
Тема 2. Право членства у кооперативі 
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1. Поняття членства у кооперативі. Конституційні засади членства у кооперативі. 
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2. Члени спожичого товариства, їх основні права та обов’язки. 
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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. 

Бажаю успіхів  

 
Питання 1. Поняття членства у кооперативі. Конституційні засади членства у 

кооперативі 

Важливою особливістю відносин, що включаються до предмета кооперативного права, є те, що 

члени кооперативу є його власниками, які формують капітал свого підприємства, визначають 

стратегічні цілі та приймають принципові управлінські рішення, і водночас - вони є клієнтами свого 

спільно створеного підприємства. 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 подвійного статусу власника-господаря 

і працівника-виконавця відповідної трудової функції. 

Членство у кооперативі - це своєрідний юридичний факт, із яким пов’язане виникнення у 
громадянина юридичної можливості задовольняти свої матеріальні, культурно-побутові потреби й 
інтереси, заради чого він стає членом кооперативу, а також стати суб’єктом організаційно-правових, 
управлінських, майнових, соціальних та інших громадських відносин між ним (громадянином) і 
кооперативом. 

Особи, які не перебувають у відносинах членства, не можуть володіти майновими, земельними, 
управлінськими правами тощо, передбаченими Законом про кооперацію і статутами відповідних 
кооперативів. 

Конституційні засади членства у кооперативі визначені у такий спосіб, що громадяни 
України мають право створювати різноманітні громадські об’єднання, одним із видів яких є коо-
ператив. 

Законодавчу основу виникнення у громадян України права створювати кооперативи і стати їх 

членами становлять норми Конституції України (ст. 36 та ін.), Законів України «Про кооперацію», 

«Про кредитні спілки», «Про сільськогосподарську кооперацію», «Про споживчу кооперацію» та ін. 

Кооперативне членство має два взаємопов’язані аспекти: 
- об’єктивний аспект - право членства як система правових норм щодо реалізації права особи стати 
членом кооперативу, порядку і умов вступу до кооперативу та виходу з його складу, визначення та 
реалізації його членських прав і обов'язків; 
- суб’єктивний аспект - право членства як забезпечена нормами права можливість конкретної особи 
вступити до кооперативу і вийти з нього, здійснювати членські правомочності з метою задоволення 
своїх потреб та інтересів (тобто як міра можливої поведінки особи, забезпечена нормами 
кооперативного права). 



Основні риси суб’єктивного права кооперативного членства: 
- є загальним правом (членами кооперативу можуть бути громадяни України, іноземці та особи без 
громадянства, юридичні особи України та іноземних держав, що діють через своїх представників, які 
внесли вступний внесок і пай у розмірах, визначених статутом кооперативу, і додержуються вимог 
статуту); 
- кооперативне членство є відкритим (кооперативи є відкритими для прийняття нових членів; відмова 
у прийнятті до кооперативу повинна розглядатися як винятковий випадок); проте відкритість 
кооперативу не означає, що його членами можуть стати усі бажаючі (наприклад, членами 
сільськогосподарського збутового кооперативу можуть бути лише сільськогосподарські 
товаровиробники і лише ті з них, які працюють за профілем даного кооперативу); члени кооперативу 
мають право обмежити загальну кількість учасників своєї організації, а також висувати до своїх 
партнерів певні вимоги (наприклад, щодо віку, місця проживання, людських і ділових якостей тощо), 
але не мають права чинити будь-які штучні перешкоди і проводити дискримінаційну політику щодо 
нових членів; 
- є правом індивідуальним, особистим, персональним (своє право набутого членства в кооперативі 
особа не може передати іншій особі аби вона, ставши членом кооперативу, замість неї могла 
скористатися правами чи виконувала обов'язки, визначені статутом кооперативу); 
- кооперативне членство є добровільним (жоден з органів державного управління чи громадської 
організації чи будь-яка посадова особа не має права примусити громадянина стати членом 
кооперативу або примусово утримувати його в кооперативі); добровільність поширюється не лише на 
прийняття рішення увійти в кооператив або вийти з нього, а й на покладання на себе зобов'язань, 
ризику і відповідальності у справах кооперативу (тобто, члени кооперативу самостійно визначають 
характер і ступінь інтенсивності свого співробітництва з ним). 

