
Тема 2.2. Правове регулювання кооперативної діяльності. Договірні форми 

кооперативних відносин 
Семінарське заняття 3 

Тема: Організаційно-правові форми кооперативної діяльності 

Мета: дослідити місце кооперативних організацій в системі організаційно-правових форм 

юридичних осіб та з’ясувати сучасні організаційно–правові форми кооперативної діяльності в Україні. 
План 

1. Місце кооперативних організацій в системі організаційно-правових форм юридичних осіб та 

їх види 

2. Правове регулювання виробничої кооперації 

3. Правове регулювання обслуговуючої кооперації 

4. Правове регулювання споживчої кооперації 

5. Правове регулювання кредитної кооперації 
 

Ключові поняття та категорії: правове регулювання, кооперативна діяльність, 

господарська діяльність, організаційно-правові форми юридичних осіб, товариство, установа, 

підприємницьке товариство, непідприємницьке товариство, спільна діяльність, виробнича кооперація; 

виробничий кооператив, сільськогосподарський виробничий кооператив, обслуговуюча кооперація, 

обслуговуючий кооператив, сільськогосподарський обслуговуючий кооператив, споживча кооперація, 

споживчий кооператив (споживче товариство), кредитна кооперація, кредитна спілка.  

 

Реферати 
1. Правовий статус асоціацій кредитних спілок. Об’єднані кредитні спілки 
2. Підприємницькі кооперативи та непідприємницькі кооперативні товариства. 
3. Основні засади правового регулювання господарської діяльності кооперативних організацій  
 

Запитання і завдання для активізації пізнавальної діяльності студентів 
1. Що слід розуміти під кооперативною діяльністю? 
2. У яких організаційно-правових формах може здійснюватися кооперативна діяльність? 
3. Який специфічний обов’язок мають члени виробничого кооперативу? 
4. Які види діяльності можуть здійснювати виробничі кооперативи? 
5. Поняття виробничого кооперативу та особливості його юридичної природи. 
6. Якими законодавчими актами регулюється діяльність обслуговуючих кооперативів? 
7. Згідно з Цивільним кодексом України споживчі кооперативи належать до підприємницьких 

чи непідприємницьких товариств? 
8. Які види діяльності здійснюють споживчі кооперативи? 
9. Користуючись Законом України «Про споживчу кооперацію» і «Примірним статутом 

споживчого товариства» заповнити таблицю «Права та обов’язки члена споживчого товариства»: 
Права члена споживчого товариства Обов’язки члена споживчого товариства 
  

10. Письмово обґрунтувати належність споживчих кооперативів до товариств 
непідприємницького типу. 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

В першому питанні варто зазначити, що місце кооперативних організацій в системі 

організаційно-правових форм юридичних осіб визначається Цивільним кодексом України. Згідно зі ст. 

83 ЦК України, організаційно-правовими формами юридичних осіб є: 
- товариство - організація, створена шляхом об'єднання осіб (учасників), які мають право участі 

у цьому товаристві; 
- установа - організація, створена однією або кількома особами (засновниками), які не беруть 

участі в управлінні нею, шляхом об'єднання (виділення) їхнього майна для досягнення мети, 
визначеної засновниками, за рахунок цього майна; 

- інші форми, встановлені законом. 
Також слід визначити, що товариства поділяються на підприємницькі і непідприємницькі.  

Студенти також повинні проаналізувати організаційно-правові форми суб’єктів господарювання 

за Господарським кодексом України. Господарську діяльність у кооперації здійснюють, як правило, 

безпосередньо кооперативи, більшість яких мають статус неприбуткових організацій, та об’єднання 

кооперативів. Для цього у складі кооперативів та їх об’єднань створюються спеціальні структурні 

підрозділи без надання їм права юридичної особи. 



При досліджені даного питання, а саме видів організаційно-правових форм необхідно звернутись 

до Державного класифікатора України, затвердженою наказом Держспоживстандарту України від 28 

травня 2004 року N 97, яка розроблена згідно з вимогами норм Господарського та Цивільного 

кодексів, передбачено такі групи об'єктів класифікації, як: кооперативи (код 300), які в свою чергу 

поділяються: на виробничий кооператив (код 310), обслуговуючий кооператив (код 320), споживчий 

кооператив (код 330), сільськогосподарський виробничий кооператив (код 340), 

сільськогосподарський обслуговуючий кооператив (код 350), кооперативний банк (код 390); 

та інші організаційно-правові форми (код 900), в групу яких входить споживче товариство 

(код 930). 

