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ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ 

КООПЕРАЦІЇ В УКРАЇНІ 

З точки зору права, сільськогосподарська кооперація – це комплексна багатогалузева структура, що 

регулюється нормами, які відносяться до різних галузей законодавства. Створення і розвиток 

сільськогосподарських кооперативів, їхні відношення з іншими економічними контрагентами в законодавчій 

практиці країн з ринковою економікою традиційно регулюється нормами цивільного права. До них 

застосовуються також норми адміністративного, фінансового, податкового, земельного, трудового 

законодавства. Проте жодна з названих галузей права не може здійснити всебічне регулювання діяльності 

сільськогосподарських кооперативів.  

       Дану проблематику досліджували наступні вчені: О.В. Гафурова, В.М. Єрмоленко, В.В. 

Костицький, П.Ф. Кулинич,  М.А. Мацько, В.Л. Мунтян, О.О. Погрібний, Т. П. Проценко, Н.І. Титова, В. Ю. 

Уркевич,  

Ю.С. Шемшученко, М.В. Шульга, В.З. Янчук та інші. 

Сьогодні можна говорити про три основні групи законодавчих актів, нормами яких регламентуються 

кооперативні відносини у сільському господарстві: 

 загальне законодавство, дія якого поширюється на всіх суб'єктів господарювання; 

 галузеве законодавство (особливо земельне, аграрне, цивільне та ін.); 

 спеціальне законодавство (кооперативне, зокрема аграрно-кооперативне) [1]. 

Конституційне визнання можливості створення і функціонування кооперативних організацій є 

фундаментом для створення кооперативного законодавства у вигляді спеціальних законів та окремих 

положень цивільного, аграрного, земельного й іншого законодавства. 

Згідно зі ст. 24 Цивільного кодексу України, – одним із видів юридичних осіб є кооперативні 

організації та їхні об’єднання. Однак недоліком цього кодексу є те, що кооперативи представлені лише 

одним видом – виробничими кооперативами.  

В Господарському кодексі України зазначено, що кооперативи як добровільні об’єднання громадян з 

метою спільного вирішення економічних, соціально-побутових та інших питань можуть створюватися у 

різних галузях. Крім того вказано, що з метою здійснення господарської діяльності на засадах 

підприємництва громадяни можуть утворювати виробничі кооперативи.  

Цивільне законодавство визначає правосуб'єктність сільськогосподарського кооперативу як 

юридичної особи. Окрім того, і договірні відносини сільськогосподарських кооперативів з іншими 

суб'єктами господарювання регулюються Цивільним та Господарським кодексами України. Роль цивільно-

правових норм у регулюванні кооперативних відносин зростає й надалі. Цивільний кодекс окремим 

параграфом регулює правове становище виробничих кооперативів. 

Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію» містить в собі положення, спрямовані на 

відродження сільськогосподарських кооперативів на засадах міжнародних кооперативних принципів, 

господарської ініціативи, а також на підвищення ефективності господарювання в сільському господарстві 

[2]. Однак більшість проблем, пов’язаних із функціонуванням кооперативів в економічній системі держави 

вирішено так і не було.  

Важливе значення для регулювання кооперативних відносин має законодавство про працю, про 

банкрутство, кредитне, податкове законодавство тощо. Однак, нормативні акти, які регулюють відносини, 

особливо в галузі оподаткування, кредитування, майже зовсім не враховують аграрної, а тим більше 

кооперативної, специфіки таких форм господарювання, як сільськогосподарські кооперативи. Специфіка 

кооперативної природи сільськогосподарського кооперативу пов'язана з тим, що отримання прибутку тут не 

є самоціллю, а лише засобом задоволення матеріальних та інших потреб членів підприємства [3]. 

10 липня 2003 р. було прийнято Закон України «Про кооперацію». Однак, базовий кооперативний 

закон фактично виконує тільки формальну функцію, визначаючи на рівні основ галузевого законодавства 

лише принципові засади діяльності кооперативів. 

