
Модуль 2. Споживчі кооперативи (споживчі товариства) України 

Тема 2.1. Споживчий кооператив (споживче товариство) - основа споживчої кооперації України.  

Практичне заняття 2 

Тема заняття: Основні етапи створення сільського споживчого товариства. 

Студенти повинні: 

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

Типовий статут споживчого товариства; основні функції управління споживчим товариством; 

уміти організовувати загальні збори споживчого товариства: перевірка дійсності мандатів, 

обрання президії, ухвалення порядку денного, встановлення регламенту, ведення протоколу зборів 

тощо. 
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Методичне забезпечення: 

1. Закон України "Про споживчу кооперацію"  

2. Закон України "Про кооперацію"  

 

Завдання: 

Ситуація № 1 Громадяни України, що мешкають у с. Орлівщина вирішили створити кооператив. 

Надайте їм консультацію: 

1. Хто може бути засновником кооперативу? 

2. Якою має бути чисельність членів кооперативу? 

3. Який документ регулює діяльність кооперативу? 

4. Які дані повинен містити статут кооперативу? 

5. Чи може увійти даний кооператив у кооперативне об’єднання? 

 

Ситуація № 2 

У лютому цього року було прийнято рішення про ліквідацію Першотравневого споживчого товариства. 

Дайте відповіді на питання: 

1. Хто приймає рішення про ліквідацію споживчого товариства? 

2. Як розподіляється майно споживчого товариства в цьому разі? 

3. У якому документі визначаються умови ліквідації товариства? 

 

Ситуація № 3 

Симонов В.Ю (пенсіонер) вирішив стати членом Спаського споживчого товариства. Надайте йому 

консультацію: 

1. Що таке "споживче товариство"? 

2. Чи може він стати членом споживчого товариства?  

3. Якою є відповідальність кожного члена споживчого товариства? 

4. Визначте права члена споживчого товариства. 

 

Ситуація  № 4 

У травні цього року було розміщено оголошення про аукціон з продажу майна державного 

підприємства "Деревообробний комбінат". 

1. Чи може споживче товариство придбати дане майно? 

2. Що є власністю споживчих товариств? 

3. Хто  є суб’єктами права власності споживчої кооперації? 

 

Ситуація № 5 

Петросян А.Б. є громадянином Вірменії, проте тимчасово мешкає в Україні. Проконсультуйте його: 



1. Чи може він стати членом виробничого кооперативу? 

2. Як здійснюється вступ до кооперативу? 

3. В якому випадку припиняється членство в кооперативі? 

4. Які основні обов’язки членів кооперативу? 

 

 