Варто зазначити,  що  кожна  організаційно-правова  форма має свої характерні властивості та 

відмінності. 

Опрацьовуючи друге питання необхідно звернути увагу на законодавче регулювання 

виробничої кооперації, яке здійснюється Конституцією України, Законами України «Про 

кооперацію», «Про сільськогосподарську кооперацію», Господарським кодексом України, Цивільним 

кодексом України та деякими іншими законодавчими актами. Зокрема, статті 163-166 Цивільного 

кодексу України спеціально присвячені виробничим кооперативам (містять його визначення, 

характеризують його установчі документи, майно кооперативу, припинення членства у ньому і перехід 

паю). Господарський кодекс України відносить кооперативи до суб’єктів господарювання. 19 із 20 

статей його глави 10-ї «Підприємства колективної власності» присвячено кооперативам. Найбільше 

уваги приділено виробничим кооперативам. У статтях 95-110 визначено: поняття виробничого 

кооперативу, принципи його діяльності, загальні умови його створення, основні положення щодо 

членства у кооперативі, майна кооперативу, управління кооперативом, господарської діяльності та 

майнової відповідальності кооперативу, припинення його діяльності. 

Студентам потрібно звернути увагу на те, що у законодавстві України існує декілька не повною 

мірою узгоджених (стосовно мети та прибуткової/неприбуткової природи кооперативу) визначень 

поняття «виробничий кооператив». Згідно із Законом України «Про кооперацію», виробничий 

кооператив - це кооператив, який утворюється шляхом об'єднання фізичних осіб для спільної 

виробничої або іншої господарської діяльності на засадах їх обов'язкової трудової участі з метою 

одержання прибутку. Господарський кодекс називає виробничий кооператив кооперативним 

підприємством. Виробничим кооперативом визнається добровільне об'єднання громадян на засадах 

членства з метою спільної виробничої або іншої господарської діяльності, що базується на їх особистій 

трудовій участі та об'єднанні майнових пайових внесків, участі в управлінні підприємством та 

розподілі доходу між членами кооперативу відповідно до їх участі у його діяльності (ст. 95 ГК 

України). Згідно зі ст. 163 п. 1 ЦК України, виробничим кооперативом є добровільне об'єднання громадян 

на засадах членства для спільної виробничої або іншої господарської діяльності, яка базується на їхній 

особистій трудовій участі та об'єднанні його членами майнових пайових внесків. 

Різновидом виробничого кооперативу є сільськогосподарський виробничий кооператив - 

сільськогосподарський кооператив, який утворюється шляхом об’єднання фізичних осіб, які є 

виробниками сільськогосподарської продукції, для провадження спільної виробничої або іншої 

господарської діяльності на засадах їх обов’язкової трудової участі з метою одержання прибутку (ст. 

1 Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію»).  

Також варто зазначити правовий статус виробничого кооперативу. Виробничий кооператив є 

юридичною особою і діє на основі статуту. Найменування виробничого кооперативу повинно містити 

слова «виробничий кооператив» або «кооперативне підприємство» (ст. 95 п. 4 ГК України). Згідно зі 

ст. 93 ГК України, виробничі кооперативи належать до підприємств колективної власності. Цивільний 

кодекс України відносить виробничі кооперативи за видовою ознакою до юридичних осіб приватного 

права (ст. 81), а за організаційно-правовою формою - до підприємницьких товариств (ст. 83-84), тобто 

товариств, які здійснюють підприємницьку діяльність з метою одержання прибутку та наступного 

його розподілу між учасниками. Отже, виробничі кооперативи здійснюють господарську діяльність на 

засадах підприємництва з метою отримання прибутку (згідно з ЦК України та Законом «Про 

кооперацію»). 

Сільськогосподарські виробничі кооперативи можуть бути суб'єктами банкрутства. 

Також необхідно зазначити, що згідно зі ст. 97 п. 1 ГК України, засновниками (членами) 

виробничого кооперативу можуть бути громадяни, іноземці та особи без громадянства. Чисельність 

членів виробничого кооперативу не може бути меншою, ніж три особи. Рішення про створення 



виробничого кооперативу приймається його установчими зборами (ст. 97 п. 2 ГК України). 

