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ТИПОЛОГІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КООПЕРАТИВІВ УКРАЇНИ
Визначено сутність сільськогосподарської кооперації та її роль в розвитку аграрного бізнесу і ринкових відносин в

Україні. Проведено порівняння сільськогосподарських обслуговуючих і виробничих кооперативів за виділеними озна-
ками. Визначено напрями використання проведеної типологізації для розвитку підприємницької діяльності сільсько-
господарських кооперативів.
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ВСТУП
Ідея існування кооперативів є транснаціональною, це не лише тип підприємства або форма

господарювання, а ідеологія виживання сільськогосподарського товаровиробника за умов ринко-
вої економіки [1]. У працях вітчизняних дослідників визначено соціально-економічну сутність
виникнення та напрями розвитку сільськогосподарської кооперації в зарубіжних країнах, основні
принципи створення і функціонування кооперативних структур [2], виявлено прагми фінансової
розбалансованості вітчизняних сільськогосподарських кооперативів [3]. В Україні серед великих
сільськогосподарських підприємств виділяють господарські товариства, приватні підприємства
та виробничі сільськогосподарські кооперативи [4]. У найближчій перспективі ефективність їх
функціонування визначатиме кон’юнктуру ринків агропродовольчої продукції та виробничо-еко-
номічну структуру сільськогосподарського виробництва.

Суперечність між об’єктивною потребою у розвитку кооперативного сегмента аграрного рин-
ку і відсутністю інституційних передумов для цього може бути подолана за рахунок адресного
регуляторного впливу держави у даній сфері [5]. У цьому зв’язку завдання держави на перспекти-
ву полягає у стимулюванні розвитку кооперативної діяльності та сімейного фермерства як єдиної
можливості для дрібних сільськогосподарських товаровиробників забезпечити необхідний рівень
якості своєї продукції і тим самим — конкурентні позиції на ринку [6].

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є проведення типологізації сільськогосподарських кооперативів для визначення

напрямів розвитку їх підприємницької діяльності.
РЕЗУЛЬТАТИ
Кооперативні ідеї, що прийшли до нас із Західної Європи, оживили традиційні цінності націо-

нального способу життя [7]. Фундаментальні кооперативними принципами є: добровільне і відкри-
те членство; членський демократичний контроль; економічна участь членів; незалежність і са-
мостійність; освіта, навчання та інформація; кооперування серед кооперативів; піклування про
суспільство.

Принципова відмінність кооперативних організацій від інших форм господарювання ґрунтується
на колективній власності, добровільному об’єднанні, демократичному самоуправлінні, мораль-
них та гуманних відносинах між об’єднаними сільськогосподарськими товаровиробниками [8].
Кооператив має подвійну сутність, з одного боку — це громадська організація з демократичним
управлінням та самоврядуванням, створена громадянами для взаємодопомоги, соціального та
економічного самозахисту в умовах ринкової економіки; з іншого боку, це господарюючий суб’єкт,
який діє на ринку та конкурує з іншими суб’єктами господарської діяльності. Кооператив є видом
колективної діяльності, що має суспільно-економічний характер і пов’язана з виробництвом, купів-
лею-продажем, постачанням засобів до існування і задоволенням потреб членів сільськогоспо-
дарського кооперативу. Суб’єктами кооперативних відносин є виробники, наймані працівники,
споживачі та торговці [9].

Кооперативний агробізнес — процес динамічний та швидко зростаючий, який адекватно відпо-
відає на виклик глобалізації світового ринку продовольства [10]. Сільськогосподарське вироб-
ництво має кооперативну природу, що виражається в системі об’єднання виробничих, забезпечу-
вальних, переробних, транспортних, зберігаючих, торговельних галузей тощо. У сільськогоспо-
дарських кооперативах діють принципи самозахисту та взаємодопомоги.

