
Лекція 8  

Тема: Взаємовідносини держави та кооператив 

План  
1. Регулювальний вплив держави на кооперацію. Принципи, форми і методи взаємодії держави та 
кооперації 
2. Законодавче регулювання кооперативних відносин 

3. Державна гарантія додержання прав і законних інтересів кооперативних організацій. 

4.Взаємодія кооперативних організацій з органами виконавчої влади й органами місцевого самовряду-

вання 

САМ.РОБ. 

1.Захист державою та охорона законом власності кооперативних органiзацiй. 

2.Фiнансово – господарська самостiйнiсть кооперативних органiзацiй та підприємств. 

3.Взаємна незалежність держави та кооперативів за зобов’язаннями. 

4.Контроль за дiяльнiстю кооперативних органiзацiй органами державної влади. 
 
Шановні студенти, для визначення рівня знань, умінь та навичок Вам необхідно опрацювати 

наступні види завдань (зазначені вкінці лекційного матеріалу) 
1. Питання самостійного вивчення. 

2. Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння знань. 

3. Тестові завдання пройти за посиланням: 
https://docs.google.com/forms/d/13S3my4nyvDjDBfX9gi8BEwLl7L6prVmZwM38RCIsidk/edit 

4. Модуль №2 

Бажаю успіхів 

 

1. Регулювальний вплив держави на кооперацію. Принципи, форми і методи взаємодії 
держави та кооперації 
Державне регулювання - одна із загальних функцій державного управління. Державне 

регулювання органами виконавчої влади (іншими уповноваженими ними органами) діяльності 
кооперативів належить до предмета адміністративного права. 

Державне регулювання діяльності кооперативів відображає логіку взаємозв’язку держави та 
кооперативів, які систематизовані як принципи функціонування органів виконавчої влади, принципи 
окремих напрямів державного регулювання і принципи функціонування кооперації. Такими 
принципами є: законність, демократизм, визнання людини найвищою соціальною цінністю, 
відповідальність держави. 
Державне регулювання діяльності кооперативів реалізується у традиційній формі, притаманній 

державному управлінню. Держава регулює діяльність кооперативів лише у передбачених 

законодавством формах. Такою формою є видання нормативно-правових та індивідуальних актів. 

Держава впливає на діяльність кооперативів як у правових, так і в організаційних формах. 

Організаційні форми у державній регуляторній діяльності втілюються у правовому акті. 

У взаємовідносинах держави і кооперації можна виділити два основних етапи: 

         1)   державне  керівництво  кооперацією,  яке  мало  місце до проголошення незалежності України.  

Цей етап характеризувався тим, що залучаючи кооперацію до виконання своїх функцій, держава 

повністю регламентувала всі сторони діяльності сільськогосподарської і споживчої кооперації — від 

планування її господарської діяльності, реалізації продукції, розподілу доходів і до добору кадрів. 

Держава використовувала кооперацію як господарську організацію для вирішення, в першу чергу, 

питань постачання сільського населення товарами народного споживання, надання послуг; 

         2) з виникненням і розвитком Української держави і української споживчої та 

сільськогосподарської кооперації змінюється і правовий вплив держави на кооперацію. Законами 

України «Про споживчу кооперацію» та «Про сільськогосподарську кооперацію» відроджені 

демократичні засади її діяльності.  Кооперація в своїй діяльності незалежна від органів державного 

управління, політичних та інших громадських організацій. Заборонено будь-яке втручання, що може 

обмежувати права або перешкодити їх здійсненню, якщо це не передбачено законом. 

            Регулюючий вплив держави на кооперацію полягає в тому, що вона в своїх приписах конструює 

модель поведінки кооперації. При цьому держава враховує такі фактори: 

а)  рівень економічного розвитку кооперації; 

б)  організаційну структуру кооперації; 

в)  стабільність внутрікооперативних відносин; 

https://docs.google.com/forms/d/13S3my4nyvDjDBfX9gi8BEwLl7L6prVmZwM38RCIsidk/edit


г) кооперативні принципи. 

           Правовий вплив держави на кооперацію включає як юридичний вплив, так і вплив за допомогою 

соціальних, економічних, ідеологічних та інших засобів. 