 
Питання 2. Принципи права членства у кооперативі 
Обов’язковою умовою для вступу до кооперативу є досягнення особою 16-річного віку. Саме 

із цього віку в особи виникають одночасно кооперативна правоздатність і дієздатність. Законодавство 
про кооперацію встановлює лише наймолодший вік особи, яка вступає до кооперативу, і не передбачає 
жодних інших вікових обмежень. 

Ще однією основною умовою вступу до кооперативу, тобто отримання права членства у 
кооперативі, є добровільність отримання членства. Членство у споживчому товаристві не обумовлене 
обов’язковою трудовою участю громадян у його діяльності. 

Характерною ознакою кооперативів і кооперації загалом, членства у кооперації, яка суттєво 
відрізняє їх від господарських, акціонерних, інших товариств та об’єднань, є, насамперед, те, що 
кооперація - це об’єднання людей, а не капіталів, її мета і завдання мають чітку, виразно окреслену 
соціальну орієнтацію. 

Положення: «Люди об’єдналися на добровільних засадах» свідчить про те, що членство у 
кооперативі у жодному разі не може бути примусовим. Члени кооперативу вільні у своїх поглядах і 
рішеннях щодо вступу до кооперативу і виходу з нього. 

Члени кооперативу об’єдналися для задоволення своїх економічних, соціальних, культурних 
потреб і прагнень. Люди створюють кооперативи спільними зусиллями для задоволення своїх 
прагнень. 
Перший принцип права членства - добровільне і відкрите членство. Кооперативи є добровільними 

організаціями, відкритими для всіх осіб. 
Другий принцип - демократичний членський контроль. Кооператив - суто демократична 

організація. Її контролюють члени кооперативу, які водночас беруть участь у вирішенні будь-яких 
питань і сприяють поліпшенню діяльності свого кооперативу. 

Основною метою діяльності кооперативу є не отримання прибутків, а якнайкраще задоволення 
потреб своїх членів. 

Гарантії здійснення суб’єктивних прав поділяються на економічні, політичні, ідеологічні та 
юридичні. 

Юридичні гарантії реалізації своїх прав кожним членом кооперативу полягають у правовому їх 
забезпеченні, яке здійснюється шляхом: 
- визначення і нормативного закріплення членських прав у відповідних законах, а також локальних 
нормативних актах, що їх приймають органи кооперативного самоврядування; 
- встановлення процедурно-процесуальних правил реалізації цих прав (щодо порядку оформлення 
членства в кооперативі та виходу з нього, стосовно процедури роботи органів самоврядування 
(вибори, кворум та ін.), щодо порядку вирішення майнових питань діяльності кооперативу та 
прийняття інших важливих рішень); 



- правового захисту і правової охорони прав членів кооперативу за допомогою судового та інших 
правових засобів. 

Важливими гарантіями реалізації прав членів кооперативу виступають конституційні норми, які 

проголошують свободу об'єднання в громадські організації, рівність громадян перед законом, право 

на звернення до органів держави та місцевого самоврядування і їх посадових осіб, право на судовий 

захист і правову допомогу, що повною мірою поширюється і на членів кооперативу. 

В умовах кооперативної демократії на перший план серед гарантій реалізації членських прав 

виступає правова активність членів кооперативу, їх намагання практично реалізувати свої правові 

можливості, захистити їх у випадку порушення. Однією з таких можливостей є закріплене ст. 12 

Закону «Про кооперацію» [2] право кожного члена кооперативу звертатися до органів управління та 

органів контролю за діяльністю кооперативу, посадових осіб кооперативу із запитами, пов'язаними з 

членством у кооперативі, діяльністю кооперативу та його посадових осіб, одержувати письмові 

відповіді на свої запити. 

 

Питання 3. Порядок вступу до кооперативу. Оформлення вступу до кооперативу 

Умови вступу до кооперативу поділяються на загальні та особливі. Загальні умови набуття права 

членства у кооперативі встановлює законодавство: досягнення кандидатом на вступ - фізичною 

особою необхідного віку; наявність необхідного обсягу цивільної дієздатності; добровільний характер 

волевиявлення щодо вступу до кооперативу та участі в його діяльності на засадах, визначених 

статутом кооперативу; внесення вступного внеску та паю у розмірах, визначених статутом 

кооперативу. 