Згідно зі ст. 4 Закону України «Про кооперацію» і ст. 96 ГК України, серед основних принципів, 

на які повинні спиратися українські кооперативи, є обов'язок членів виробничих кооперативів брати 

трудову участь у їх діяльності. Відповідно, серед підстав припинення членства в кооперативі, які 

названі у ст. 13 Закону України «Про кооперацію» і ст. 98 ГК України, є припинення трудової участі 

в діяльності виробничого кооперативу. 

Також варто зосередити увагу на членах кооперативу.  Ст. 12 Закону «Про сільськогосподарську 

кооперацію» встановлює правило, згідно з яким членами виробничого кооперативу можуть бути 

тільки фізичні особи. Членами виробничого кооперативу, згідно зі ст. 98 ГК України, можуть бути 

громадяни, які досягли 16-річного віку, визнають статут кооперативу та дотримуються його вимог, 

беруть майнову та трудову участь у діяльності кооперативу. Отже, у виробничих кооперативах, а 

також у випадку поєднання членських і трудових відносин в інших кооперативах, кооператор, з одного 

боку, виступає як роботодавець, а з іншого - працівник кооперативу, набуваючи двоякого статусу 

власника-господаря і працівника-виконавця відповідної трудової функції.  

Також студенти повинні визначити основні права та обов'язки членів виробничого кооперативу, 

встановлені ст. 99 ГК України та відповідають положенням Закону України «Про кооперацію». 

Студентам необхідно звернути увагу на управління виробничим кооперативом, яке здійснюється 

на основі самоврядування, гласності, участі його членів у вирішенні питань діяльності кооперативу. 

Вищим органом управління виробничого кооперативу є загальні збори членів кооперативу. До органів 

управління кооперативу належать правління (голова) кооперативу та ревізійна комісія (ревізор) 

кооперативу. Статутом виробничого кооперативу може бути передбачено спостережну раду 

кооперативу (у разі якщо кількість членів виробничого кооперативу становить більш як п'ятдесят 

осіб). Члени ревізійної комісії (ревізор) кооперативу не можуть бути членами його правління (головою 

кооперативу) чи спостережної ради. У разі якщо до складу виробничого кооперативу входить менше 

десяти членів, функції та повноваження правління здійснюють загальні збори та голова кооперативу 

відповідно до статуту. 

Тож варто зазначити, що правління виробничого кооперативу може наймати виконавчого 

директора для оперативного управління діяльністю підприємства. Виконавчий директор не може бути 

членом кооперативу. Він здійснює свою діяльність на умовах контракту, який укладає з ним правління 

кооперативу, та виконує функції відповідно до статуту. Виконавчий директор несе відповідальність за 

свою діяльність перед кооперативом. У разі відсутності у виробничому кооперативі посади 

виконавчого директора роботою кооперативного підприємства керує голова кооперативу.  
Розкриваючи дане питання, також слід звернути увагу на господарську діяльність виробничого 

кооперативу. Відповідно до ст. 95 п. 2 ГК України виробничі кооперативи можуть здійснювати 
виробничу, переробну, заготівельно-збутову, постачальницьку, сервісну і будь-яку іншу 
підприємницьку діяльність, не заборонену законом. Виробничий кооператив відповідно до його 
статуту самостійно визначає основні напрями господарської діяльності, здійснює її планування та 
організацію (ст. 107 ГК України). Виробничий кооператив реалізує свою продукцію, надає послуги за 
цінами і тарифами, які встановлюються ним самостійно або на договірній основі, а у випадках, 
передбачених законодавством, - за державними цінами і тарифами. 

До третього питання. Відповідь потрібно розпочати з законодавства про обслуговуючі 

кооперативи. Законодавче регулювання обслуговуючої кооперації здійснюється Конституцією 

України, Законами України «Про кооперацію», «Про сільськогосподарську кооперацію», ЦК України 

та ГК України, іншими законодавчими актами, у т. ч. підзаконними. Найважливішими серед останніх 

є постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України: «Про затвердження плану організаційних 

заходів щодо сприяння розвиткові сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та 

забезпечення доступу особистих селянських і фермерських господарств на ринок аграрної продукції» 

(розпорядження від 11.02.2009 р.); «Про затвердження Порядку використання у 2009 році коштів 