           Законодавчо закріплені принципи, форми і методи взаємовідносин держави і кооперації. 

Основними принципами є: 

а)  принцип демократизму. 

         Він полягає в тому, що діяльність кооперативних організацій здійснюється з дотриманням як 

законів держави, так і внутрішньо-кооперативних приписів; що держава забезпечує вільне об'єднання 

громадян у кооперативи чи товариства, а кооперативів, товариств — в спілки; що питання, які 

зачіпають інтереси держави, вирішуються за попередньою згодою відповідних кооперативних органів; 

б)  принцип верховенства права. 

        Це такий режим державного устрою і життя, при якому забезпечується повне і неухильне 

дотримання та виконання Конституції і законів, гарантується звернення до суду для захисту конститу-

ційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України (ст. 8); 

в)  принцип взаємодопомоги та співробітництва. 

          Він включає в себе економічну, наукову та іншу допомогу держави кооперації, сприяння 

вирішенню питань господарської діяльності кооперативів та їх об'єднань; розвиток і зміцнення еко-

номічної самостійності кооперативних організацій; підвищення ефективності їх діяльності; 

г)  принцип взаємної відповідальності держави і кооперації — не тільки кооперація відповідальна 

перед державою, а й держава — перед кооперацією. 

           Методи взаємовідносин держави і кооперації — це такий юридичний вплив держави на 

кооперацію, що характеризуються використанням певного комплексу юридичних засобів впливу. 

           Вихідними методами взаємовідносин держави і кооперації є: 

1. централізований, який здійснюється державними органами на владно-імперативних 

засадах; 

2. децентралізований, який характеризується активністю кооперативних органів щодо 

правового врегулювання внутрішньокооперативних відносин. 

              Правовими нормами встановлені такі основні способи взаємовідносин держави і кооперації: 

а) дозвіл — надання кооперативним організаціям права на свої власні активні дії в сфері соціальній, 

економічній, господарській та стосовно врегулювання всіх питань кооперативного управління і 

господарювання; 

б)  зобов'язання — це юридично закріплена необхідність правомірної поведінки кооперативних 

організацій для здійснення статутних завдань; 

в)  заборона — покладання на кооперативні організації обов'язку утримуватись від дій певного виду. 

             Якщо при централізованому методі дозвіл, зобов'язання і заборона виходять від держави в 

межах встановлених законами і є обов'язковими для всіх кооперативних органів і організацій, то 

децентралізоване застосування того чи іншого методу кооперативними органами є можливим лише з  

внутрішньо-кооперативних питань у межах їх компетенції, встановленої Законами про кооперацію і 

відповідними статутами кооперативів, товариств та їх об'єднань, спілок. 

Правові форми взаємовідносин держави та кооперації. 

    Правовими формами взаємовідносин держави і споживчої кооперації є: 

1) нормоустановча діяльність державних і кооперативних органів. Нормативні правові 

приписи держави поширюються як на регулювання господарської діяльності різних видів кооперації, 

так і на кооперативне будівництво. У сфері господарської діяльності сільськогосподарської і 

споживчої кооперації держава встановлює види та напрями такої діяльності, право власності 

кооперативів та їх об'єднань та правову охорону, способи формування товарних та матеріально-

технічних ресурсів, інші питання фінансово-господарської діяльності. Правовими нормами держави 

забезпечується організаційна побудова кооперації як системи кооперативних організацій 

- Центральна спілка споживчих товариств; 

- сільськогосподарський кооператив-районне та обласне об'єднання сільськогосподарських 

кооперативів-Всеукраїнське об'єднання сільськогосподарських кооперативів; 

-  умови членства громадян у кооперативі, членства споживчих товариств у спілках, організація 

управління в товариствах і спілках, а також системи сільськогосподарської кооперації. 

         Поряд з правовими нормами держави певні правові норми встановлюються вищими органами 

управління кооперації щодо об'єднань нижчого рівня і кооперативів. Нормативними актами органів 



управління кооперативів та їх об'єднань вирішуються всі внутрішні питання економічної, 

господарської та соціальної діяльності кооперативних організацій.  

                2) правозастосовча діяльність. 