Кооператив являє собою добровільне об'єднання громадян, що має на меті спільну господарську 

діяльність, тому його засновникам (членам) належить право встановлювати, за взаємною згодою, 

особливі умови набуття права членства у кооперативі, які відповідають його цілям і завданням 

(наприклад, наявність спеціального правового статусу сільськогосподарського товаровиробника; 

систематична діяльність вступника з виробництва певного виду продукції; місце проживання тощо). 

Членство у кооперативі набувається в порядку, встановленому законодавством та статутом 
кооперативу. 

Відповідно до ст. 11 Закону «Про кооперацію» вступ до кооперативу здійснюється на підставі 

письмової заяви. Особа, яка подала заяву про вступ до кооперативу, вносить вступний внесок і пай у 

порядку та розмірах, визначених його статутом. Рішення правління чи голови кооперативу про 

прийняття до кооперативу підлягає затвердженню загальними зборами його членів. Порядок 

прийняття такого рішення та його затвердження визначається статутом кооперативу. 
Вступають до кооперативу на підставі письмової заяви. Такий порядок гарантує добровільність 

членства й унеможливлює його автоматичність. Щоб вступити до діючого споживчого товариства, 
громадяни, які бажають стати пайовиками, подають правлінню споживчого товариства письмову 
заяву. Цю заяву загальні збори (збори уповноважених) або за їх дорученням правління споживчого 
товариства мають розглянути і прийняти рішення не пізніше, ніж у 30-денний строк із дня її подання. 

Кожен, хто вступає у члени споживчого товариства, вносить вступний та обов’язковий пайовий 
внесок. 

На підставі статті 10 Закону про кооперацію членами виробничого кооперативу є фізичні 
особи, які внесли вступний внесок і пай у розмірах, визначених статутом кооперативу, додержуються 
вимог статуту і користуються правом ухвального голосу. 

Закон про кооперацію передбачає, що рішення загальних зборів про прийняття особи до 
кооперативу приймають простою більшістю голосів членів кооперативу, що присутні на загальних 
зборах. Отже, зазначена норма є обов’язковою для всіх видів кооперативів, і її потрібно вносити до 
їхніх статутів. 

Особи, яких прийняли до споживчого товариства, отримують документ, що засвідчує їх 
членство, - членський квиток. 

Вступний внесок члена споживчого товариства — це грошова сума, яку спрямовують, в 
основному, на покриття витрат, пов’язаних з оформленням вступу громадянина до членів споживчого 
товариства. Вступний внесок за будь-яких умов (вихід із товариства, смерть пайовика тощо) 
поверненню не підлягає. 

Обов’язковий пайовий внесок — грошові кошти, що їх вносить пайовик. їх зараховують до 
пайового капіталу споживчого товариства. Цей внесок повертають пайовику в разі його вибуття зі 
споживчого товариства. 

Членство у споживчому товаристві та права пайовика його правонаступникам не передаються. 



Членство у кооперативі припиняється у разі: 
- добровільного виходу з нього; 
- припинення трудової участі у діяльності виробничого кооперативу; 
- несплати внесків у порядку, визначеному статутом кооперативу; 
- смерті члена кооперативу - фізичної особи; 
- ліквідації члена кооперативу - юридичної особи; 
- припинення діяльності кооперативу. 
Виключення із членів кооперативу можна оскаржити до 

суду. 
Пайовики споживчих товариств відповідно до Закону України «Про споживчу кооперацію» і 

статутів споживчих товариств мають такі права та обов’язки, які повного мірою забезпечують їхню 
активну участь в економічній діяльності товариства  

 
Питання 4. Основні права члена кооперативу. Користування послугами кооперативу 

Визначені законодавством та статутом кооперативу права та обов’язки його членів утворюють 
правовий статус члена кооперативу. 

Основні права члена кооперативу визначені в Законі «Про кооперацію»: 
- участь в господарській діяльності кооперативу, а також в управлінні кооперативом; 
- право голосу на його загальних зборах, право обирати і бути обраним в органи управління; 

- користування послугами кооперативу; 
- одержання кооперативних виплат та виплат на паї; 
- одержання паю у разі виходу з кооперативу в порядку і в строки, визначені його статутом; 
- право вносити пропозиції щодо поліпшення роботи кооперативу, усунення недоліків у роботі його 
органів управління та посадових осіб; 
- право звертатися до органів управління та органів контролю за діяльністю кооперативу, посадових 
осіб кооперативу із запитами, 

пов'язаними з членством у кооперативі, діяльністю кооперативу та його посадових осіб, 
одержувати письмові відповіді на свої запити. Основними обов'язками члена кооперативу, що 
визначені тією ж статтею Закону, є: 
- додержання статуту кооперативу; 
- виконання рішень органів управління кооперативу та органів контролю за діяльністю 
кооперативу; 
- виконання своїх зобов'язань перед кооперативом; 
- сплата визначених статутом кооперативу внесків. 

