
Тема 3. Право кооперативної власності 

План лекції 
1. Поняття права кооперативної власності. Суб'єкти й об’єкти права кооперативної 

власності. 
2. Майно кооперативу, фінансові та інші ресурси кооперативів. Джерела формування майна 

кооперативу. 
3. Фонди кооперативу. Пайовий фонд. Неподільний фонд. Резервний фонд. Спеціальний фонд. 
С\Р 

4. Паї членів кооперативу. Джерела формування. 

5. Розпорядження члена кооперативу своїм паєм у разі виходу або виключення з кооперативу.  

6. Власність споживчих товариств та їх спілок. 

7. Правова охорона кооперативної власності.  
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Шановні студенти, для визначення рівня знань, умінь та навичок Вам необхідно опрацювати 

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

Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння знань. 

Розв’язати тести (буде посилання під час конференції). 

Бажаю успіхів  

Питання 1. Поняття права кооперативної власності Суб’єкти й об’єкти права 
кооперативної власності 

Конституція України встановлює дві основні форми права власності: державну і приватну. У 
деяких законах про кооперацію йдеться про власність, наприклад, споживчої кооперації як одну з 
форм колективної власності. Але доцільніше говорити про колективну форму власності кооперативів 
як різновид приватної власності, колективними суб’єктами якої є всі члени споживчих товариств. 

Закон України «Про власність», що встановлював право колективної власності, втратив чинність 
20.06 2007. 

Наразі ані Конституція України, ані ЦК не містять згадки про право колективної власності, 
оперуючи поняттям «право власності юридичних осіб». На відміну від ЦК, ГК виокремлює 
підприємства колективної власності, до яких відносить виробничі колективи, підприємства споживчої 
кооперації, підприємства громадських та релігійних організацій та інші підприємства, передбачені 
законодавством. 

Але слід звернути увагу на особливості кооперативної власності як різновиду колективної 
власності. Власність кооперативу, залишаючись за формою приватною, перебуває у колективному 
управлінні, а не у власності його членів, позаяк майно кооперативу перебуває у володінні, 
користуванні та розпорядженні членів кооперативу, тобто учасників вищого органу управління 
кооперативом - його загальних зборів, на яких кожен член кооперативу має один голос під час 
прийняття рішень, тобто рівне право управляти цією власністю. 

Кожен член споживчого товариства має свою частину в його майні, яка визначається розмірами 
обов’язкового пайового та інших внесків, а також нарахованих на них дивідендів. Виходячи з 
наведеного кооперативну власність можна визначити як сукупність суспільних відносин, що 
базуються на членстві, самоврядуванні, трудовій та/або майновій участі членів кооперативу у його 
господарській діяльності, співпраці кооперативних організацій. 

Це є підґрунтям для конституювання таких відмінних ознак кооперативної власності: 
• принцип «один член - один голос» під час прийняття рішень загальними зборами 



кооперативу незалежно від розміру майнової участі його членів; 
• формування неподільних фондів, кошти яких після ліквідації кооперативу передають 

кооперативному об’єднанню; 
• участь кооперативу у процесі діяльності, в управлінні об’єднанням і формуванні 

централізованих фондів. 
Суб’єктами права власності споживчої кооперації є члени споживчого товариства, трудові 

колективи кооперативних підприємств та організацій, а також юридичні особи, частку яких у власності 
визначають відповідні статути. 

Суб’єктом власності виробничих кооперативів є виробничий колектив, що відповідно 
організований і провадить свою діяльність як суб’єкт господарювання, наділений правами юридичної 
особи. Виробничий колектив - це утворення, перед яким його члени мають зобов’язальні права, яких 
набувають навзамін окремих речових прав. Для такої форми власності характерно, що нею управляють 
через виборні органи, а також право члена кооперативу вийти з його складу із майновим паєм. 

Об’єктами права власності споживчих товариств є засоби виробництва, вироблена продукція та 
інше майно, які належать їм і слугують для здійснення статутних завдань. Споживчим товариствам та 
їх спілкам можуть належати будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби, машини, товари, 
кошти й інше майно відповідно до мети їх діяльності. 

Питання 2. Майно кооперативу, фінансові та інші ресурси кооперативів. Джерела 
формування майна кооперативу 

Для досягнення мети своєї діяльності кооператив набуває та використовує майно, фінансові й 
інші ресурси. 

Джерелами формування майна виробничого, сільськогосподарського та споживчого 
кооперативів є: 

- вступні, членські та цільові внески його членів, паї і додаткові паї; 
- майно, що добровільно передали кооперативу його 
члени; 
- 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 своїх членів, виготовленої ним продукції, доходів, одержаних від її реалізації, 

а також іншого майна, придбаного на підставах, не заборонених законом (ст. 19 Закону про 
кооперацію, ст. 100 ГК). 