           Необхідність у застосуванні правових норм виникає в таких основних випадках, коли: 

а)  здійснюється державна реєстрація кооперативів та їх об'єднань; 

б)  державний орган приймає рішення про встановлення, виникнення та зміну певних правових 

відносин з участю кооперативних організацій, наприклад, про застосування протипожежних чи 

санітарних правил, встановлення карантину на тварин, встановлення ветеринарних, санітарних, 

торговельних та інших правил; 

в)  правові відносини за додержанням кооперативними організаціями безпеки виробництва та праці, 

техніки безпеки і санітарно-екологічних  вимог,   сплати  обов'язкових  платежів у бюджет та 

витрачанням бюджетних коштів контролюються державними органами; 

г)  виникає спір щодо власності, а також з договірних зобов'язань і коли державні і кооперативні органи 

самі не можуть виробити узгоджене рішення. Такі спори вирішуються судами. 

          Правозастосовча діяльність органів держави є обов'язковою лише при здійсненні контролю за 

додержанням кооперативними організаціями безпеки виробництва та праці, пожежної безпеки і 

санітарно-екологічних вимог, сплати обов'язкових платежів у бюджет та витрачанням бюджетних 

коштів. У інших випадках така правозастосовча діяльність є можливою при виникненні певних 

правовідносин. Правозастосовча діяльність кооперативних органів охоплює як господарську 

діяльність кооперативів та створених ними організацій, так і кооперативне будівництво. 

 

2. Законодавче регулювання кооперативних відносин 

 Законодавче регулювання кооперативних відносин — це здійснюваний державою за допомогою 

правових норм владний вплив на кооперацію з метою впорядкування, закріплення, охорони і розвитку 

її діяльності. 

Серед багатьох факторів, що визначають характерні особливості законодавчого регулювання 

кооперативних відносин, необхідно виділити два вирішальних: 

а) право громадян на об'єднання в кооперативи; 

б) здійснення кооперативами та їх об'єднаннями господарської діяльності, передбаченої їх 

статутами і законодавством про кооперацію; 

Особливостями законодавчого регулювання кооперативних відносин є те, що правовими 

нормами держави регламентуються лише такі кооперативні відносини: 

а) право громадян на об'єднання в кооперативи та їх об'єднання; 

б) добровільне членство (індивідуальне і колективне) в кооперативі та права і обов'язки його 

членів; 

в) структурна побудова кооперації та її органи управління; 

г) відносини власності кооперативів, їх об'єднань та їх правова охорона; 

д) господарська та інша діяльність кооперації; 

є) міжнародні зв'язки та зовнішньоекономічна діяльність; 

ж) припинення діяльності кооперативних організацій. 

Врегулюванням цих та інших кооперативних відносин держава забезпечує досягнути єдиного, 

безперервно діючого економічного порядку в державі, підпорядкувати діяльність кооперативів та їх 

об'єднань загальним і однаковим умовам, продиктованим вимогами спільної діяльності в галузі 

сільського господарства, інших галузях економіки, в сфері споживання, сервісного обслуговування, 

соціального життя громадян, які об'єдналися в кооперативи. 
Правове регулювання діяльності кооперативів полягає в упорядкуванні діяльності 

кооперативів різних типів і видів у різноманітних сферах господарювання за допомогою правових 
засобів, правових форм взаємодії держави та кооперації. Чинником, що об’єднує сукупність усіх 
кооперативів, є їх єдина соціально-економічна природа. 

Держава регулює діяльність кооперативів шляхом організаційно-функціонального впливу на 
сферу діяльності окремих кооперативів, їх певні типи і види. Кооператив як учасник адміністративних 
правовідносин бере участь в організаційно- функціональних та адміністративно-деліктних відносинах 
і правових формах. 

Адміністративно-деліктні відносини як правова форма взаємодії держави та кооперації 
настають у разі порушення кооперативом правових норм. В організаційно-функціональних відносинах 
кооперативи виступають у двох формах: як власне кооператив і як недержавна організація.  



Зазвичай виокремлюють чотири форми організаційно- функціональних відносин кооперативів 
і держави. 

