльність; 

г) комерційна діяльність. 

 

4. Договір, за яким 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, називається: 

а) одностороннім; 

б) двостороннім;  

в) реальним;  

г) консенсуальним.  

 

5. 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. 
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Теоретичне завдання 

Підготувати відповіді на питання: 

1. Загальні збори членів кооперативу. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. 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. 

 

2. 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. 

 

3. Вступати у зовнішньоекономічні відносини кооператив має право: 

а) лише через всеукраїнське об’єднання, до складу якого він належить; 

б) лише через регіональне об’єднання, до складу якого він належить; 

в) лише через уповноважений державний орган (МЗЕЗторг України); 

г) самостійно. 

 

4. Договір, за яким і правами, і обов'язками наділені обидві сторони договору, називається: 

а) одностороннім; 

б) двостороннім;  

в) реальним;  

г) консенсуальним. 

 

5. Правовими формами взаємовідносин держави і кооперації є: 

а) господарська діяльність; 

б) нормоустановча діяльність; 

в) правозастосовна діяльність; 

г) зовнішньоекономічна діяльність. 
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Теоретичне завдання 

Підготувати відповіді на питання: 

1. Правління, голова і виконавчий директор кооперативу. 

 

Практичне завдання 

Розв’язати тести: 

1. Право розпорядження – 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. 

 

2.  Колегіальний виконавчо-розпорядчий орган, який здійснює повсякденне оперативне 

керівництво всією організаційною, господарською, фінансовою, договірною, 

соціальною та іншими видами діяльності кооперативу – це: 

а) загальні збори; 

б) збори уповноважених; 

в) правління; 

г) виконавчий директор. 

 

3. 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;  

в) підприємство; 

г) територіальна громада. 

 

4. 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. На владно-імперативних засадах ґрунтується метод взаємовідносин держави і кооперації: 

а) централізований; 

б) диспозитивний; 

в) децентралізований; 

г) рекомендаційний. 
 

 