Сільськогосподарська кооперація — система сільськогосподарських кооперативів, їх об’єднань,
утворених з метою задоволення економічних, соціальних та інших потреб членів кооперативів.
Термін «аграрна кооперація» не є синонімом до поняття «сільськогосподарська кооперація» [11],
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який за законом України «Про сільськогосподарську кооперацію» стосується сільськогосподар-
ських виробничих та обслуговуючих кооперативів [12]. У більш широкому розумінні «аграрна
кооперація» є сукупністю кооперативів різних видів, насамперед сільськогосподарських, спожив-
чих, кредитних та інших, які функціонують у сільській місцевості. Утім учені виступають проти
занадто широкого трактування поняття сільськогосподарської кооперації (включення до неї хлібо-
робських артілей, сільськогосподарських спілок, громадських організацій та інших позаринко-
вих утворень) [13]. Сільськогосподарська кооперація є комплексом взаємопов’язаних і взаємо-
обумовлених господарсько-організаційних кооперативних форм, які забезпечують конкуренто-
спроможність дрібних селянських виробників: кредитної, споживчої, постачальницької, перероб-
ної, а також універсальної та спеціалізованої кооперації різних видів.

Міжгосподарська кооперація — співпраця сільськогосподарських підприємств, фермерських,
селянських господарств та окремих кооперативів [14]. Вона об’єднує господарства для спільної
діяльності незалежно від організаційно-правової форми та рівня економічного розвитку з метою
раціонального використання ресурсів, зростання обсягів сільськогосподарського виробництва з
мінімумом витрат на одиницю продукції. Важливість міжгосподарської кооперації полягає в тому,
що її перевагами користуються не окремі підприємства, а створюються рівні можливості для усіх
господарств, які є учасниками кооперації. Це зумовлює матеріальну заінтересованість у розвитку
й підвищенні ефективності діяльності як кооперативного об’єднання в цілому, так і кожного
підприємства зокрема.

Вибір організаційно правової форми побудови кооперативних відносин сільськогосподарських
товаровиробників залежить від сфери та масштабів підприємницької діяльності, наявності капі-
талу, підприємницького досвіду, рівня знань в питаннях менеджменту та маркетингу, новітніх
технологій [15]. Типологізація сільськогосподарських кооперативів дозволить з’ясувати їх прин-
ципові відмінності.

Типологізація є методом наукового пізнання, спрямованим на розбиття деякої сукупності
об’єктів, що вивчається, на групи з визначенням їх специфічних особливостей. Кооперативи за
функціональною ознакою поділяються на типи (виробничі, обслуговуючі, комбіновані) і види
діяльності [16]. Виробничі кооперативи можуть бути рослинницькими, тваринницькими, садово-
городніми. До обслуговуючих кооперативів відносять переробні, заготівельно-збутові, постачаль-
ницькі тощо. Прикладом комбінованого кооперативу є молочарський кооператив, створений за
ініціативи молокопереробного комбінату, який функціонально об’єднує обслуговуючу діяльність
молоковиробників сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств і виробничу
й обслуговуючу діяльність господарств населення [17]. Соціально-економічна доцільність ство-
рення молочних кооперативів на базі побудови культурних зрошуваних пасовищ зумовлюється
необхідністю підвищення концентрації та ефективності виробництва молока, зосередженого внас-
лідок здійснення аграрної реформи майже на 80% у господарствах населення [18].

Сільськогосподарський виробничий кооператив — сільськогосподарський кооператив, який
утворюється шляхом об’єднання фізичних осіб, які є виробниками сільськогосподарської про-
дукції, для провадження спільної виробничої або іншої господарської діяльності на засадах їх
обов’язкової трудової участі з метою одержання прибутку [19]. Дана організаційно-правова фор-
ма підприємства передбачає обов’язкову безпосередню трудову участь його членів-власників у
господарській діяльності підприємства із спрямуванням кооперативної взаємодії на вирішення не
тільки економічних, але й соціальних проблем сільської громади.

Сільськогосподарські виробничі кооперативи беруть свій початок від колективних господарств.
Зазнавши докорінних змін і трансформацій у постсоціалістичних країнах, вони все ж таки не
можуть бути віднесені і до традиційних кооперативів у ринковій економічній системі. Основними
причинами, що стримували розкриття потенціалу сільськогосподарської виробничої кооперації в
минулому, є: відсутність демократичного управління, порушення принципу відкритості і добро-
вільності членства, знеособлення власності на майно та землю, обмеження господарської само-
стійності структурних підрозділів, застосування неадекватного кооперативній ідеології розподі-
лу доходів тощо.