Перша - поодинокі випадки взаємовідносин держави із конкретним кооперативом. 
Друга - адміністративно-правові відносини держави й окремих кооперативів певної сфери 

господарської діяльності. 
Третя - відносини у певній сфері кооперації. 
Четверта - адміністративно-правові відносини держави із певним типом або видом 

кооперативів. 
Форма державного регулювання діяльності кооперативів завжди має бути правовою, але 

впливати на сферу кооперації держава може як у правових (видання нормативно-правових та 
індивідуальних актів), так і в організаційних формах. 
Загальними формами правових взаємовідносин держави з кооперативами є реіулювання, 
прогнозування, координація, контроль, інформація тощо. Спеціальними формами взаємовідносин 
держави та кооперативів є забезпечення збутової, переробної, торговельно-закупівельної та іншої 
діяльності споживчих кооперативів, фінансова підтримка сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів, ліцензування діяльності кредитних спілок тощо. 

Держава сприяє розвитку мережі  кооперативної  освіти,  що здійснюється за рахунок коштів 

споживчої кооперації. 

 

 

3. Державна гарантія додержання прав і законних інтересів кооперативних організацій. 

 Держава гарантує  додержання  прав  і  законних  інтересів  споживчої кооперації та її членів. 

 Організації  та   підприємства    споживчої    кооперації взаємодіють з  органами  державної  

виконавчої  влади  у  питаннях організації торговельного обслуговування населення,  закупівель  і 

переробки сільськогосподарської продукції та сировини, виробництва товарів народного  споживання,  

надання  населенню  різних  послуг тощо. 

 Державні  органи  сприяють   розвиткові    і    зміцненню економічної  самостійності  

споживчих  товариств  та  їх   спілок, підвищенню ефективності їх  діяльності,  не  допускають  будь-

яких обмежень  господарської  активності  та    ініціативи    споживчої кооперації, вільної і рівноправної 

участі її  на  ринках  товарів, робіт і послуг. 

 Підприємства та організації споживчої кооперації користуються пільгами, передбаченими 

для господарств агропромислового комплексу України. Плата за трудові  ресурси  з  організацій  і  

підприємств споживчої кооперації не справляється. 

 Держава сприяє розвитку мережі  кооперативної  освіти,  що здійснюється за рахунок коштів 

споживчої кооперації. 

 Рішення органів державної виконавчої влади,  що  зачіпають інтереси  споживчої  кооперації,  

приймаються  після  попереднього погодження їх з відповідними кооперативними органами. 

 Держава  не  відповідає  за   зобов'язаннями    споживчих товариств  та  їх  спілок,  а  останні    

не    відповідають    за зобов'язаннями держави. 

 Забороняється втручання в фінансово-господарську  та  іншу діяльність споживчих 

товариств, спілок та їх підприємств,  установ і організацій з боку органів державної виконавчої влади. 

 Якщо  внаслідок  видання  державним  органом  акта,  що    не відповідає його компетенції  

або  вимогам  чинного  законодавства, порушуються права споживчих товариств та їх спілок, останні  

мають право звернутися до судових органів з заявою про  визнання  такого акта недійсним. 

 Збитки, завдані споживчому товариству  або  спілці  внаслідок виконання  рішень  державних  

органів,  які  порушили  їх   права, підлягають відшкодуванню за рахунок цих органів. 

 Державні  органи  здійснюють  у  межах  своєї  компетенції контроль  за  додержанням  

споживчою  кооперацією  вимог   Законів України з питань безпеки виробництва та праці,  пожежної  

безпеки, санітарного,  природоохоронного законодавства та законодавства про захист  економічної  

конкуренції,  а також за сплатою обов'язкових платежів  у  бюджет  та  витрачанням  виділених  

бюджетних коштів.  

Законом України «Про споживчу кооперацію» (п. 7 ст. 17) встановлено, що органам державної 

виконавчої влади заборонено втручатись у фінансово-господарську та іншу діяльність споживчих 

товариств, спілок та їх підприємств, установ і організацій. Згідно з п. 2 ст. 32 Закону України «Про 



сільськогосподарську кооперацію» держава максимально сприяє розвитку і зміцненню господарської 

самостійності кооперативів. 

