
Тема 2.2. Право кооперативного самоврядування 

План лекції 

1. Поняття права кооперативного самоврядування. Структура органів самоврядування у 

кооперації. 

2. Вищий орган управління кооперативу. Компетенція загальних зборів членів кооперативу. 

Позачергові загальні збори членів кооперативу. 

3. Правовий статус голови правління, членів правління. Голова кооперативу. 

Самостійна робота 

1. Спостережна рада кооперативу, її повноваження. 

2. Ревізійна комісія, контроль за фінансово - господарською діяльністю.  

 

Література: 5.1-5.3, 6, 8, 10, 15. 

Шановні студенти, для визначення рівня знань, умінь та навичок Вам необхідно опрацювати 

наступні види завдань  

Питання самостійного вивчення. 

Розв’язати тести (посилання буде надано під час конференції в Zoom). 

Бажаю успіхів  

 

Питання 1, Поняття права кооперативного самоврядування. Структура органів 

самоврядування у кооперації 

Кооперація в Україні - це ціла система кооперативів, споживчих товариств, районних, обласних 

і загальнодержавних об’єднань, спілки із властивими їм організаційно-управлінськими функціями, 

відособленим кооперативним майном, самостійними і незалежними органами управління, що функ-

ціонують на засадах кооперативного самоврядування. 

Кооперативне самоврядування - сукупність суспільних владно-управлінських відносин, що 

існують у кожному кооперативі, споживчому товаристві у процесі здійснення своїх функцій кожним 

із органів управління відповідно до їх функцій і повноважень, взаємодії та розмежування компетенції 

і відповідальності, проведення контрольно-ревізійної роботи. 

Відносини самоврядування організаційно ґрунтуються на членстві громадян у кооперативі, 

споживчому товаристві, участі в управлінні всіх членів-пайовиків. Економічну основу самовря-

дування становить власність кооперативу, споживчого товариства. 

Сутність колективного самоврядування у кооперативі та об’єднаннях визначають такі його 

ознаки і складові: 

• участь у вирішенні всіх найважливіших питань діяльності кооперативу безпосередньо його 

членів; 

• виборність чи призначення виконавчо-розпорядчих та контрольно-ревізійних органів, а 

також окремих посадових осіб згідно зі статутом; 

• додержання вимог гласності під час обговорення і прийняття рішень з питань діяльності 

кооперативу; 

• поєднання колегіальності та єдиноначальності під час виконання своїх функцій органами 

управління і контролю. Кожен окремий член кооперативу зобов’язаний підкорятися утвореним 

органам управління та обраним або призначеним посадовим особам; 

• свобода критики з боку членів кооперативу та обов’язок керівників та інших посадових осіб 

кооперативу, товариства та об’єднання своєчасно і в найбільш ефективний спосіб враховувати у своїй 

роботі критичні зауваження і громадську думку членів. 

Органами самоврядування у споживчій кооперації є загальні збори членів-пайовиків споживчих 

товариств, представницькі органи самоврядування районних та обласних спілок як організаційно-

правові форми об’єднання споживчих товариств. 

У самоврядуванні важлива роль належить правлінню кооперативу. Правління - це колегіальний 

виконавчо-розпорядчий орган, відповідальний перед вищим органом - загальними зборами членів-

пайовиків за стан справ і всю діяльність кооперативу. 

Важливу роль у кооперації виконують контрольно-ревізійні органи. Контрольно-ревізійна 

робота, яку вони проводять, спрямована на раціональне використання і своєчасну реалізацію 

матеріальних засобів і коштів, засад самоврядування, збереження кооперативної власності, 

запобігання майновим правопорушенням тощо. 



 

Питання 2. Вищий орган управління кооперативу. Компетенція загальних зборів членів 

кооперативу. Позачергові загальні збори членів кооперативу 

У законодавстві України про кооперацію закріплені основні повноваження загальних зборів. 

Визначальним повноваженням вищого органу самоврядування є ухвалення статуту кооперативу, 

товариства. Лише загальним зборам належить право вносити до статуту зміни і доповнення, позаяк 

правові норми статуту визначають правоздатність колективу кооперативу для провадження 

внутрішньокооперативної діяльності та його правомочності здійснювати зовнішні відносини. 

Разом зі статутом загальні збори кооперативу, товариства затверджують Положення про 

ревізійну комісію кооперативу, товариства. До їх компетенції також входить обрання делегатів на 

з’їзди (конференції) об’єднань кооперативів, спілок споживчих товариств. 

Демократичною основою кооперативного самоврядування є повноваження загальних зборів 

обговорювати і приймати накази пайовиків, заслуховувати звіти виконавчо-розпорядчих та 

контрольних (ревізійної комісії) органів про їх діяльність протягом звітного року. Під час проведення 

звітно-передвиборних загальних зборів ці органи доповідають про свою роботу за визначений 

статутом період. 

Питання майнового характеру вирішують шляхом затвердження річних звітів правління, 

балансів кооперативу та висновків щодо звітів і балансів ревізійної комісії. 

Загальні збори вирішують низку організаційно-правових питань. Наприклад, установчі збори 

кооперативу ухвалюють рішення про створення кооперативу, споживчого товариства, про ліквідацію 

та реорганізацію кооперативу, споживчого товариства, входження його до об’єднання кооперативів 

тощо. 

