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Навчальна дисципліна: «Основи кооперації». 

 

Тема: Споживчі кооперативи (споживчі товариства) України. 

 

План 

1. Юридичний статус споживчого товариства. 

2. Порядок заснування споживчого товариства. 

3. Статут споживчого товариства. 

 

Самостійна робота: 

1 Класифікація споживчих товариств, характеристика діяльності споживчого товариства та її 

економічна основа. 

2 Пайовики - соціальна основа споживчого товариства.  

3 Механізм економічної взаємодії з пайовиками та споживчим товариством. 

4 Типовий статут споживчого товариства, затверджений постановою перших зборів Ради 

Всеукраїнської центральної спілки споживчих товариств першого скликання 30 липня 2013 

року.  

5 Управління споживчим товариством.  

6 Повноваження органів управління і контролю споживчого товариства.  
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1 Юридичний статус споживчого товариства. 

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. 

Нормами кооперативного права визначаються  

 мета і предмет діяльності кооперативу (товариства), закріплюються кооперативні принципи;  

 види кооперативів та їх об'єднань;  

 внутрішня структура;  

 умови і порядок створення, функціонування і припинення діяльності;  

 права та обов'язки членів кооперативу;  

 основні напрями господарської, соціальної та іншої діяльності з метою задоволення 

економічних та інших інтересів пайовиків; 

 зміст майнових відносин і господарської діяльності; 

 структура, функції і компетенція органів управління і контролю тощо. 

Закон України "Про кооперацію" визначає кооператив як первинну ланку системи 

кооперації, створену внаслідок об'єднання фізичних та/або юридичних осіб на основі 

членства для сільськогосподарської та іншої діяльності з метою поліпшення свого еко-

номічного стану. Відповідно до завдань та характеру діяльності цей Закон поділяє 

кооперативи на такі типи: виробничі, обслуговуючі та споживчі. За напрямами 

діяльності кооперативи можуть бути житлово-будівельними, садово-городніми, 

гаражними, торговельно-закупівельними, транспортними, освітніми, туристичними, медич-

ними і т. ін. 

Кооператив має статус юридичної особи, самостійний баланс, розрахунковий та інші 

рахунки в установах банку, печатку із своїм найменуванням. 

У Законі України "Про споживчу кооперацію" (1992 р.) є визначення споживчого 

товариства, яке стосується первинної ланки споживчої кооперації. Згідно зі ст. 5 Закону 

споживче товариство — це самостійна, демократична організація громадян, які на основі 

добровільності членства і взаємодопомоги за місцем проживання або роботи об'єднуються 

для спільного господарювання з метою поліпшення свого економічного і соціального стану. 

Правове становище сільськогосподарських кооперативів визначено Законом України 

"Про сільськогосподарську кооперацію". Правове становище кредитних спілок (товариств) в 

загальних рисах визначено Законом України "Про кредитні спілки". 

Правове становище виробничих, сільськогосподарських, споживчих, обслуговуючих, 

садівничих, житлових, житлово-будівельних, дачно-будівельних, гаражних та інших видів 

кооперативів визначається також їх статутами та іншими установчими документами. 

Стаття 12 ЗУ "Про кооперацію".  Основними правами члена кооперативу є: 

участь в господарській діяльності кооперативу, а також в управлінні кооперативом, 

право голосу на його загальних зборах, право обирати і бути обраним в органи управління; 

користування послугами кооперативу; 

одержання кооперативних виплат та виплат на паї; 

одержання паю у разі виходу з кооперативу в порядку і в строки, визначені його 

статутом; 



право вносити пропозиції щодо поліпшення роботи кооперативу, усунення недоліків у 

роботі його органів управління та посадових осіб; 

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. 

Основними обов’язками члена кооперативу є: 

додержання статуту кооперативу; 

виконання рішень органів управління кооперативу та органів контролю за діяльністю 

кооперативу; 

виконання своїх зобов’язань перед кооперативом; 

сплата визначених статутом кооперативу внесків. 

Законами, що регулюють діяльність окремих типів кооперативів або кооперативів за 

напрямами їх діяльності, та статутом кооперативу можуть бути передбачені додаткові права 

та обов’язки його членів. 

Припинення членства в кооперативі 

Членство в кооперативі припиняється у разі: 

добровільного виходу з нього; 

припинення трудової участі в діяльності виробничого кооперативу; 

несплати внесків у порядку, визначеному статутом кооперативу; 

смерті члена кооперативу - фізичної особи; 

ліквідації члена кооперативу - юридичної особи; 

припинення діяльності кооперативу. 

Виключення з членів кооперативу може бути оскаржене до суду. 

У кооперативі допускається асоційоване членство для осіб, які визнають його статут 

та внесли пай. 