Якщо внаслідок видання державним органом акта, що не відповідає його компетенції або вимогам 

чинного законодавства, порушуються права кооперативних організацій, то вони мають право вимагати 

в судовому порядку визнання такого акта недійсним. 

Юридичною підставою цивільно-правової відповідальності є невиконання договірних 

зобов'язань або ж склад цивільного правопорушення, елементами якого є шкода, протиправна поведі-

нка, причинний зв'язок між шкодою і протиправною поведінкою, вина. 

Незаконні дії державних органів у галузі адміністративного управління можуть полягати у 

виданні акта з порушенням їх компетенції або у виданні акта на порушення вимог чинного законода-

вства. 

Закони України «Про споживчу кооперацію» (п. 7 ст. 17) «Про сільськогосподарську кооперацію» 

(п. З ст. 32) встановлюють спеціальний порядок відповідальності за шкоду, завдану кооперативним 

організаціям неправомірними діями органів державної влади або їх посадовими особами. Тому у разі 

видання таким органом акта, що порушує права кооперативної організації, остання вправі звернутись 

до суду або арбітражного суду з заявою про визнання такого акта недійсним повністю або частково. 

Збитки, завдані кооперативній організації внаслідок виконання рішень державних органів, які пору-

шили її права, підлягають відшкодуванню за рахунок цих органів. 

Оскільки Закони України «Про споживчу кооперацію» і «Про сільськогосподарську кооперацію» 

є спеціальними законами про таку відповідальність, то вони поширюються не тільки на кооперативи 

та їх об'єднання, а й на створені ними підприємства і організації. Спори з питань відшкодування 

збитків вирішуються судом або арбітражним судом. 

           Відповідно до ст. 37 ч. 3, 6, 7 ЗУ «Про кооперацію» Кооперативні організації взаємодіють з 

органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування в питаннях виробництва продукції 

та надання послуг з метою зниження рівня безробіття, розв'язання інших економічних і соціальних 

проблем. 

          Забороняється втручання органів державної влади та органів місцевого  самоврядування у  

фінансово-господарську та іншу діяльність кооперативних організацій,  крім випадків,  прямо 

передбачених законом. 

          Збитки, завдані кооперативній організації внаслідок виконання рішень органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування або  їх  посадових  осіб, а також внаслідок невиконання чи 

неналежного виконання органами виконавчої влади та  органами місцевого самоврядування 

передбачених законодавством обов'язків щодо цієї організації, підлягають відшкодуванню у 

встановленому порядку. Спори з питань відшкодування збитків вирішуються у судовому порядку.  

Відповідно до Конституції України (Розділ VI) органи державної виконавчої влади складаються 

з Кабінету Міністрів України, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, місцевих 

державних адміністрацій. 

Функції і компетенція цих органів у взаємовідносинах з кооперацією визначаються Конституцією 

України (Розділи VI і XI), а щодо кооперації — також і законами України «Про споживчу кооперацію» 

і «Про сільськогосподарську кооперацію». 

Однією з основних функцій є забезпечувальна. Щодо кооперації ця функція належить до 

операційного рівня юридичних засобів, що проявляється у компетенції органів державної виконавчої 

влади і місцевого самоврядування. Застосовувані ними правові засоби щодо забезпечення економічної 

політики, охорони кооперативної власності, законності й правопорядку, землекористування, 

реєстрації кооперативних статутів дають можливість: 

а) зберегти надійність і стабільність відносин, що складаються 

між кооперацією і державою; 

б) забезпечити захист прав та інтересів кооперативних організацій; 

в) вирішувати спірні питання між кооперацією і органами державної виконавчої влади та 

місцевого самоврядування у встановленому чинним законодавством порядку. 

Координаційна діяльність органів державної виконавчої влади, зокрема місцевої державної 

адміністрації та органів місцевого самоврядування, полягає у використанні тих правових засобів, які 

б забезпечили належні умови функціонування кооперативних організацій в межах, визначених 



законами України і внутрішньоко-оперативними правовими актами. Ці органи можуть рекомендувати 

кооперативним організаціям стати засновниками або учасниками господарських товариств, асоціацій 

та інших об'єднань, вибрати приміщення для установи, банку тощо, розмістити кооперативне 

підприємство в певному населеному пункті з урахуванням сировинних та інших ресурсів тощо. Щодо 

органів місцевого самоврядування, то такі рекомендації допоможуть кооперативним організаціям 

враховувати як власні інтереси, так й інтереси населення певної територіальної громади. 