Зміст прав та обов'язків членів кооперативу перебуває у прямій залежності від його статутної 
правоздатності, тобто від видів і характеру його діяльності, визначених законом і статутом. Тому 
законами, що регулюють діяльність окремих типів кооперативів або кооперативів за напрямами їх 
діяльності, та статутом кооперативу можуть бути передбачені додаткові права та обов'язки його 
членів. 

Так, права та обов'язки членів споживчого товариства визначені 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. 

Специфічним обов’язком членів кредитних спілок, згідно зі ст. 12 Закону «Про кредитні спілки», є 
нерозголошення конфіденційної інформації про діяльність спілки. 

Клієнтами кооперативів можуть бути не лише їх члени. Правовий статус членів є особливим, 

оскільки лише вони мають право участі в управлінні кооперативом, право одержувати кооперативні 

виплати і виплати на паї. Крім того, члени кооперативу мають право придбавати в першочерговому 

порядку цінні папери, що випускаються кооперативом або об'єднанням. Вони можуть скористатися 

своїм переважним правом перед іншими громадянами на отримання кооперативних послуг, придбання 

товарів, використовувати можливості гарантованого збуту на договірних засадах товарної продукції 

особистого підсобного господарства та промислу через заготівельні і торговельні кооперативні 

підприємства. Член кооперативу має право користуватися пільгами, передбаченими для пайовиків, у 

тому числі у формі знижок цін на товари і послуги, що реалізуються, а також пільгами щодо придбання 



товарів у кредит у відповідності з порядком, встановленим загальними зборами. До соціальних 

правомочностей належить право членів кооперативу користуватися об'єктами соціально-культурного 

призначення, створюваними кооперативами, кооперативними об'єднаннями, а також при частковій 

участі їх з іншими організаціями і підприємствами. 

Асоційовані члени мають право дорадчого голосу, а також право на отримання частки доходу на 

свій пай. Члени кооперативу можуть переоформити членство в кооперативі на асоційоване членство в 

порядку, визначеному статутом. При ліквідації кооперативу асоційований член має переважне 

порівняно з членами кооперативу право на одержання паю. Асоційовані члени зобов'язані визнавати 

статут кооперативу і зробити майновий внесок у створення та розвиток кооперативу в розмірах, 

визначених статутом кооперативу. 

Взаємозв'язок суспільних відносин, які виникають у кооперативі, відповідним чином зумовлює 

взаємозалежність і взаємодію прав та обов'язків членів кооперативу. Зазначений взаємозв'язок 

проявляється в тому, що відповідному праву члена товариства в конкретних правовідносинах 

відповідає відповідний обов'язок товариства; відповідному праву товариства щодо конкретного виду 

його діяльності відповідає конкретний обов'язок його членів. 
Варто пам’ятати, що правові норми, встановлені кооперативним законодавством щодо 

кооперативного членства, не є нормами прямої юридичної дії. Норми права про права та обов'язки 
члена кооперативу, які мають властивості прямої дії і породжують суб'єктивні права та юридичні 
обов'язки з питань членства і діяльності кооперативу, містяться виключно в статуті кожного 
конкретного кооперативу. Застосування лише цих локальних правових норм внаслідок виникнення 
відповідних юридичних фактів призводить до виникнення, зміни або припинення 
внутрішньокооперативних правовідносин. 

 
Питання 5. Одержання кооперативних виплат і виплат на паї 
Члени кооперативу своїми внесками формують кооперативний капітал і демократично 

управляють ним. Принаймні частина цього капіталу є спільною власністю кооперативу. Як правило, 
члени кооперативу отримують обмежену компенсацію на свої внески до кооперативного капіталу.  

