
Розділ 2. Особлива частина 
Тема 2.1. Право кооперативної власності. Право кооперативного самоврядування 

Семінарське заняття 2 

Тема: Контроль за фінансово-господарською діяльністю ревізійною комісію кооперативу. 

Мета: сформувати у студентів знання щодо правового становища контрольно-ревізійних органів у 

кооперативі, їх методів роботи, а також визначити повноваження та вимоги до осіб, які входять до складу ревізійної 
комісії 

План 

1. Характеристика правового становища контрольно-ревізійних органів у кооперативі. 

2. Вимоги та повноваження членів ревізійної комісії 

3. Організаційно-управлінські методи ревізійної комісії. 

4. Контроль за фінансово-господарською діяльністю в кооперативному праві зарубіжних країнах.  

 

Ключові поняття та категорії: органи управління кооперативу, контрольно-ревізійні органи, ревізійна комісія, поточний контроль, 

наступний контроль. 
 

Реферати 
1. Контрольно-ревізійні органи управління сільськогосподарського кооперативу. 

2. Виконання контрольно-ревізійної роботи в системі споживчої кооперації 
 

Запитання і завдання для активізації пізнавальної діяльності студентів 

1. Охарактеризуйте правовий статус ревізійної комісії (ревізора) кооперативу? 

2. Визначте специфіку правового забезпечення функціонування контрольно- ревізійних органів 

у кооперативі. 

3. Порядок обрання членів ревізійної комісії 

3. Назвіть основні права членів ревізійної комісії 

4. Виділіть основні обов’язки членів ревізійної комісії 

5. На підставі статей 15-18 Закону України «Про кооперацію» розробити структурно-логічну 

схему «Система органів управління кооперативу». 

6. Заповнити таблицю  
«Основні відмінності між органами управління кооперативу» 
  

№ 
п/п 

Відмінності 
(характерні 
ознаки) 

Орган управління кооперативу 

 Загальні збори  
Спостережна рада Ревізійна комісія Виконавчий орган 

(правління) 
1. Кому є 

підзвітними 
 

 

  

2. Періодичність 
та причина 
проведення 

  

-  

 

3. Підстава для 
входження в 

склад органу  

   

4. Рівень 
прийняття 
рішень 

 

 

  

5. В чиїх 
інтересах 
діють 

    

 

Методичні рекомендації 

В першому питанні потрібно визначити, що відповідно до ч. 1 ст. 17 та ч. 1 ст. 18 Закону України «Про 

кооперацію» від 10 липня 2003 року № 1087-ІУ систему контрольно-ревізійних органів управління кооперативу 

складає спостережна рада та ревізійна комісія (ревізор). Ревізійні функції  у кооперативі покладаються на 

ревізійну комісію. Ревізійна комісія (ревізор) підзвітна загальним зборам кооперативу й обирається 

ними з числа членів кооперативу відповідно до порядку голосування, встановленого статутом 

кооперативу.  

Також варто зупинитися на тому, що у кооперативі, до складу якого входить менше 10 членів, функції 



ревізійної комісії виконує ревізор. (ст. 106 ГК, ст. 18 Закон України «Про кооперацію»). 
Студентам слід зазначити правове становище ревізійної комісії (ревізора). 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. Варто зазначити, що законодавець не визначає особливостей 

процедури створення ревізійної комісії, спеціальних вимог до осіб, що входять до складу ревізійної комісії. І 

хоча такі вимоги, наприклад, як економічна освіта, були б доречними, проте їх закріплення у нормативно-
правових актах не відповідає принципам свободи господарської діяльності та створює перепони для розвитку 

кооперативного руху в Україні. 
До  правового становища ревізійної комісії (ревізора) відносяться і перевірки результатів фінансово-

господарської діяльності кооперативу, які проводяться за власною ініціативою ревізійної комісії, а також за 
рішенням загальних зборів чи на вимогу принаймні 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. 

