
Тема 2.3. Правове регулювання фінансової діяльності кооперативів. Взаємовідносини 

держави та кооперації 

Семінарське заняття 4 

Тема заняття: Правові форми взаємодії держави та кооперації 

Мета заняття: теоретично обґрунтувати та визначити роль, значення та форми взаємодії держави 

та кооперації, узагальнити та закріпити знання щодо правових форм взаємодії держави і кооперації. 

План 

1. Правові форми взаємодії держави та кооперації 

2. Законодавчі засади взаємовідносин держави і кооперації  

3. Локальна нормотворчість в кооперативах, як нормоустановча діяльність державних і кооперативних 

органів. 

4. Правозастосовча діяльність, як правова форма взаємодії держави і кооперації 

 

Ключові поняття та категорії: правові форми взаємовідносин держави і кооперації, 

нормоустановча діяльність, правозастосовча діяльність, локальна нормотворчість, теоретико-правові засади 

відносин між державою та кооперативними організаціями, законність 
 

Реферати 
1. Історичний досвід та сучасні тенденції розвитку взаємовідносин держави і кооперації 
2. Функції і компетенція державних органів у взаємовідносинах з кооперативами, їх 

об’єднаннями та створеними ними підприємствами і організаціями. 
3. Загальні та спеціальні форми правових взаємовідносин держави з кооперативами 
 

Запитання і завдання для активізації пізнавальної діяльності студентів 

1. Охарактеризуйте правові форми взаємовідносин держави і кооперації 
2. Яку роль відіграє законодавство у взаємовідносинах держави і кооперації? 
3. У яких випадках виникає необхідність у застосуванні правових норм (правозастосовчій 

діяльності)? 

4. Дайте коротку характеристику методів взаємовідносин держави і кооперації. 

5. Які основні принципи взаємовідносин держави і кооперації закріплено у чинних законах 

України про кооперацію? 

6. Яку роль відіграє законодавство у взаємовідносинах держави і кооперації? 

7. Охарактеризуйте взаємовідносини держави і кооперації. 

8. Якими нормативно-правовими актами визначаються функції і компетенція органів державної 

влади, місцевого самоврядування у питаннях діяльності кооперативів? 

 

До першого питання. Висвітлюючи перше питання, необхідно почати з історичного досвіду, 

відповідно до якого кооперативи у своєму розвитку проходять три основні стадії. На першій 

зароджується кооперативний рух, відбувається поширення кооперативної ідеї. На другій – до процесу 

розвитку кооперації втручається держава, яка намагається правовими нормами та адміністративним 

впливом його врегулювати, поставити під свій контроль і нагляд. У цей період з’являється 

кооперативне законодавство, яке регулює створення та діяльність кооперативів. Третя стадія 

характеризується масовим кооперативним рухом, якому притаманні самостійність, самодіяльність, 

незалежність. 
Отже, історичний досвід засвідчує, що взаємовигідна й тісна співпраця кооперативів з державою на 

партнерських засадах можлива саме в умовах ринкової демократії. Відмовляючись від диктату щодо коо-

перативних організацій, демократична держава створює економічні, організаційні та правові умови, за яких 

вони добровільно враховують у своїй діяльності положення програмних документів економічного і соціального 

розвитку країни. 

Студентам слід звернути увагу на те, що правовими формами взаємовідносин держави і кооперації є: 

1) нормоустановча діяльність державних і кооперативних органів (законодавче регулювання 

кооперативних відносин органами держави поєднується з локальною правотворчістю органів управління 

кооперативних організацій); 

2) правозастосовча діяльність. 

Даючи загальну характеристику правовим формам взаємодії держави та кооперації варто 

зазначити, що найпотужнішим інструментом впливу держави на кооперативні відносини є законодавство. У 



законодавчому регулюванні кооперативних відносин при авторитарному режимі на перший план виступали 

заборона, юридична відповідальність, інші примусові державно-владні засоби впливу, а саме регулювання 

межувало із прямим, цілеспрямованим і систематичним втручанням державних органів у діяльність 

кооперативів. З утворенням Української держави і початком формування демократичних відносин влади і 

суспільства в законодавчому регулюванні кооперативних відносин зросла роль дозволів. 

До другого питання. Для розкриття законодавчих засад взаємовідносин держави і кооперації варто 

зазначити, що найпотужнішим інструментом впливу держави на кооперативні відносини є законодавство. А 

також охарактеризувати в ієрархічному порядку основні законодавчі акти, які регулюють взаємовідносини 

держави та кооперації (Конституція України, Господарський кодекс, загальні параметри взаємовідносин 

держави та кооперації визначені законами України про кооперацію, Закон України «Про кредитні спілки»). 
Також варто приділити увагу підзаконним нормативно-правовим актам, та локальним актам, 

прийнятим самими кооперативними організаціями, які розглядаються в наступному питанні. 