Асоційований член кооперативу - фізична чи юридична особа, яка внесла пайовий внесок і 

користується правом дорадчого голосу в кооперативі. При ліквідації кооперативу 

асоційований член кооперативу має переважне порівняно з членами кооперативу право на 

одержання паю. 

Порядок вступу до кооперативу та участь асоційованого члена в його господарській та 

іншій діяльності, права та обов’язки такого члена, розміри паїв та виплат на паї 

визначаються статутом кооперативу. 

Для досягнення мети своєї діяльності кооператив набуває та використовує майно, 

фінансові та інші ресурси. 

Джерелами формування майна кооперативу є: 

вступні, членські та цільові внески його членів, паї та додаткові паї; 

майно, добровільно передане кооперативу його членами; 

кошти, що надходять від провадження господарської діяльності; 

кошти, що надходять від створених кооперативом підприємств, установ, організацій; 

грошові та майнові пожертвування, благодійні внески, гранти, безоплатна технічна 

допомога юридичних і фізичних осіб, у тому числі іноземних; 

інші надходження, не заборонені законодавством. 

Кооператив є власником будівель, споруд, грошових та майнових внесків його членів, 

виготовленої продукції, доходів, одержаних від її реалізації та провадження іншої 

передбаченої статутом діяльності, а також іншого майна, придбаного на підставах, не 

заборонених законом. 

Володіння, користування та розпорядження майном кооперативу здійснюють органи 

управління кооперативу відповідно до їх компетенції, визначеної статутом кооперативу. 

Кооператив відповідає за своїми зобов’язаннями всім належним йому майном. Порядок 

покриття завданих кооперативом збитків визначається його статутом. Члени кооперативу 

відповідають за зобов’язаннями кооперативу в межах внесеного ними паю, якщо інше не 



передбачено статутом кооперативу або законом. Кооператив не несе відповідальності за 

зобов’язаннями своїх членів. 

Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) кооперативу 

відбувається за рішенням загальних зборів членів кооперативу у порядку, визначеному 

законодавством та статутом кооперативу. У разі реорганізації права та обов’язки 

кооперативу переходять до його правонаступників. 

Кооператив ліквідується: 

за рішенням загальних зборів членів кооперативу або зборів уповноважених; 

за рішенням суду. 

Ліквідація кооперативу здійснюється комісією, призначеною органом, який прийняв 

рішення про його ліквідацію. Цим же органом визначається порядок діяльності ліквідаційної 

комісії. 

З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління 

кооперативом. Ліквідаційна комісія зобов’язана провести роботу, пов’язану із стягненням 

дебіторської заборгованості кооперативу і виявленням претензій кредиторів (з 

повідомленням останніх про ліквідацію кооперативу), встановити порядок і строки 

проведення ліквідації, а також строк для заявлення претензій кредиторами, який не може 

бути меншим ніж два місяці з дня публікації інформації про ліквідацію кооперативу. 

Ліквідаційна комісія проводить ліквідацію кооперативу у порядку, встановленому 

законом. Майно кооперативу, що залишилося після задоволення вимог кредиторів 

кооперативу, здійснення виплат членам кооперативу паїв та виплат на паї, кооперативних 

виплат, оплати праці, розрахунків з кооперативним об’єднанням, членом якого він є, 

розподіляється між членами кооперативу у порядку, визначеному статутом. 

Майно неподільного фонду не підлягає поділу між його членами і передається за 

рішенням ліквідаційної комісії іншій (іншим) кооперативній організації (кооперативним 

організаціям) або зараховується до доходу бюджету. При цьому у рішенні повинні бути 

визначені напрями використання зазначеного майна. 

2 Порядок заснування споживчого товариства. 

Розділ II ЗУ «Про споживчі товариства» Стаття 5. Споживче товариство та його 

створення 

  Первинною ланкою споживчої кооперації є споживче товариство - самостійна, 

демократична організація громадян, які на основі добровільності членства і взаємодопомоги 

за місцем проживання або роботи об'єднуються для спільного господарювання з метою 

поліпшення свого економічного і соціального стану. 

  Основним документом, що регулює діяльність споживчого товариства, є статут. У ньому 

визначаються порядок вступу до товариства і виходу з нього, права та обов'язки членів 

товариства, його органи управління, контролю та їх компетенція, порядок утворення майна 

товариства і розподілу прибутку, умови реорганізації і ліквідації товариства та інші 

положення, що не суперечать законодавчим актам України. 

     Споживче товариство вважається створеним, визнається юридичною особою і може 

здійснювати господарську та іншу діяльність з дня його державної реєстрації. 

Розділ II ЗУ «Про кооперацію» Стаття 6. Кооператив 

Кооператив є первинною ланкою системи кооперації і створюється внаслідок 

об’єднання фізичних та/або юридичних осіб на основі членства для спільної господарської та 

іншої діяльності з метою поліпшення свого економічного стану. 