Загалом контрольно-ревізійна робота спрямовується на забезпечення раціонального використання і 

своєчасної реалізації матеріальних засобів та коштів, забезпечення схоронності власності підприємства, 
запобігання майновим правопорушенням та виявлення їх вчинення, виявлення та усунення допущених помилок 

або зловживань, нестач, псування, неправомірного знищення товарних цінностей та виготовленої 

сільськогосподарської продукції тощо. Все це становить предмет контрольно-ревізійної діяльності 

досліджуваних суб’єктів. 
До другого питання. Варто зазначити, що вимоги до осіб, які входять до складу ревізійної комісії, 

аналогічні до вимог осіб, що є членами спостережної ради: членами ревізійної комісії не можуть бути члени 

правління чи спостережної ради (ст. 101 ГК, ст. 15 Закон України «Про кооперацію»); такі особи 

обираються загальними зборами членів кооперативу з числа його членів голосуванням, що регулюється 

статутом кооперативу.  
Для забезпечення ефективного виконання ревізійних функцій члени ревізійної комісії наділяються 

правами та обов’язками. До прав членів ревізійної комісії належать такі: 

 отримувати від органів управління підприємства, його підрозділів та служб, посадових осіб документи, 
необхідні для роботи матеріали, дослідження яких відповідає функціям ревізійної комісії. Ці документи мають 

бути надані протягом двох днів з часу подання письмового запиту; 

 вимагати пояснень від членів кооперативу та працівників з питань, що відносяться до їх компетенції; 

 вимагати скликання позачергових загальних зборів членів кооперативу або його правління у разі, коли 
виникла загроза інтересам кооперативу або виявлені порушення у діяльності посадових осіб;  

 брати участь у засіданнях правління кооперативу (якщо це передбачено статутом кооперативу) тощо. 

До обов’язків членів ревізійної комісії можна віднести такі: 
контроль за діяльністю виконавчого органу сільськогосподарського кооперативу шляхом проведення 

планових та позапланових перевірок; 

своєчасне доведення до відома загальних зборів членів кооперативу, правління та спостережної ради 

результатів проведених перевірок у формі письмових звітів, повідомлень тощо; 
інформування загальних зборів членів кооперативу та правління про виявленні порушення; 

підготовка річних висновків та звітів, без яких загальні збори членів кооперативу не можуть 

затверджувати річний баланс; 
вимагання скликання позачергових загальних зборів членів кооперативу у разі виявлення загрози для 

діяльності кооперативу тощо. 

Студенти також повинні згадати і про відповідальність ревізійної комісії (ревізора) за навмисне 
викривлення відомостей, результатів ревізій та перевірок господарських операцій, приховування крадіжок, 

нестачі, розтрат цінностей, злочинну халатність у виконанні обов’язків. Статутом сільськогосподарського 

кооперативу може визначатися, що за порушення чинного законодавства, положень статуту та інших 

внутрішньогосподарських актів члени ревізійної комісії можуть бути притягнуті до дисциплінарної, 
матеріальної, адміністративної та кримінальної відповідальності відповідно до норм чинного законодавства. 

До третього питання. Розкриваючи дане питання студенти повинні дати визначення організаційно-

управлінським методам, які становлять собою сукупність способів і засобів, які давали б можливість виявити 

будь-які негативні факти щодо діяльності кооперативу, об'єднання. Вони спрямовані на виявлення діянь (дії або 

ж протиправної бездіяльності), шо призвели до настання матеріальної шкоди і настання збитків як грошового 

вираження шкоди, що не відповідають інтересам споживчої кооперації.  

Аналізуючи організаційно-управлінські методи, студенти повинні розкрити їх елементи, та 

охарактеризувати. Елементами контрольно-ревізійної діяльності є перевірка, ревізія, розслідування, 

обстеження, експертиза та лабораторні аналізи. Перевірка дає підставу виявити стан дотримання 

законності і встановити господарську доцільність господарських операцій, ефективність їхніх 



результатів, перевірити додержання положень, інструкцій та інших нормативних актів та ін. 

Спостереження включає в себе інвентаризацію, контрольне використання сировини та інші засоби. 