Стабілізаційного фонду для державної підтримки сільськогосподарських обслуговуючих 

кооперативів» (постанова від 01.07.2009 р.); «Деякі питання надання державної підтримки 

сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам» (постанови від 19.08.2009 р. та від 09.09.2009 

р.); «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 

підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів» (постанова від 09.03.2011 р.). Серед 

відомчих нормативно-правових актів на увагу заслуговують насамперед накази Міністерство аграрної 

політики та продовольства України «Про затвердження примірних статутів сільськогосподарського 

обслуговуючого кооперативу» від 21.05.2013  № 315. та «Про затвердження Порядку та умов 



проведення конкурсного відбору сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів для надання їм 

фінансової підтримки за рахунок коштів державного бюджету» від 17 серпня 2011 р. N 410. Примірні 

статути сільськогосподарських кооперативів розробляються центральним органом виконавчої влади, 

що забезпечує формування державної аграрної політики. Згідно зі ст. 8 Закону України «Про 

сільськогосподарську кооперацію», важливим інструментом регулювання діяльності 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів виступають «Правила внутрішньогосподарської 

діяльності сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу».  
Особливу увагу потрібно звернути на поняття обслуговуючого кооперативу, мету його 

діяльності та основні завдання, а також на те, що обслуговуючі кооперативи становлять окремий тип 
кооперативів, у межах якого виокремлюються декілька видів кооперативів. Обслуговуючий 
кооператив - кооператив, який утворюється шляхом об'єднання фізичних та/або юридичних осіб для 
надання послуг переважно членам кооперативу, а також іншим особам з метою провадження їх 
господарської діяльності (ст. 2 Закону України «Про кооперацію»).  

Окремо слід зупинитися на правовому становищі сільськогосподарського обслуговуючого 
кооперативу. Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив - сільськогосподарський кооператив, 
що утворюється шляхом об’єднання фізичних та/або юридичних осіб - виробників 
сільськогосподарської продукції для організації обслуговування, спрямованого на зменшення витрат 
та/або збільшення доходів членів цього кооперативу під час провадження ними сільськогосподарської 
діяльності та на захист їхніх економічних інтересів (ст. 1 Закону України «Про сільськогосподарську 
кооперацію»). Принципово важливим для розуміння природи кооперативів цього виду є положення ч. 
1 ст. 9 Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію», згідно з яким сільськогосподарські 
обслуговуючі кооперативи здійснюють обслуговування своїх членів - виробників 
сільськогосподарської продукції, не маючи на меті одержання прибутку, і є неприбутковими 
організаціями. 

Окремо слід зупинитися на неприбутковості даного виду кооперативу. Неприбутковість 

діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів визначається виходячи із сукупності 

таких ознак: кооператив надає послуги тільки своїм членам; члени кооперативу несуть 

відповідальність за зобов’язаннями, взятими перед кооперативом щодо їх участі у господарській 

діяльності кооперативу; послуги надаються з метою зменшення витрат та/або збільшення доходів 

членів кооперативу. Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи не є власниками 

сільськогосподарської продукції, що вироблена, вирощена, відгодована, виловлена або зібрана 

(заготовлена) його членами - виробниками сільськогосподарської продукції. Власниками сільсько-

господарської продукції, яка заготовляється, переробляється, постачається, збувається (продається) 

таким кооперативом, є його члени. Разом з тим, сільськогосподарський обслуговуючий кооператив 

може мати у власності майно, відокремлене від майна своїх членів. 

Студентам варто зупинитись на меті та основних завданнях сільськогосподарської обслуговуючої 

кооперації.  

Також необхідно визначити види обслуговуючих кооперативів. Обслуговуючі кооперативи 

можуть створюватися в різних сферах господарювання. Сільськогосподарські обслуговуючі 

кооперативи створюються для надання комплексу послуг, пов'язаних з виробництвом, переробкою, 

збутом продукції рослинництва, тваринництва, лісівництва і рибництва. Залежно від виду діяльності 

вони поділяються на переробні, заготівельно-збутові, постачальницькі та інші (ст. 5 Закону України 

«Про сільськогосподарську кооперацію»). До переробних сільськогосподарських обслуговуючих 

кооперативів належать кооперативи, які здійснюють переробку сільськогосподарської сировини, що 

виробляється членами таких кооперативів (виробництво хлібобулочних, макаронних виробів, 

овочевих, плодово- ягідних, м’ясних, молочних, рибних продуктів, виробів і напівфабрикатів з льону, 

луб’яних культур, лісо- і пиломатеріалів тощо). Заготівельно-збутові сільськогосподарські 

обслуговуючі кооперативи здійснюють, зокрема, заготівлю, зберігання, передпродажну обробку та 

продаж продукції, виробленої членами таких кооперативів, надають їм маркетингові послуги. 