Члени кооперативу спрямовують прибуток, отриманий кооперативом за результатами 
господарського року, на такі потреби: 

• розвиток матеріально-технічної бази і створення резервів, частина яких обов’язково має бути 
неподільною; 

• дивіденди й інші виплати членам кооперативу пропорційно до їхньої участі у його 
діяльності; 

• підтримка інших сфер діяльності кооперативу, схвалених його членами. 
Зазначений принцип свідчить, що основною метою діяльності кооперативу є не отримання 

прибутків, а якнайкраще задоволення потреб своїх членів. Цієї мети досягають безпосередньою 
активною участю і демократичним контролем членами кооперативу його діяльності. 

Існування кооперативів залежить, насамперед, від пайових внесків та участі членів 
кооперативу у його діяльності. Кооперативи, своєю чергою, безпосередньо зацікавлені створювати 
необхідні умови для задоволення потреб своїх членів, в основному, одержання виплат на паї. 

 
Питання для самоперевірки і контролю засвоєння знань: 

1. Охарактеризуйте основні риси суб’єктивного права кооперативного членства. 
2. Які вікові обмеження встановлено законодавством для набуття членства у кооперативі? 
3. Які вимоги висуває законодавство до осіб, які бажають набути членство в кредитній спілці? 
4. У якому порядку відбувається прийняття у члени кооперативу? 
5. Назвіть основні права та обов’язки члена кооперативу і поясність взаємозв’язки між ними. 
6. Чим характеризується статус асоційованого члена кооперативу? 
7. З яких підстав припиняється членство особи в кооперативі? 
8. У чому полягають правові наслідки припинення членства особи в кооперативі? 
 
2.  Розв’язати тести: 
1.1. Право кооперативного членства в об’єктивному аспекті - це: 
а) правоздатність члена кооперативу; 

б) сукупність правових норм, що становлять окремий інститут кооперативного права; 

в) правовий статус члена кооперативу; 

г) забезпечена нормами права можливість конкретної особи вступити до кооперативу і вийти з 



нього та здійснювати членські правомочності. 
1.2. Право кооперативного членства в суб’єктивному аспекті - це: 

а) приписи законів про кооперацію, що регулюють членські відносини; 

б) сукупність правових норм, що становлять окремий інститут кооперативного права; 

в) деліктоздатність члена кооперативу; 

г) забезпечена нормами права можливість конкретної особи вступити до кооперативу і вийти з 

нього та здійснювати членські правомочності. 
1.3. За загальним правилом, закріпленим у Законі України «Про кооперацію», членом кооперативу 
може бути фізична особа, яка досягла віку: 
а) 14 років; 

б)      16 років; 

в) 18 років; 

г) 21 року. 
1.1. Асоційований член кооперативу вносить при вступі в кооператив: 
а) вступний внесок; 

б) обов’язковий пай; 

в) додатковий пай; 

г) добровільне пожертвування. 
1.2. Згідно із Законом України «Про кооперацію» асоційований член кооперативу має право голосу:  
а) вирішального; 

б) дорадчого; 

в) пріоритетного; 

г) пропорційне кількості внесених паїв. 
1.3. При виході з кооперативу особа має право одержати: 
а) передбачену статутом кількість акцій; 

б) пай; 

в) сплачені нею членські внески; 

г) вступний внесок. 
1.4. Право вносити пропозиції щодо поліпшення роботи кооперативу й усунення недоліків у роботі 
його органів управління мають: 
а) лише члени ревізійної комісії; 

б) лише посадові особи правоохоронних органів держави; 

в) лише члени спостережної ради; 

г) всі члени кооперативу. 
1.5. Право звертатися до органів управління та органів контролю за діяльністю кооперативу, 
посадових осіб кооперативу із запитами, пов'язаними з членством у кооперативі, діяльністю 
кооперативу та його посадових осіб, одержувати письмові відповіді на свої запити мають: 
а) лише члени ревізійної комісії; 

б) лише посадові особи правоохоронних органів держави; 

в) лише члени спостережної ради; 

г) всі члени кооперативу. 
1.6. При ліквідації кооперативу переважне порівняно з іншими членами кооперативу право на 
одержання паю мають: 
а) особи, які вносили додаткові паї; 

б) члени правління кооперативу; 

в) асоційовані члени кооперативу; 

г) юридичні особи - члени кооперативу. 
1.7. У разі реорганізації кооперативу членство в ньому: 
а) зберігається; 

б)       трансформується; 

в) припиняється; 

г)       призупиняється. 
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