Загальні збори вирішують питання про вступ, прийняття громадян до членів кооперативу, 

товариства та про припинення членства у кооперації. 

Загальні збори також розглядають питання щодо організації діяльності кооперативу, товариства. 

Одним із методів цієї роботи є планування. Для цього розробляють і затверджують програму (план) 

економічного і соціального розвитку кооперативу, споживчого товариства. 

До повноважень загальних зборів входять також питання щодо виконавчих органів кооперативу. 

 

Питання 3. Правовий статус голови правління, членів правління. Голова кооперативу 

Правління і голова кооперативу є виконавчо-розпорядчими органами кооперативного 

самоврядування. Голова кооперативу є одночасно головою його правління. Правління - колегіальний 

орган самоврядування. Голова правління є керівною посадовою особою, яка здійснює і колегіальне, і 

єдиноначаль- ницьке керівництво діяльністю кооперативу, товариства. У своїй повсякденній 

оперативній роботі голова і правління керуються тими метою і завданнями, що їх покладають на 

систему відповідної кооперації загалом і кооператив, споживче товариство, яким вони керують. 

У своїй роботі голова і правління підпорядковані загальним зборам як суб’єкту права 

самоврядування, діють відповідно до законодавства про кооперацію, статуту' кооперативу, 

товариства, інших нормативно-правових і локальних правових актів. 

Голова і правління мають бути достатньо обізнані з конкретними умовами діяльності 

кооперативу, товариства, економічною обстановкою, у якій він функціонує, соціальними проблемами, 

що непокоять членів-пайовиків, пошуком шляхів і засобів вирішення цих проблем. 

Саме від сумлінного виконання цими органами, насамперед, головою кооперативу, товариства, 

функціональних обов’язків залежить рівень ефективності діяльності кооперативу, товариства, 

ставлення членів-пайовиків до вирішення конкретних низань і завдань. Ефективність такої діяльності 

значною мірою залежить від організаційно-управлінських здібностей і бажання керівників і 

спеціалістів. 

Правління і голова кооперативу, споживчого товариства несуть відповідальність за всю його 

діяльність, збереження товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів та іншого майна, 

додержання вимог самоврядування, за неналежне виконання своїх службових обов’язків посадовими 

особами тощо. 

Правління і голова правління кооперативу, споживчого товариства є носіями суб’єктивних прав 

та юридичних обов’язків у системі самоврядування, які сукупно становлять їхні управлінські 

повноваження. Реальне здійснення цих повноважень полягає, насамперед, у їх організаційно-

управлінській роботі щодо додержання компетенції загальними зборами членів-пайовиків. Вони 



зобов’язані організувати розроблення проекту статуту кооперативу, споживчого товариства та його 

обговорення, розглядати заяви громадян, які виявили бажання стати членами кооперативу, товариства. 

Важливими повноваженнями правління і голови є здійснення майнових правомочностей 

кооперативу, товариства щодо одержання доходів від господарської діяльності товариства і розподілу 

частки цих доходів між його членами відповідно до їхнього пайового внеску тощо. 

Організаційно-управлінська форма діяльності правління означає вирішення питання про 

віднесення підпорядкованих кооперативу, споживчому товариству суб’єктів господарювання до 

підприємств, які користуються правами юридичної особи, інших типів підприємств і затвердження 

їхніх статутів (положень). 

Правління самостійно визначає структуру управління і штати, встановлює згідно з чинним 

законодавством форми, систему і розміри оплати праці, а також інші види доходів працівників та 

апарату кооперативу, товариства у межах кошторису на його утримання, що його затверджують 

загальні збори пайовиків. 

Правління і голова забезпечують додержання принципів кооперативного самоврядування, 

статутних прав пайовиків, розвивають їхню активність в управлінні справами кооперативу, 

товариства, гласність, координують діяльність дільничних підрозділів кооперативів і комісій 

кооперативного контролю, організовують роботу довірених осіб щодо кооперування населення та 

приймання пайових внесків, навчають членів цих органів і довірених осіб. 

До компетенції правління і голови кооперативу споживчого товариства входять кадрові питання. 

Зокрема, вони займаються добором і розстановкою кадрів, їх підготовкою і підвищенням кваліфікації, 

направляють членів і працівників кооперативу, споживчого товариства на навчання до закладів освіти. 

Керівників підприємств, що мають статус юридичних осіб, наймає (призначає) і звільняє 

правління кооперативу, товариства. 

Згідно із трудовим законодавством із керівником підприємства укладають контракт, у якому 

визначають права, строки наймання, обов’язки і відповідальність керівника підприємства, умови його 

матеріального забезпечення та звільнення з посади. 

До компетенції правління товариства згідно зі статутом можуть входити обов’язки самостійно 

або на договірних засадах встановлювати вільні ціни і тарифи на продукцію виробничо- технічного 

призначення, сировину, сільськогосподарську про дукцію і товари народного споживання, що їх 

виробляє і закуповує кооператив, товариство та надані послуги, за винятком продукції, товарів і 

послуг, ціни і тарифи на які регулює держава. 
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