Постачальницькі сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи утворюються з метою закупівлі та 

постачання членам таких кооперативів засобів виробництва, матеріально-технічних ресурсів, 

необхідних для виробництва сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, виготовлення 

сировини, матеріалів та постачання їх членам кооперативу. Сервісні кооперативи здійснюють 

технологічні, транспортні, меліоративні, ремонтні, будівельні, еколого-відновні роботи, здійснюють 

ветеринарне обслуговування тварин і племінну роботу, займаються телефонізацією, газифікацією, 

електрифікацією в сільській місцевості, надають медичні, побутові, санаторно-курортні, науково-

консультаційні послуги, послуги з уведення бухгалтерського обліку, аудиту та інше.  



У разі поєднання кількох видів діяльності утворюються багатофункціональні кооперативи. 

Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи також можуть бути вузькоспеціалізованими: 

молочного, м'ясного, овочевого, зернового та іншого напряму. 

До четвертого питання. Розкриваючи дане питання в першу чергу слід зазначити, що правове 

регулювання здійснюється Конституцією України, Законами України «Про кооперацію», «Про 

споживчу кооперацію», ЦК України та ГК України, іншими нормативно- правовими актами, у т. ч. 

підзаконними. У споживчій кооперації України велику роль відіграють внутрішньо - кооперативні 

нормативні акти. 

Також варто зупинитись на повноваженнях споживчої кооперації стосовно прийняття 

нормативних актів. Споживча кооперація, на відміну від інших видів кооперативів, має вертикальну 

систему кооперативних організацій (райспоживспілки, облспоживспілки, Укоопспілка), яким 

споживчі товариства (первинні кооперативи) в установленому порядку делегували право прийняття 

нормативних актів, обов'язкових для всіх кооперативних організацій нижчого рівня. Делегування прав 

і повноважень спілкам на прийняття внутрішньокооперативних нормативних актів здійснюється 

споживчими товариствами в такому порядку: споживчі товариства шляхом прийняття рішення 

загальними зборами пайовиків делегують частину своїх повноважень районним спілкам споживчих 

товариств, про що засвідчується в статуті райспоживспілки; в такому ж порядку вищі органи 

райспоживспілки делегують частину своїх повноважень облспоживспілкам, а останні - Центральній 

спілці споживчих товариств України (Укоопспілці), про що засвідчується у статутах відповідних 

спілок. Крім статутних прав і повноважень, окремі додаткові права і повноваження можуть бути 

делеговані на договірних засадах або ж шляхом видачі разового чи постійного доручення. Органи 

управління організацій споживчої споживчої кооперації приймають переважно примірні нормативні 

акти, до яких належать примірні статути різних рівнів кооперативних формувань (споживчого 

товариства, райспоживспілки, облспоживспілки, підприємства споживчої кооперації), примірні 

положення, примірні договори тощо, які містять рекомендаційні норми. 
Досліджуючи дане питання, потрібно звернути увагу на поняття споживчої кооперації та 

споживчого кооперативу (товариства). Споживча кооперація в Україні - це добровільне об'єднання 
громадян для спільного ведення господарської діяльності з метою поліпшення свого економічного та 
соціального стану. Вона здійснює торговельну, заготівельну, виробничу та іншу діяльність, не 
заборонену чинним законодавством України, сприяє соціальному і культурному розвитку села, 
народних промислів і ремесел, бере участь у міжнародному кооперативному русі (ст. 1 Закону України 
«Про споживчу кооперацію»). 