Економічна природа виробничих кооперативів визначається такими ознаками: чітка персоніфі-
кація власності членів виробничих кооперативів; право виходу або продажу паїв членів-власників;
можливість входження до будь-якої економічної організації (наприклад, маркетингового або поста-
чальницького кооперативу), якщо це не суперечить укладеним угодам; використання договірних
цін у розрахунках із партнерами; відповідальність за кінцеві результати діяльності тощо.
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Враховуючи складність сільськогосподарського виробництва, його спеціалізацію, товарови-
робники одночасно не мають можливості приділяти увагу і виробництву, і комерційній діяль-
ності, пошуку необхідних ресурсів за прийнятними цінами, тому виникає об’єктивна необхідність
створення обслуговуючих кооперативів [20].

Світовий досвід показує, що сільськогосподарський товаровиробник може брати участь у де-
кількох обслуговуючих кооперативах. У США, наприклад, сфера діяльності обслуговуючих ко-
оперативів дуже широка і пов’язана із забезпеченням ферм технікою, пальним, добривами, на-
сінням; надання послуг по збиранню урожаю і переробці продукції; надання фінансових послуг;
реалізація продукції.

Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив — сільськогосподарський кооператив, що
утворюється шляхом об’єднання фізичних та/або юридичних осіб — виробників сільськогоспо-
дарської 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. Обслуговуючий кооператив ставить на меті
збільшення прибутковості господарств своїх членів, виходячи з їх потреб (наприклад, налагод-
ження збуту готової продукції, забезпечення засобами виробництва тощо), і виробник не перекла-
дає управління усім своїм господарством на кооператив. На відміну від обслуговуючого, вироб-
ничий кооператив безпосередньо керує усіма процесами виробництва сільськогосподарської про-
дукції, від членів потрібні земельні паї і трудова участь. Більш детальний опис відмінностей двох
типів кооперативів приведено в табл. 1.

Сільськогосподарські виробничі кооперативи провадять господарську діяльність, основною
метою якої є отримання прибутку, та реалізують свою продукцію за цінами, що встановлюються
самостійно на договірних засадах з покупцем, і є суб’єктами підприємницької діяльності.

Таблиця 1. Порівняльна таблиця відмінних ознак сільськогосподарських обслуговуючих і ви-
робничих кооперативів *

Ознака Виробничий кооператив Обслуговуючий кооператив

Мета діяльності Отримання прибутку для само-
го підприємства

Зменшення витрат та/або збільшення
доходів членів кооперативу

Мета об’єднання
Провадження спільної вироб-
ничої або іншої господарської

діяльності

Організація обслуговування під час
провадження членами сільськогоспо-

дарської діяльності
Засновники Лише фізичні особи Юридичні і фізичні особи

Трудова участь у про-
цесі виробництва Обов’язкова трудова участь Не передбачається

Участь у господарсь-
кій діяльності Не передбачається Обов'язкова участь у господарській

діяльності

Розподіл прибутку Через заробітну плату, коопера-
тивні виплати

Через кооперативні виплати, або на-
дання послуг за цінами, нижчими за

ринкові

Види Немає розподілу на види
Переробні, заготівельно-збутові, пос-

тачальницькі, сервісні, багатофункціо-
нальні та інші

Податок на прибуток
Можливість набуття статусу

платника фіксованого сільгосп-
податку

Може отримати неприбутковий статус

Сплата ПДВ Спеціальний режим оподатку-
вання (акумуляція ПДВ)

Сплата на загальний засадах (після ре-
єстрації платником ПДВ)

Сплата податку на до-
хід членами — фізич-

ними особами

Звільняються в разі, якщо дохід
отримано з земельних ділянок
для ведення ОСГ, якщо їх роз-

мір не було збільшено (ст.
165.1.48. Податкового Кодексу)

Звільняються кооперативні виплати,
отримані з земельних ділянок для ве-
дення ОСГ, якщо їх розмір не було

збільшено (ст. 165.1.24. Податкового
Кодексу)

* Складено автором
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Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи здійснюють обслуговування своїх членів —
виробників сільськогосподарської продукції, не маючи на меті одержання прибутку, і є неприбут-
ковими організаціями. Неприбутковість діяльності сільськогосподарських обслуговуючих коопе-
ративів визначається виходячи із сукупності таких ознак: кооператив надає послуги тільки своїм
членам; члени кооперативу несуть відповідальність за зобов’язаннями, взятими перед кооперати-
вом щодо їх участі у господарській діяльності кооперативу; послуги надаються з метою зменшен-
ня витрат та/або збільшення доходів членів кооперативу.