Відповідно до завдань та характеру діяльності кооперативи поділяються на такі типи: 

виробничі, обслуговуючі та споживчі. За напрямами діяльності кооперативи можуть бути 

сільськогосподарськими, житлово-будівельними, садово-городніми, гаражними, 

торговельно-закупівельними, транспортними, освітніми, туристичними, медичними тощо. 

Кооператив є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші 

рахунки в установах банків та може мати печатки. 



Порядок створення кооперативу 

Кооператив створюється його засновниками на добровільних засадах. 

Засновниками кооперативу можуть бути громадяни України, іноземці та особи без 

громадянства, а також юридичні особи України та іноземних держав, які беруть участь у 

діяльності кооперативів через своїх представників. 

Рішення про створення кооперативу приймається його установчими зборами. 

Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який підписують головуючий та 

секретар зборів. У протоколі зазначаються особи, які брали участь в установчих зборах: для 

фізичної особи - прізвище, ім’я та по батькові, дані паспорта громадянина України або 

паспортних документів іноземця (для осіб без громадянства, які постійно проживають в 

Україні, - дані документа, який його замінює); для юридичної особи - прізвище, ім’я та по 

батькові уповноваженого представника юридичної особи, документ, що підтверджує його 

повноваження. Дані про фізичну особу засвідчуються її особистим підписом, а про юридичну 

особу - підписом її уповноваженого представника. 

Чисельність членів кооперативу не може бути меншою ніж три особи. 

При створенні кооперативу складається список членів та асоційованих членів 

кооперативу, який затверджується загальними зборами. 

Статут кооперативу є правовим документом, що регулює його діяльність. 

Державна реєстрація кооперативу проводиться в порядку, передбаченому законом. 

Вступ до кооперативу здійснюється на підставі письмової заяви. Особа, яка подала 

заяву про вступ до кооперативу, вносить вступний внесок і пай у порядку та розмірах, 

визначених його статутом. 

Рішення правління чи голови кооперативу про прийняття до кооперативу підлягає 

затвердженню загальними зборами його членів. Порядок прийняття такого рішення та його 

затвердження визначається статутом кооперативу. 

Вищий орган управління кооперативу 

Вищим органом управління кооперативу є загальні збори членів кооперативу. 

До компетенції загальних зборів членів кооперативу належить: 

затвердження статуту кооперативу та внесення до нього змін, прийняття інших рішень, 

що стосуються діяльності кооперативу; 

утворення органів управління та органів контролю за діяльністю кооперативу, інших 

органів кооперативу; 

заслуховування звітів його органів управління і органів контролю; 

затвердження порядку розподілу доходу кооперативу; 

визначення розмірів вступного і членського внесків та паїв; 

визначення розмірів, порядку формування та використання фондів кооперативу; 

визначення розмірів оплати праці голови правління, голови ревізійної комісії (ревізора), а 

також кошторису на утримання апарату органів управління та органів контролю за 

діяльністю кооперативу; 

затвердження річного звіту і балансу кооперативу; 

затвердження рішення правління або голови правління про прийняття нових членів та 

припинення членства; 

прийняття рішень щодо володіння, користування та розпорядження майном; 

утворення спеціальних комісій із залученням як консультантів найманих працівників; 

прийняття рішень про вступ кооперативу до кооперативних об’єднань; 

прийняття рішень про реорганізацію або ліквідацію кооперативу. 

Рішенням загальних зборів членів кооперативу до компетенції загальних зборів можуть 

бути віднесені інші питання діяльності кооперативу. 

Чергові загальні збори членів кооперативу скликаються правлінням або головою 

кооперативу у разі потреби, але не рідше одного разу на рік. 



Про дату, місце, час проведення та порядок денний загальних зборів члени кооперативу 

повинні бути повідомлені не пізніше ніж за 10 днів до визначеного строку їх проведення. 

Позачергові загальні збори членів кооперативу скликаються на вимогу: 

не менше третини його членів; 

спостережної ради; 

ревізійної комісії (ревізора); 

органу управління кооперативного об’єднання, членом якого він є. 

Позачергові загальні збори членів кооперативу повинні бути скликані протягом 20 днів з 

дня надходження такої вимоги. У разі незабезпечення правлінням (головою) кооперативу 

скликання позачергових загальних зборів вони можуть бути скликані особами, які вимагали 

їх скликання, протягом наступних 20 днів. 

У разі коли з організаційних причин (через територіальне розміщення чи значну 

чисельність членів кооперативу) проведення загальних зборів членів кооперативу 

неможливе, статутом кооперативу може бути передбачено скликання зборів уповноважених 

кооперативу. Кількість членів кооперативу, які мають право делегувати уповноважених, та 

порядок делегування уповноважених для участі у зборах уповноважених визначаються 

статутом кооперативу. 