Студенти повинні проаналізувати споживче товариство, як первинну ланку споживчої 

кооперації та його правове становище. 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 (ст. 5 п. 1 Закону України «Про споживчу кооперацію»). Не дивлячись на свою 

назву, споживче товариство не можна віднести до непідприємницьких товариств, оскільки відповідно 

до ст. 6 Закону “Про споживчу кооперацію” їх члени мають право одержувати частку прибутку, що 

розподіляється за результатами господарської діяльності відповідно до їх пайового внеску. Це також 

підтверджується Законом “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його 

банкрутом”, відповідно до якого споживчі товариства нарівні з усіма іншими підприємницькими 

юридичними особами можуть визнаватися банкрутами (ст. 5). Стаття 2 Закону України «Про 

кооперацію» визначає споживчий кооператив (споживче товариство) інакше - як кооператив, який 

утворюється шляхом об'єднання фізичних та/або юридичних осіб для організації торговельного 

обслуговування, заготівель сільськогосподарської продукції, сировини, виробництва продукції та 

надання інших послуг з метою задоволення споживчих потреб його членів. Відповідно до ст. 6 Закону 

споживчі кооперативи становлять окремий тип кооперативів, у межах якого виокремлюються декілька 

видів за напрямами діяльності та іншими критеріями. Цивільний кодекс України відносить споживчі 

кооперативи за видовою ознакою до юридичних осіб приватного права (ст. 81), а за організаційно-

правовою формою - до непідприємницьких товариств (ст. 85-86). Проте споживчі кооперативи 

(товариства), як і виробничі кооперативи, можуть бути суб'єктами банкрутства. 

Водночас, студенти мають звернути увагу на членство у споживчому кооперативі, права та 

обов’язки. Згідно зі ст. 6 Закону «Про споживчу кооперацію», 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 загально-

освітніх 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. Права та обов'язки членів споживчого товариства 

виз начені ст. 6 (пп. 4-5) Закону «Про споживчу кооперацію» і положеннями Примірного статуту 

споживчого товариства, яким кореспондують за своїм змістом відповідні пункти статуту кожного 

споживчого товариства. Крім прав члена кооперативу, закріплених у Законі «Про кооперацію», в 

якості специфічних для членів споживчих товариств можна назвати переважне перед іншими 

громадянами право придбання товарів і одержання послуг у магазинах та інших підприємствах 

споживчої кооперації, а також право бути прийнятим у першочерговому порядку на роботу в споживче 

товариство відповідно до освіти і професійної підготовки та одержувати направлення у навчальні 

заклади, в тому числі на правах господарського стипендіата на договірних засадах. Важливими 

внутрішньокооперативними нормативними актами, якими опосередковується реалізація низки 

членських правомочностей у споживчих товариствах, є «Положення про порядок участі членів, 

асоційованих членів споживчого товариства (з числа фізичних осіб) у його господарській діяльності 

(придбання товарів в об’єктах роздрібної торгівлі споживчої кооперації України)», затверджене 

постановою п’ятих зборів Ради Укоопспілки 19-го скликання від 21 листопада 2007 р., та «Положення 

про кооперативні виплати членам споживчих товариств за придбання товарів в об’єктах роздрібної 

торгівлі та харчування споживчої кооперації України», затверджене постановою третіх зборів Ради 

Укоопспілки 19-го скликання від 25 січня 2006 р.. 

Студенти повинні звернути увагу на правове регулювання організаційно-управлінських відносин 

у системі споживчої кооперації. Управління споживчим кооперативом здійснюється на основі 

самоврядування, гласності, участі його членів у вирішенні питань діяльності кооперативу. Вищим 

органом управління споживчого кооперативу є загальні збори членів кооперативу. До органів 

управління кооперативу належать правління (голова) кооперативу та ревізійна комісія (ревізор) 

кооперативу. Статутом споживчого кооперативу може бути передбачено спостережну раду 

кооперативу (у разі якщо кількість членів кооперативу становить більш як п'ятдесят осіб).У 

Примірному статуті споживчого товариства передбачається наділення правами вищого органу 

самоврядування зборів уповноважених. Збори уповноважених скликаються у тих споживчих 

товариствах, в яких налічується 200 і більше членів-пайовиків, для вирішення питань, що належать до 

компетенції загальних зборів. Особливістю системи споживчої кооперації є наявність органів 

самоврядування дільничного рівня. Споживча кооперація має в Україні найскладнішу структуру 

організаційно-управлінських відносин. Діяльність спілок споживчої кооперації сьогодні регулюється 

Законом «Про споживчу кооперацію», розділ ІІІ якого має назву «Спілки споживчих товариств». 

