
Семінарське заняття 3 

Дисципліна: Основи кооперації. 

 

Тема: Споживчий кооператив (споживче товариство) - основа споживчої кооперації України. 

Студенти повинні: 

знати, які правові норми створення споживчого товариства, управління та контролю містить 

Типовий статут споживчого товариства; основні функції управління споживчим товариством. 

 

План 

1. Юридичний статус споживчого товариства та порядок його заснування . 

2. Проаналізуйте статут споживчого товариства. 

3. Пайовики - соціальна основа споживчого товариства, механізм економічної взаємодії з 

пайовиками та споживчим товариством. 

4. Управління споживчим товариством.  

5. Повноваження органів управління і контролю споживчого товариства. 

 

Рекомендовані теми рефератів: 

1 Аналіз юридичнго статусу споживчого товариства. 

2 Аналіз правого статусу пайовика - соціальної основа споживчого товариства. 

 

Ключові поняття: 

Статус споживчого товариства,    порядок   заснування споживчого товариства (етапи), пайовики, 

органів управління і контролю споживчого товариства. 

 

Запитання для активізації пізнавальної діяльності студентів 
1. Що таке статус споживчого товариства? 

2. Назвіть основні етапи заснування споживчого товариства. 

3. Вкажіь обов’язкові положення статуту споживчого товариства? 

4. Хто такі пайовика? Вкажіть їх правовий статус. 

5. Як органи управління та контролю створюються в споживчому товаристві? 

Методичні рекомендації 

 При підготовці відповіді на 1 питання необхідно розуміти, що  під юридичним статусом 

споживчого товариства розуміється встановлення нормативно-правовими актами його місце в 

системі кооперації, правові можливості здійснювати господарські, соціальні та інші функції щодо 

забезпечення економічних, соціальних, культурних та інших інтересів пайовиків, а у виробничих 

кооперативах — підприємницьких функцій з додержанням кооперативних принципів властивими 

для нього формами і засобами. 

Юридичний статус споживчого товариства — комплексна правова категорія, яка 

визначається нормами кооперативного та інших галузей права.  

Юридичний статус споживчого товариства включає такі структурні елементи:  

 цивільну і статутну право- і дієздатність;  

 нормативне закріплення мети, предмета і напрямів діяльності;  

 відносини власності;  

 зміст майнових і земельних прав та обов'язків;  

 порядок виникнення і припинення діяльності і принципи функціонування; органи управління та їх 

компетенцію;  

 систему юридичних гарантій кооперативних прав і цінностей. 

У ст. 23 Цивільного кодексу України дано визначення юридичної особи. Нею визнається 

організація, яка має відокремлене майно, може від свого імені набути майнових і особистих 

немайнових прав і нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в арбітражному або в 

третейському суді. Відповідно до ст. 24 Цивільного кодексу України, одним із видів юридичних 

осіб є кооперативні організації та їх об'єднання. 

Правове становище кооперативу закріплене в різних нормативно-правових актах. Нормами 

цивільного права встановлюються цивільно-правова; господарська правоздатність і дієздатність 

кооперативу як юридичної особи, правила участі у ринкових, товарно-грошових відносинах, умови 

захисту майнових прав та інтересів. Кооператив як юридична особа повинен мати своє 

найменування і місцезнаходження. Дієздатність кооперативу як юридичної особи здійснюється 



через органи, які утворюються і діють відповідно до закону або установчих документів. 

 При підготовці відповіді на 2 питання варто звернути увагу на те, що статут кооперативу є 

правовим документом, що регулює його діяльність. 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; 

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 у 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. 
При підготовці відповіді на 3 питання необхідно пам’ятати, що 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. 

      Господарські відносини між споживчим товариством і його колективним членом будуються на 

договірних засадах. Споживче товариство не відповідає за зобов'язаннями свого колективного 

члена, а останній відповідає за зобов'язаннями товариства в межах його пайового внеску. 

      Член споживчого товариства має право: 

 брати участь у діяльності споживчого товариства, обирати і бути обраним до його органів 

управління і контролю, вносити пропозиції щодо поліпшення діяльності товариства та усунення 

недоліків у роботі його органів і посадових осіб; 

 на перевагу у придбанні товарів і одержанні послуг у магазинах та інших підприємствах споживчої 

кооперації; 

 одержувати частку прибутку, що розподіляється за результатами господарської діяльності між 

членами споживчого товариства відповідно до їх пайового внеску; 

 бути прийнятим у першочерговому порядку на роботу в споживче товариство відповідно до освіти і 

професійної підготовки та одержувати направлення в навчальні заклади, в тому числі на правах 

господарського стипендіата на договірних засадах. 

    Загальні збори (збори уповноважених) можуть встановлювати для членів споживчого товариства 

й інші переваги, а також пільгові умови користування послугами кооперативних підприємств та 

установ. Член споживчого товариства зобов'язаний дотримувати статуту, виконувати свої обов'язки 

перед споживчим товариством, пов'язані з участю в його діяльності, та рішення загальних зборів, 

виборних органів управління і контролю. Член споживчого товариства відповідає за зобов'язаннями 
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споживчого товариства лише в межах внесеного ним обов'язкового пайового внеску, якщо інше не 

передбачено статутом. 

     При підготовці відповіді на 4 та 5 питання необхідно врахувати, що  Вищим органом 

управління споживчого товариства є загальні збори його членів, які 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. Для 

оперативного вирішення питань, що належать до компетенції загальних зборів споживчих 

товариств (крім питань прийняття статуту, ліквідації, реорганізації та виходу із спілки), можуть 

скликатися збори уповноважених. 

Спостережна рада кооперативу здійснює контроль за додержанням статуту кооперативу та за 

діяльністю виконавчого органу управління кооперативу. 

У кооперативі, в якому кількість членів перевищує 50 осіб, може утворюватися спостережна 

рада кооперативу. 

Спостережна рада кооперативу обирається із числа членів кооперативу на загальних зборах 

кооперативу у кількості 3-5 чоловік, які працюють у раді на громадських засадах. 

Спостережна рада кооперативу підзвітна загальним зборам членів кооперативу. 

До складу спостережної ради кооперативу 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. 

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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