Таким чином, законодавство, яке в тій чи іншій мірі має значення для сільськогосподарської 

кооперації, є досить об'ємним, однак непослідовним, і часто суперечливим, окремі норми його є застарілими 

і не зовсім придатними для регулювання сучасних суспільних відносин в галузі аграрно-кооперативного 
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господарювання [4]. У зв'язку з цим є нагальна потреба оновлення нормативно-правового матеріалу з метою 

пристосування його до сучасного етапу радикальних економічних перетворень. 

Для удосконалення законодавчої бази необхідно визначити найбільш важливі питання 

функціонування сільськогосподарських кооперативів, у тому числі:  

 юридичне визначення кооперативу, що відрізняє його від акціонерних і інших типів підприємств;  

 чітке і функціональне правове розмежування виробничих і обслуговуючих кооперативів;  

 розробка переліку дозволеної діяльності для кооперативів;  

 визначення пайових відносин як виробничих, так і обслуговуючих кооперативів;  

 віднесення регулювання окремих сторін функціонування кооперативної діяльності до відповідного 

законодавства країни; 

 виявлення особливостей розповсюдження на кооперативи антимонопольного і податкового 

законодавства. 
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ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ОБСЛУГОВУЮЧИХ КООПЕРАТИВІВ 

  Забезпечення продовольчої безпеки держави безпосередньо пов'язано з нормальним 

функціонуванням аграрного сектору економіки, ефективним виробництвом сільськогосподарської 

продукції, відповідно налагодженою системою реалізації цієї продукції та належним рівнем доступу 

сільськогосподарських товаровиробників до агросервісних послуг. Досвід розвинених країн і власний досвід 

доколективізаційного періоду розвитку сільського господарства свідчить про те, що найбільш ефективною 

та невід'ємною ланкою, що об'єднує товаровиробників у їх ринковій діяльності й забезпечує безперервність 

зазначених процесів є сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи. 

Отже, така форма господарювання як сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи є надзвичайно 

необхідною і важливою для забезпечення належного розвитку агропромислового комплексу України.  

Теорія кооперації будується на працях таких провідних вчених, як: О. Анциферов, С. Бородаєвський, 

М. Левитський, Б. Мартос, К. Мацієвич, М. Туган-Барановський, В. Чаянов та інші, які дослідили правову та 

соціально-економічну природу та сутність кооперативних організацій. 

Сьогодні системи сільської кредитної кооперації посідають важливе місце у кредитно-фінансових 

системах більшості країн світу. Наприклад, в Угорщині система ощадно-кредитних кооперативів має майже 

4 млрд евро активів і переважно обслуговує потреби сільських жителів. Угорські ощадно-кредитні 

кооперативи налічують близько 1,7 тис. відділень — це на 3,1 тис. існуючих населених пунктів. 

Кооперативи працюють і в таких населених пунктах, в яких невигідно працювати комерційним банкам, бо 

цього потребують їх члени. При цьому вони надають весь спектр банківських послуг, навіть обслуговують 

бюджети місцевих територіальних громад [1]. 

Прийняття Конституції України створило нові правові засади розвитку сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів як однієї з основних організаційно-правових форм здійснення господарської 

діяльності в аграрному секторі економіки. У розвиток її положень Верховною Радою України були прийняті 

Закони України «Про сільськогосподарську коопераці» та «Про кооперацію» [3]. 

Кредитна спілка визнається неприбутковою організацією, заснованою фізичними особами на 

кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні 

фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків членів кредитної спілки. Однак, по суті, вона не 

має прямого відношення до кредитної кооперації. Такі ознаки, як внесення вступного та пайового внесків, а 

також рівноправність членів кредитної спілки незалежно від розміру пайового та інших внесків тощо 

уподібнюють кредитну спілку до кооперативу.   
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