Також варто зазначити, що спілки споживчих товариств, виходячи з делегованих їм прав, можуть 

представляти і захищати інтереси споживчих товариств, їх членів та населення у відповідних 

державних та інших органах, а також у міжнародних організаціях; подавати споживчим товариствам 

практичну допомогу у здійсненні господарської діяльності, впровадженні в практику досягнень 

науково- технічного прогресу, передового досвіду; проводити науково-дослідні і дослідно-

конструкторські роботи, підготовку та підвищення кваліфікації кадрів; вирішувати господарські спори 

між організаціями і підприємствами споживчої кооперації; вести власну господарську діяльність, 

спрямовану на створення необхідної виробничої та соціальної інфраструктури споживчої кооперації. 

Спілка не має щодо товариств-членів розпорядчих функцій. 

Також варто проаналізувати організаційно-управлінські відносини спілки. Вищим органом 

управління спілки є з'їзд (конференція), який приймає статут, обирає розпорядчі, виконавчі та 

контрольні органи, вирішує інші питання діяльності спілки. Взаємодія і підпорядкованість 

розпорядчих, виконавчих та контрольних органів спілки визначається статутом. Вищим органом 

самоврядування в районній спілці споживчих товариств є конференція спілки споживчих товариств 

району, а в обласній спілці споживчих товариств (АР Крим) і в Укоопспілці - з'їзд. Чергові з'їзди 

споживчої кооперації скликаються один раз на п'ять років. Повноваження районної конференції та 

з'їздів області й Укоопспілки визначаються їхніми статутами і за своїм змістом охоплюють у першу 

чергу організаційно-правові питання. У період між конференціями районної споживчої спілки, 

обласними з'їздами і з'їздами Укоопспілки функції вищого органу самоврядування виконує рада. 

Особовий склад ради комплектується шляхом обрання її членів і кандидатів відповідною 



конференцією і з'їздом. Рада не може вирішувати ті питання, що віднесені до виключної компетенції 

конференції і з'їздів. Районна і обласна спілка та Укоопспілка мають свій виконавчо- розпорядчий 

орган - правління. Цей орган відповідальний перед радою за стан справ у спілці, спрямовує поточну 

організаційну, господарську і соціальну діяльність споживчої спілки, здійснює безпосереднє 

управління роботою підприємств спілки. Повноваження правління спілки окреслені її статутом. 

Статтею 15 Закону «Про споживчу кооперацію» передбачено, що ревізії фінансово-господарської 

діяльності кооперативів, їх об'єднань та підпорядкованих їм підприємств проводяться їхніми 

ревізійними комісіями (ревізорами) або контрольно-ревізійним апаратом відповідних об'єднань чи 

аудиторськими організаціями. Правомочності ревізійної комісії визначаються статутом кожної з цих 

організацій та спеціальним положенням, що його приймають загальні збори кооперативу та об'єднання 

кооперативів. 

Закон України «Про споживчу кооперацію» (п. 2 ст. 11) передбачає, що споживчі товариства та 

їх спілки, виходячи із статутних норм, мають право створювати (реорганізовувати, ліквідовувати) для 

здійснення своїх статутних завдань будь-які підприємства, установи, організації, комерційні банки, 

фінансово- розрахункові центри, страхові товариства, біржі та інші об'єкти, діяльність яких не 

суперечить законам України. Згідно з п. 8 ст. 111 ГК України, підприємствами споживчої кооперації 

визнаються унітарні або корпоративні підприємства, утворені споживчим товариством (товариствами) 

або спілкою (об’єднанням) споживчих товариств відповідно до вимог цього Кодексу та інших 

законодавчих актів з метою здійснення статутних цілей цих товариств, спілок (об’єднань). Між 

підприємством споживчої кооперації і його засновником (засновниками) виникають організаційно-

господарські та інші відносини. 

До п’ятого питання. Необхідно зазначити, що правове регулювання кредитної кооперації 

здійснюється Конституцією України, Законами України «Про кооперацію», «Про кредитні спілки», 

ЦК України та ГК України (ст. 130 присвячена кредитним спілкам, а ст. 338 - кооперативним банкам), 

іншими нормативно- правовими актами, у т. ч. підзаконними. Серед суб’єктів видання останніх слід 

назвати насамперед Кабінет Міністрів України та Державну комісію з регулювання ринків фінансових 

послуг (Держфінпослуг). 