 
4. Взаємодія кооперативних організацій з органами виконавчої влади й органами місцевого 

самоврядування 
Система органів державного регулювання діяльності кооперативів: 
- Президент України; 
- органи виконавчої влади; 
- місцеві державні адміністрації; 
- органи місцевого самоврядування. 
У системі органів виконавчої влади, які здійснюють державне регулювання діяльності 

кооперативів, виокремлюють три ланки: 
— вища - Кабінет Міністрів України, міністерства та інші центральні органи виконавчої 

влади, серед яких найбільш впливовими є Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, 
Міністерство фінансів України, Міністерство аграрної політики та продовольства України та ін.; 

— місцеві органи виконавчої влади — обласні, Київська міська, районні державні 
адміністрації. Відповідні повноваження також можуть мати Асоціація кредитних спілок та 
Всеукраїнська центральна спілка споживчих товариств України (Укркоопспілка); 

— органи місцевого самоврядування та саморегульовані організації кооперативів під час 
здійснення делегованих органами виконавчої влади повноважень виконують функції держави. 

Відносини органів виконавчої влади і місцевого самоврядування у сфері діяльності 
кооперативів регулюють адміністративні норми права. 

Зважаючи на важливість кооперативів у сучасних умовах і з метою координації їх діяльності 
деякі кооперативні організації запропонували створити самостійний сектор з питань діяльності 
кооперативів в апараті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України і місцевих державних 
адміністраціях, органах місцевого самоврядування. 
Діяльність кооперативів як предмет правового регулювання - це процес створення, функціонування і 

припинення кооперативів різних типів і видів у різноманітних сферах господарювання, які 

функціонують у межах правової поведінки, встановленої державою. Тому необхідні ще тісніші 

організаційні взаємини держави і системи кооперативних організацій. 

 

Запитання для самоперевірки 
1. У яких формах відбувається взаємодія держави та кооперації? 
2. Як держава законодавчо врегульовує кооперативні відносини? 
3. Чи контролюють державні органи дотримання споживчою кооперацією законодавчих актів? 

 

 

Модуль № 2 

Варіант  1 

1. Основні групи фінансових відносин господарюючих суб’єктів кооперації.  

2. Основні види , напрями і принципи господарської діяльності кооперативів 

3. *Договори у сфері кооперативної торгівлі, побутового і комунального обслуговування та 

ресторанного харчування в кооперації. 

 

Модуль № 2 

Варіант  2 

1. Поняття, зміст та правове регулювання фінансової діяльності кооперативів. 

2. *Договори у сфері заготівель сіль господарської продукції. 

3. Організаційно-правові форми кооперативної діяльності. 

 

Модуль № 2 



Варіант  3 

1. Правове регулювання господарської діяльності в кооперації. 

2. *Інші договори в кооперативній діяльності. 

3. *Розмежування між підприємницькими і безприбутковими кооперативами. 

 

Модуль № 2 

Варіант  4 

1. *Організаційно-правове забезпечення фінансових операцій кооперативів, об єднань і створених 

ними підприємств та організацій. 

2. Цивільно-правове регулювання кооперативних відносин. Особливості внутрішньо кооперативних 

договорів. 

3. *Правове регулювання спільної господарської діяльності кооперативів та їх об єднань. 

 

Модуль № 2 

Варіант  5 

1. *Правове регулювання розрахунково-касових операцій та кредитних відносин у кооперації. 

2. Договори у сфері матеріально-технічного , науково-технічного та інформаційного забезпечення 

кооперативів та їх об єднань (спілок). 

3. *Поняття і загальна характеристика договірних відносин кооперативних організацій та їх види. 

 

Модуль № 2 

Варіант  6 

1. Договірні відносини у сфері спільної діяльності кооперативних організацій. 

2. *Дохід кооперативу та його розподіл. 

3. *Кооперативні виплати та виплати на паї. 
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