Загальні збори членів кооперативу правомочні вирішувати питання, якщо на них 

присутні більше половини його членів, а збори уповноважених - за наявності не менше двох 

третин уповноважених. 

Кожний член кооперативу чи уповноважений кооперативу має один голос, і це право не 

може бути передано іншій особі. 

Рішення загальних зборів членів (зборів уповноважених) кооперативу про прийняття, 

внесення змін до статуту, вступ до кооперативного об’єднання або вихід з нього та про 

реорганізацію або ліквідацію кооперативу вважається прийнятим, якщо за нього 

проголосувало не менш як 75 відсотків членів кооперативу, присутніх на загальних зборах 

кооперативу. З інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів членів 

(уповноважених) кооперативу, присутніх на його загальних зборах. 

Рішення загальних зборів членів (зборів уповноважених) кооперативу приймаються 

відповідно до його статуту відкритим або таємним голосуванням. 

Виконавчий орган кооперативу 

Виконавчим органом кооперативу є правління, яке очолює голова, повноваження якого 

визначаються статутом кооперативу. Виконавчий орган підзвітний вищому органу 

управління кооперативу і несе перед ним відповідальність за ефективність роботи 

кооперативу. У кооперативі, до складу якого входить менше ніж 10 членів, обирається лише 

голова кооперативу. 

Виконавчий орган кооперативу: 

здійснює управління кооперативом у період між загальними зборами членів кооперативу, 

забезпечує виконання їх рішень; 

представляє кооператив у відносинах з органами державної влади та органами місцевого 

самоврядування, міжнародними організаціями, юридичними та фізичними особами; 

укладає угоди між кооперативом та іншими особами; 

діє від імені кооперативу в межах, передбачених статутом кооперативу. 

Виконавчий орган може бути наділений іншими повноваженнями, визначеними вищим 

органом управління кооперативу або статутом кооперативу. 

Члени правління та голова кооперативу обираються загальними зборами членів 

кооперативу на строк, визначений статутом, але не більше ніж на п’ять років. 

Порядок обрання або відкликання членів правління та голови кооперативу, а також 

порядок проведення засідань правління кооперативу та прийняття ним рішень визначаються 

статутом кооперативу. 



Правління кооперативу може наймати виконавчого директора для оперативного 

управління діяльністю кооперативу. Виконавчий директор не може бути членом 

кооперативу. Виконавчий директор виконує свої функції на умовах контракту, який укладає 

з ним правління кооперативу, формує виконавчу дирекцію та виконує функції, делеговані 

йому правлінням кооперативу. 

Виконавчий директор несе персональну відповідальність за виконання покладених на 

нього обов’язків, визначених контрактом та статутом кооперативу. 

Спостережна рада кооперативу 

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. 

  Ревізійна комісія (ревізор) 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. 

Кооперативне об’єднання 

Кооперативне об’єднання - спілка, ліга, асоціація, 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. 

Членом кооперативного об’єднання також може бути інше кооперативне об’єднання. 

Кооперативні об’єднання створюються та діють з місцевим (сільським, селищним, 

міським, районним, обласним, республіканським в Автономній Республіці Крим) або 

загальнодержавним статусом і є некомерційними організаціями. 

Члени кооперативного об’єднання будь-якого рівня - кооперативи, кооперативні 

об’єднання - зберігають статус юридичної особи. 

Порядок створення кооперативного об’єднання 

Кооперативне об’єднання створюється за рішенням установчих зборів, конференції, 

з’їзду уповноважених представників кооперативів, кооперативних об’єднань. Установчі 

збори, конференція, з’їзд ухвалюють установчий договір, затверджують статут та обирають 

органи управління кооперативного об’єднання. 

Кооперативне об’єднання набуває статусу юридичної особи з моменту державної 

реєстрації, яка здійснюється в порядку, передбаченому законом. 

Установчий договір кооперативного об’єднання 

Установчий договір кооперативного об’єднання повинен містити: 



склад засновників кооперативного об’єднання, їх найменування, дані про державну 

реєстрацію; 

порядок створення кооперативного об’єднання; 

відомості про розміри та порядок сплати вступних, членських та інших внесків; 

рішення про обрання та повноваження посадових осіб, відповідальних за створення, 

реєстрацію та організацію роботи кооперативного об’єднання; 

рішення про затвердження статуту кооперативного об’єднання; 

порядок формування і використання доходів кооперативного об’єднання; 

порядок виходу з кооперативного об’єднання. 

Установчий договір може містити інші положення з питань діяльності кооперативного 

об’єднання. 

3 Статут споживчого товариства. 

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. 

 

 


	План