Ревізія є головним способом відомчого контролю. Розслідування являє собою найбільш глибоке 

вивчення конкретного факту, наприклад, безгосподарності, розтрати. Обстеження різних об'єктів 

контрольно-ревізійної роботи кооперативу, товариства чи їх об'єднань, спілок має своїм завданням 

вивчення однієї або декілька із сторін на час перевірки. Експертиза і лабораторні аналізи 

застосовуються для визначення якості товарно-матеріальних цінностей, ремонтних і будівельних 

робіт, проектно-кошторисної документації. Експертиза застосовується для встановлення 

достовірності матеріальних, розрахункових, грошових та інших документів, що є підставою записів на 

рахунках бухгалтерського та іншого обліку. 
Студенти мають зазначити, що до організаційно-управлінських методів ревізійної комісії (ревізора) 

належать попередній, поточний і наступний контроль за діяльністю кооперативу, а також здійснити їх аналіз. 

Попередній контроль передує проведенню господарських операцій. Він дає можливість оперативно запобігати 

проникненню в торгівлю та інші галузі діяльності кооперативів на матеріально-відповідальні посади осіб, які 
не заслуговують на довіру, а також осіб, які мали судимість. За допомогою цього методу можна запобігати 

заподіянню матеріальної шкоди, зокрема, недопущенню фінансовими органами, банком, керівниками і 

головними бухгалтерами споживчих товариств і спілкою незаконних і недоцільних виплат, витрат цінностей та 

ін. Поточний контроль проводиться повсякденно або у короткий перебіг часу за виконанням планів та 
проведенням операцій, пов'язаних з ними у ході керівництва господарсько-торговельною діяльністю, дозволяє 

вжити оперативних заходів щодо усунення недоліків, можливих корисних злочинів та причин їхнього 

виникнення. Наступний контроль проводиться згідно з документами з урахуванням фактичному стану речей 
після проведення господарсько-торговельних операцій та фінансових витрат. Зокрема, в процесі ревізій 

викриваються можливі типові порушення та недоліки, корисливі злочини. При цьому виявляються причини та 

обставини їх виникнення, розробляються заходи щодо ліквідації, недопущення таких порушень та запобігання 

їм, узагальнюється і поширюється передовий досвід. 
Потрібно підвести підсумувати, що проведення періодичних аудиторських перевірок здійснюється в 

інтересах самих кооперативів. Роль та значення контрольно-ревізійних органів дуже важливі у процесі 

функціонування кооперативу.  
Четверте питання. Аналізуючи контроль за фінансово-господарською діяльністю в 

кооперативному праві зарубіжних країнах варто зазначити, що законодавство багатьох країн прямо 

вимагає проведення періодичних аудиторських перевірок щорічно або ж кожні два роки, залежно від 

річного обороту. Наприклад, кооперативне законодавство Німеччини передбачає, що зареєстровані 

кооперативні товариства проводять аудит раз на рік, а при річному обороті менш ніж 1 млн. марок 

вони перевіряються раз на два роки.  

При цьому, варто зазначити,  що аудит включає в себе не лише оцінку економічної ситуації в 

кооперативі, а й аналіз здійснення управління та перевірку забезпечення інтересів членів кооперативу. 

Більше того, питанням аудиторських перевірок присвячено одинадцять параграфів закону про 

кооперативи від 2006 року(пар. 53 – 64).  

Також варто привести приклади аудиторських перевірок кооперативу і в інших країнах. 

Наприклад, Бельгійське кооперативне законодавство. Хоча, на відміну від Німеччини, бельгійське 

законодавство не встановлює обов’язкового членства кооперативів в аудиторському союзі. Проте, 

бельгійські кооперативи перебувають у прямій залежності від аудиторів. Так, аудитор призначається 

строком на 3 роки і протягом усього терміну виконання своїх обов’язків може бути звільнений 

загальними зборами тільки у винятковому випадку. 

У різних країнах аудиторські перевірки кооперативів здійснюються різними аудиторськими 

організаціями та установами. Але, як правило, так склалося історично, кооперативи об’єднуються у 

різноманітні об’єднання, що діють на кооперативних засадах і здійснюють проведення аудиторських 

перевірок для своїх членів. Крім аудиторських послуг, ці об’єднання можуть представляти інтереси 

об’єднаних в них кооперативів, надавати їм консультації та інші послуги, передбачені їх Статутами. 