До третього питання. При розкритті третього питання потрібно зазначити, що держава визнає право 

кооперативів здійснювати локальне регулювання певних суспільних відносин у локальному правовому 

порядку, закріплює можливість вирішувати ті чи інші питання безпосередньо на місцях. Це здійснюється 

шляхом централізованого видання норм, якими за кооперативами визнається право розробляти локальні правові 

акти з певних питань. Підстави для цього знаходимо в Законах України "Про кооперацію" та "Про сільсько-

господарську кооперацію" (у редакції від 20.11.2012 р.). 
Законність у сфері локального нормативно-правового регулювання забезпечується за допомогою 

організаційно-правових заходів, які умовно можна поділити на дві групи: 1) превентивні, спрямовані на запо-

бігання порушенням чинного законодавства в процесі підготовки проекту локального правового акта й надання 

йому юридичної сили; 2) контрольно-наглядові, зорієнтовані на виявлення та відміну локальних правових норм, 

які не відповідають чи суперечать закону. 
Варто виділити, основні локальні нормативно- правові акти кооперативу та їх порядок прийняття, 

розробки, обговорення й оформлення. 
Студенти повинні визначити хто є суб'єктами локальної нормотворчості в кооперативах. Ними є засно-

вники кооперативу, які приймають (затверджують) Статут кооперативу, та вищий орган управління  

кооперативу - загальні збори, які приймають усі інші внутрішньогосподарські локальні нормативно-правові 

акти. 
Розглянути локальне правове регулювання як самоорганізацію й саморегуляцію сільськогосподарським 

кооперативом своєї діяльності відповідно до власних інтересів. 
Крім того, студентам слід враховувати суб'єктивний фактор, який значно підвищує ефективність рішення, 

що прийняте самим сільськогосподарським кооперативом, порівняно з тим, яке виходить від органів держави й 

тримається значною мірою на авторитеті влади, тоді як рішення, прийняті на загальних зборах кооперативу, 

ґрунтуються на самодисципліні тощо. Саме це визначає потребу децентралізованого (локального) правового 

регулювання певних видів внутрішньокооперативних відносин. 
Студенти повинні проаналізувати специфічні ознаки локального нормативно-правового регулювання в 

сільськогосподарських кооперативах. 

Дотримання законності у сфері локальної правотворчості сільськогосподарських кооперативів 

виявляється в тому, що локальні нормативно-правові акти як підзаконні нормативно-правові акти не повинні 

суперечити законам України, а також Статутові кооперативу. Може бути застосований також судовий контроль 

у разі оскарження тих чи інших локальних нормативно-правових актів у суді. У разі встановлення 

невідповідності локальних нормативно-правових актів законодавству суди зазвичай зобов'язують органи 

управління сільськогосподарського кооперативу переглянути такі локальні нормативно-правові акти та внести 

до них необхідні зміни. 

До четвертого питання. Враховуючи те, що норма кооперативного права призвана регулювати 

поведінку суб’єктів правовідносин у сфері кооперації студенти повинні відрізнити правозастосування 

норми від праводотримання, яке пов’язується із забезпеченням належного виконання норми права в 

тому числі й шляхом застосування примусу або інших юридичних санкцій. 

Також необхідно зазначити, що 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. 

Правозастосовча діяльність полягає у виданні актів індивідуального характеру, за допомогою 

яких закони та інші правові норми застосовуються до конкретних обставин у сфері державного 

регулювання сільського господарства. Такі акти містять точно визначені і персоніфіковані юридично 

владні приписи. 



Студенти повинні проаналізувати в яких основних випадках виникає необхідність у застосуванні 

правових норм (здійснюється державна реєстрація кооперативів та їх об'єднань; виникає спір про право (щодо 

власності, стосовно договірних та інших зобов'язань тощо); рішення державного органу призводить до 

виникнення, зміни чи припинення певних правових відносин за участю кооперативних організацій (наприклад, 

застосування протипожежних чи санітарних правил, встановлення карантину рослин чи тварин тощо); 

кооперативні організації порушують правила, контроль за додержанням яких здійснюють державні органи 

(щодо безпеки виробництва та праці, санітарно-екологічних вимог, сплати обов'язкових платежів у бюджет, 

витрачання бюджетних коштів тощо)). 

Також студенти повинні розкрити і правозастосовну діяльність контролюючих органів: Державної 

фіскальної служби України, що здійснює контроль за дотриманням кооперативними організаціями вимог 

податкового законодавства; Кабінету Міністрів України, а також органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування, на яких законодавством покладається компетенція здійснення державного регулювання цін на 

певні групи товарів і послуг. Здійснюючи планові та позапланові контрольні перевірки, зазначені контролюючі 

органи встановлюють факти, що мають юридичне значення, фіксують їх шляхом складання актів перевірок та 

роблять висновок щодо дотримання суб’єктом, що перевіряється, певної норми права. Під час цього процесу 

відбувається практичне тлумачення норм права компетентним органом влади. По суті, їхня діяльність має 

допоміжний характер, оскільки, крім здійснення контрольних функції, вона ще спрямована й на формування 

єдиної практики застосування законодавства та вдосконалення роботи всього механізму правового регулювання 

кооперативних відносин. 
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