Питання 3. Фонди кооперативу. Пайовий фонд. Неподільний фонд. Резервний фонд. 

Спеціальний фонд 
Основними фондами кооперативів виробничого і невиробничого призначення є будинки, 

споруди, машини й устаткування, обладнання, інструменти, виробничий інвентар і господарський 
інвентар та інше майно тривалого використання, що законодавство відносить до основних фондів. 

Коштами у складі майна кооперативів є гроші у національній та іноземній валютах, призначені 
для товарних відносин цих суб’єктів з іншими суб’єктами, а також фінансових відносин. Товарами у 
складі майна кооперативів є вироблена продукція (товарні запаси), виконані роботи й надані послуги. 
Особливим майном кооперативів є цінні папери. 

Майно суб’єктів господарювання у сфері кооперативної діяльності формується за рахунок 
джерел, не заборонених законом, серед яких: 

- грошові та матеріальні внески засновників; 
- доходи від реалізації продукції (робіт, послуг); 
- доходи від цінних паперів; 
- капітальні вкладення і дотації з бюджетів; 
- надходження від продажу (здачі в оренду) майнових об’єктів (комплексів), придбання майна 

інших суб’єктів; 
- кредити банків та інших кредиторів; 
- безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій і громадян. 
Пайовий фонд кооперативу формується за рахунок паїв (у тому числі додаткових) членів та 

асоційованих членів кооперативу під час його створення і є одним із джерел формування майна 
кооперативу. 

Відповідно до Закону про кооперацію пай - це майновий поворотний вклад члена (асоційованого 



члена) кооперативу у створення і розвиток кооперативу, іцо його здійснюють шляхом передачі 
кооперативу майна, у тому числі грошей, майнових прав, а також земельних ділянок. Додатковим паєм 
є добровільний грошовий чи інший майновий поворотний вклад члена (асоційованого) кооперативу 
понад пай у пайовому фонді кооперативу. 

Пай кожного члена кооперативу формується за рахунок разового внеску або часток протягом 

певного періоду. Майнові внески оцінюють у грошовій формі. Розмір паю члена кооперативу 

залежить від його фактичного внеску до пайового фонду. 
Статут виробничого кооперативу може передбачати кілька варіантів визначення розмірів 

пайових внесків: пропорційно до очікуваної участі члена кооперативу у його діяльності і встановлення 
їх у рівних частинах. 

Неподільний фонд створюють обов’язково і формують за рахунок вступних внесків і відрахувань 
від доходу кооперативу (ст. 20 Закону про кооперацію). Відповідно до частини 4 статті 100 ГК 
неподільний фонд кооперативу утворюється за рахунок майна кооперативу (за винятком землі) і 
вступних внесків. Про відрахування частини доходу кооперативу тут не йдеться. У неподільному 
фонді індивідуальну частку кожного члена кооперативу не визначають, пайових внесків до нього не 
включають. 

Порядок формування, розміри і порядок відрахувань до неподільного фонду частини доходу 
визначає статут кооперативу. 

Стаття 29 Закону про кооперацію конкретизує, що майно неподільного фонду не підлягає поділу 
між його членами. Його передають за рішенням ліквідаційної комісії іншій кооперативній організації 
(іншим кооперативним організаціям). У рішенні визначають напрями використання зазначеного 
майна. 

Резервний фонд створюють за рахунок відрахувань від доходу кооперативу й інших, не 
заборонених законодавством, надходжень (зокрема, за рахунок перерозподілу неподільного фонду, 
пожертвувань, безповоротної фінансової допомоги). Використовують кошти резервного фонду для 
покриття можливих втрат (збитків) (ст. 20 Закону про кооперацію), а також шкоди від надзвичайних 
ситуацій (ст. 2 Закону про кооперацію). 

Спеціальний фонд створюють за рахунок цільових внесків членів кооперативу та інших 
передбачених законом надходжень для забезпечення його статутної діяльності. Використовують його 
за рішенням органів управління кооперативу. 

Цільові внески — грошові, інші майнові та немайнові цінності членів кооперативу, що їх вносять 
понад пай для забезпечення статутної діяльності кооперативу. 

Спеціальний фонд, як правило, створюють для реалізації окремих програм (проектів) 
кооперативу. 

 

Запитання для самоперевірки 

1. Хто є суб’єктами права кооперативної власності? 
2. Що таке об’єкти права кооперативної власності? Яке їх правове становище? 
3. Які джерела формування майна кооперативу вам відомі? 
4. Що таке пайовий, неподільний, резервний фонди кооперативу? 
5. З якою метою створюють резервний фонд кооперативу? 
 
 

 


	Тема 3. Право кооперативної власності