Законодавство окремих країн, зокрема Німеччини, пов’язує створення кооперативів з вимогою 

вступу, одночасно із реєстрацією кооперативу, до аудиторського об’єднання. Вихід із нього зумовлює 

припинення діяльності кооперативу за рішенням суду. 

 

 

 

 

 



Модуль № 1 

Варіант  1 – А, Є, Л, С, Ч, 

1. Проаналізуйте поняття, предмет кооперативу і кооперативного права.  

2. Охарактеризуйте основні права та обов’язки члена кооперативу. 

3. *Спостережна рада кооперативу, її повноваження. 

4. Пай кожного члена кооперативу формується: 

1) за рахунок разового внеску у певний термін; 

2) за рахунок внеску часток паю протягом певного терміну; 

3) за рахунок разового внеску або часток протягом певного періоду; 

4) за рахунок багаторазових внесків протягом певного періоду. 

 

Модуль № 1 

Варіант  2 – Б, Ж, М, Т, Ш, 

1. Визначте функції, методи і принципи кооперативного права. 

2. Проаналізуйте поняття права кооперативної власності. Суб’єкти та об’єкти права кооперативної 

власності 

3. *Ревізійна комісія. Контроль за фінансово-господарською діяльністю. 

4. У разі виходу з кооперативу фізичними особами має право: 

1) на одержання грошей у розмірі вартості земельної ділянки; 

2) на одержання своєї загальної частки натурою або грошима; 

3) на одержання своєї загальної частки цінними паперами відповідно до їх вартості; 

4) на одержання своєї загальної частки натурою, грішми або (за бажанням) цінними паперами 

відповідно до їх вартості на момент виходу, а земельної ділянки у – натурі. 

 

Модуль № 1 

Варіант  3 В, З, Н, У,Ц,  

1. Проаналізуйте порядок вступу до кооперативу. 

2. *Система кооперативного права. 

3. Визначте поняття права кооперативного самоврядування. Структура органів самоврядування в 

кооперації 

4. Земля кооперативу складається: 

1) із земельних ділянок, наданих йому в оренду; 

2) із земельних ділянок, придбаних ним у власність; 

3) із земельних ділянок, наданих йому в оренду або придбаних ним у власність; 

4) із земельних ділянок, придбаних у встановленому законом порядку. 

 

 

Модуль № 1 

Варіант  4 - Г, І, О, Ф,Щ, 

1. *Джерела кооперативного права. 

2. Проаналізуйте поняття членства в кооперативі. Конституційні засади та принципи права членства 

в кооперативі 

3. Визначте фонди кооперативу. 

4. Вступний внесок: 

1) грошовий внесок грошима, в розмірі, що не перевищує розмір неоподаткованого 

мінімуму доходів громадян; 

2) грошовий неповоротний внесок, який зобов’язана сплатити особа у разі вступу до 

кооперативної організації; 

3) майновий внесок, який зобов’язана сплатити особа у разі вступу до кооперативної 

організації; 

4) грошовий чи інший не поворотний внесок, який зобов’язана сплатити особа у разі 

вступу до кооперативної організації; 

 

 
Модуль № 1 



Варіант  5 – Д, Ї, П, Х, Ю 

1. *Проаналізуйте підстави і правові наслідки припинення членства в кооперативі 

2. Визначте вищий орган управління кооперативу. 

3. Охарактеризуйте правове становище кооперативу 

4. Пайовий фонд: 

1) майно кооперативу, що формується за рахунок коштів витраченої частини державного 

бюджету; 

2) фактична наявність коштів на розрахунковому рахунку кооперативу у банківській установі; 

3) майно кооперативу, що формується за рахунок паїв (у тому числі додаткових) членів та 

асоційованих членів кооперативу; 

4) майно кооперативу, що формується за рахунок вступних і додаткових внесків членів 

кооперативу. 

 

 
Модуль № 1 

Варіант  6 – Е, К, Р, Ц, Я 

1. Проаналізуйте порядок створення кооперативу та його державна реєстрація.  

2. Визначте правління кооперативу та його повноваження. 

3. *Правова охорона кооперативної власності. 

4. Чисельність членів кооперативу не може бути меншою, ніж: 

1) дві особи; 

2) три особи; 

3) п’ять осіб; 

4) десять осіб. 
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