Після виконання зобов’язань сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу та відшко-
дування збитків за минулі періоди залишок фінансового результату господарської діяльності ко-
оперативу розподіляється загальними зборами у вигляді відрахувань до фондів кооперативу, ко-
оперативних виплат його членам та нарахувань на паї членам кооперативу, у тому числі асоційо-
ваним. Кооперативні виплати у сільськогосподарському обслуговуючому кооперативі — повер-
нення членам кооперативу частини попередньо надлишково сплаченої вартості наданих коопера-
тивом послуг відносно їх фактичної вартості, що розподіляється за результатами фінансового
року між його членами. Членство в сільськогосподарському обслуговуючому кооперативі перери-
вається у разі припинення участі в господарській діяльності сільськогосподарського обслугову-
ючого кооперативу протягом двох років поспіль.

Різниця в оподаткуванні базується на двох ключових моментах. Виробничий кооператив є
сільськогосподарським товаровиробником і має можливість перейти на режим сплати фіксованого
сільгоспподатку відповідно ст. 301 Податкового Кодексу України, а також акумулювати ПДВ [21].
Згідно із спеціальним режимом оподаткування (ст. 209.2) сума податку на додану вартість, нара-
хована сільськогосподарським підприємством на вартість поставлених ним сільськогосподарських
товарів/послуг, не підлягає сплаті до бюджету та повністю залишається в розпорядженні такого
сільськогосподарського підприємства для відшкодування суми податку, сплаченої (нарахованої)
постачальнику на вартість виробничих факторів, за рахунок яких сформовано податковий кредит,
а за наявності залишку такої суми податку — для інших виробничих цілей. Зазначені суми подат-
ку на додану вартість акумулюються сільськогосподарськими підприємствами на спеціальних
рахунках, відкритих в установах банків та/або в органах, які здійснюють казначейське обслуго-
вування бюджетних коштів у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України. Обслугову-
ючий кооператив може отримати статус неприбуткового.

Податковий статус членів сільськогосподарських підприємств визначено ст. 165 Податково-
го Кодексу України. До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника по-
датку з доходів фізичних осіб не включаються такі доходи: від відчуження безпосередньо влас-
ником сільськогосподарської продукції (включаючи продукцію первинної переробки), від ко-
оперативних виплат та/або від одержання паю членом сільськогосподарського виробничого ко-
оперативу у разі його виходу з кооперативу, отриманих членом сільськогосподарського вироб-
ничого кооперативу, з використанням земельних ділянок членів, наданих для ведення особис-
того селянського господарства (ОСГ), якщо їх розмір не було збільшено в результаті отриманої
в натурі (на місцевості) земельної частки (паю); будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибних ділянок), ведення садівництва та індивідуально-
го дачного будівництв.

ВИСНОВКИ
1. Основний результат статті полягає у типологізації сільськогосподарських кооперативів Ук-

раїни. Характерними ознаками виробничого кооперативу є орієнтація на отримання прибутку,
провадження спільної виробничої або іншої господарської діяльності, членство лише фізичних
осіб, обов’язкова трудова участь у процесі виробництва, розподіл прибутку через заробітну плату
і кооперативні виплати, можливість отримання спеціального податкового статусу платника фіксо-
ваного сільськогосподарського податку і акумуляції ПДВ.

2. Характерними ознаками обслуговуючого кооперативу є орієнтація на зменшення витрат та/
або збільшення доходів членів кооперативу, організація обслуговування під час провадження чле-
нами сільськогосподарської діяльності, членство юридичних і фізичних осіб, обов’язкова участь
у господарській діяльності, розподіл прибутку через кооперативні виплати, або надання послуг за
цінами, нижчими за ринкові; неприбутковий статус і сплата ПДВ на загальних підставах. Спільним
для виробничого і обслуговуючого кооперативів є звільнення від оподаткування отриманих від
них доходів фізичних осіб — членів кооперативу.
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3. Проведена типологізація дозволяє визначити напрями активізації підприємницької діяль-
ності сільськогосподарських кооперативів. Їх ринкова орієнтація не суперечить принципам і суті
сільськогосподарської кооперації й не є свідченням перетворення кооперативів на підприємницькі
структури.

Метою подальших досліджень є розробка рекомендацій із розширення джерел фінансування
сільськогосподарських кооперативів.
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