Слід зауважити, що поняття і юридична природа кредитної спілки регулюються Законом України 

«Про кредитні спілки». Кредитна спілка - це неприбуткова організація, заснована фізичними особами, 

професійними спілками, їх об'єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її 

членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових 

внесків членів кредитної спілки. 

Варто зупинитись на особливості кредитної спілки, як різновиду кооперативів та на її юридичний 

статус. Особливість полягає у тому, що вона є фінансовою установою, яка має право провадити лише 

види діяльності, прямо передбачені законом. А юридичний статус встановлено  ст. 3 Закону України 

«Про кредитні спілки». 

Кредитна спілка створюється на підставі рішення установчих зборів (оформляється протоколом 

установчих зборів, який підписують голова та секретар зборів). Чисельність засновників (членів) 

кредитної спілки не може бути менше ніж 50 осіб, які відповідно до Закону можуть бути членами 

кредитної спілки та об'єднані хоча б за однією з таких ознак: мають спільне місце роботи чи навчання 

або належать до однієї професійної спілки, об'єднання професійних спілок, іншої громадської чи 

релігійної організації або проживають в одному селі, селищі, місті, районі, області. 

Також варто зазначити, як здійснюється державна реєстрація кредитних спілок. Згідно зі ст. 8 

Закону України «Про кредитні спілки», державна реєстрація кредитних спілок здійснюється 

спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг 

(Держфінпослуг) шляхом внесення відповідного запису до державного реєстру фінансових установ. 

Ліцензуванню в кредитній спілці підлягає діяльність по залученню внесків (вкладів) членів кредитної 

спілки на депозитні рахунки, а також інші види діяльності відповідно до закону. Протягом трьох 

місяців з дня державної реєстрації кредитна спілка зобов'язана розробити та затвердити з урахуванням 

вимог Закону «Про кредитні спілки», інших законів та нормативно-правових актів Держфінпослуг 

відповідні внутрішні положення та процедури для забезпечення ефективної та безпечної діяльності 

кредитної спілки. 

Водночас, студенти мають звернути увагу на  членство у кредитних спілках та його припинення. 

Згідно зі ст. 10 Закону «Про кредитні спілки», членами кредитної спілки можуть бути громадяни 

України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України, об'єднані 



хоча б за однією із передбачених цим законом ознак (спільне місце роботи чи навчання або належність 

до однієї професійної спілки, об'єднання професійних спілок, іншої громадської чи релігійної 

організації або проживання в одному селі, селищі, місті, районі, області), мають повну цивільну 

дієздатність. Не можуть бути прийняті до кредитної спілки особи, які за рішенням суду визнані 

недієздатними або обмежено дієздатними, особи, які відбувають покарання у вигляді позбавлення 

волі, а також особи, що мають непогашену судимість за корисливі злочини. Згідно зі ст. 10 Закону 

«Про кредитні спілки», прийняття до кредитної спілки та виключення з її складу провадяться на 

підставі письмової заяви особи за рішенням спостережної ради кредитної спілки, крім випадків 

припинення членства у зв'язку зі смертю особи або виключенням члена за рішенням загальних зборів 

у разі порушення ним статуту кредитної спілки. Членство у кредитній спілці настає з дня сплати 

особою вступного та обов'язкового пайового внесків у порядку, передбаченому статутом кредитної 

спілки. В першу чергу сплачується вступний внесок. У разі коли вступний та обов'язковий пайовий 

внески сплачено у різні дні, першим днем членства вважається день сплати обов'язкового пайового 

внеску. Ст. 10 ч. 6 Закону «Про кредитні спілки» передбачений момент припинення членських 

відносин: днем припинення членства у кредитній спілці вважається день прийняття загальними 

зборами членів кредитної спілки або спостережною радою кредитної спілки відповідного рішення. Ст. 

10 ч. 7 Закону «Про кредитні спілки» передбачено, що в разі припинення членства фізичної особи у 

кредитній спілці вступний внесок їй не повертається, а повернення обов’язкового пайового та інших 

внесків провадиться у порядку, передбаченому статутом кредитної спілки, але не пізніше ніж через 

один місяць після прийняття загальними зборами або спостережною радою кредитної спілки 

відповідного рішення. 
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