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АНАЛІЗ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ПОЛОЖЕНЬ ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПЮ  СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ 

КООПЕРАЦІЮ»

Проектом Закону України «Про сільськогосподарську ко
операцію» (№ 6527 від 31.05.2017) [1] (далі — Законопроект) 
передбачено низку кардинальних змін до чинного Закону Укра
їни «Про сільськогосподарську кооперацію» [2] (далі — Закон) 
та самої концепції сільськогосподарської кооперації.

Наразі йдеться про визначення сільськогосподарського ко
оперативу, як «юридичної особи, що утворена фізичними та/ 
або юридичними особами, які є виробниками сільськогосподар
ської продукції і добровільно об’єдналися на основі членства 
для провадження спільної господарської та іншої діяльності з 
метою задоволення економічних, соціальних та інших потреб 
на засадах самоврядування» [1, п. 8 ч. 1 ст. 1].

При цьому Законопроектом не передбачено поділ сільсько
господарських кооперативів на обслуговуючі та виробничі, які 
за своєю економічною природою кардинально різняться. Чин
ним Законом визначено, що за цілями, завданнями і характе
ром діяльності сільськогосподарські кооперативи поділяються 
на обслуговуючі та виробничі [2, ст. 3]. Замість цього у Зако
нопроекті пропонується диференціювати сільськогосподарські 
кооперативи лише за видами діяльності [1, ст. 5].

Крім того, у ч. З ст. 5 Законопроекту зазначається, що сіль
ськогосподарський кооператив може здійснювати діяльність з
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метою одержання прибутку або без мети одержання прибутку 
[1, ст. 5]. У чинному Законі передбачено, що сільськогоспо
дарські обслуговуючі кооперативи здійснюють обслуговування 
своїх членів — виробників сільськогосподарської продукції, не 
маючи на меті одержання прибутку, і є неприбутковими ор
ганізаціями (ч. 1 ст. 9), а сільськогосподарські виробничі ко
оперативи провадять господарську діяльність, основною метою 
якої є отримання прибутку (ч. 1 ст. 13) [2, ст.ст. 9, 13].

Важливою новелою Законопроекту вбачається можливість 
членства юридичної особи у сільськогосподарському коопера
тиві, який здійснює свою діяльність з метою одержання при
бутку (фактично — у виробничому кооперативі за сьогодніш
ньою термінологією) [1, ч. 5 ст. 5]. Але за своєю природою 
виробничі кооперативи створюються засновниками, перш за 
все для «спільної виробничої діяльності на засадах обов’язкової 
трудової участі» [2, ч. 1 ст. 12]. Тому не можна погодитися з 
аргументами, які наведені у пояснювальній записці до Законо
проекту стосовно виробничих сільськогосподарських коопера
тивів, де чинним Законом передбачено об’єднання у виробни
чому сільськогосподарському кооперативі виключно фізичних 
осіб на засадах їх обов’язкової трудової участі: «Такий підхід, 
яким унеможливлюється членство у виробничих кооперативах 
юридичних осіб, у тому числі фермерських господарств, також 
суттєво звужує можливості для розвитку сільськогосподарської 
кооперації» [1].

Аналізуючи концептуальні положення Законопроекту, слід 
погодитися з авторами документу, які у пояснювальній записці 
зазначають, що основними недоліками чинного законодавчого 
регулювання у сфері сільськогосподарської кооперації є його 
розпорошеність та неузгодженість. Проте, як відомо, 20 листо
пада 2012 року було внесено суттєві зміни до Закону України 
«Про сільськогосподарську кооперацію» [2]. Основною метою 
вказаних змін, крім іншого, було закріплення на законодавчо
му рівні неприбуткового статусу сільськогосподарських обслу
говуючих кооперативів та визначення ознак неприбутковості.

Таким чином, на нашу думку, основоположною концепцією 
Законопроекту [1] є відсутність поділу сільськогосподарських
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кооперативів на обслуговуючі та виробничі (з відповідними 
правовими, організаційними та економічними наслідками).

Коментовані положення визначають скожі за змістом, але 
різні за економічною й правовою природою типи кооперати
вів: обслуговуючі та виробничі. Вказана класифікація відпо
відає вимогам статті 6 Закону України «Про кооперацію», яка 
встановлює, що відповідно до завдань та характеру діяльності 
кооперативи поділяються на такі типи: виробничі, обслуговую
чі та споживчі [3].

Розглянемо більш детально спільні та відмінні риси сіль
ськогосподарських кооперативів.

Як зазначав О. В. Чаянов, кооператив (мається на увазі, 
згідно з сучасною термінологією, обслуговуючий) це перш за 
все об’єднання (союз) господарств, але господарства, які вхо
дять до цього об’єднання, не знищуються, а й надалі залиша
ються дрібними трудовими господарствами. Сільськогосподар
ський кооператив є доповненням до самостійного селянського 
господарства, обслуговує його і без такого господарства не має 
сенсу [4, с. 8-9].

Закон України «Про кооперацію» встановлює, що обслуго
вуючий кооператив — це кооператив, який утворюється шля
хом об’єднання фізичних та/або юридичних осіб для надання 
послуг переважно членам кооперативу, а також іншим особам 
з метою провадження їх господарської діяльності [3].

Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію» за 
цілями, завданнями і характером діяльності виділяє два типи 
сільськогосподарських кооперативів — обслуговуючі та вироб
ничі [2, ст. 3].

Таким чином, сільськогосподарські обслуговуючі кооперати
ви є окремим видом як обслуговуючих (відповідно до Закону 
України «Про кооперацію»), так і сільськогосподарських (від
повідно до Закону України «Про сільськогосподарську коопе
рацію») кооперативів, але з низкою особливостей, а саме: їх 
засновниками і членами виступають самі товаровиробники, які 
при цьому не втрачають своєї економічної самостійності; вони 
мають доволі конкретно визначену мету діяльності — змен
шення витрат та/або збільшення доходів членів кооперативу
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під час провадження ними сільськогосподарської діяльності, а 
не одержання прибутку юридичною особою, що їх принципово 
відрізняє від сільськогосподарських виробничих кооперативів, 
які діють виключно з метою отримання прибутку; з іншого 
боку, можливість ведення діяльності з захисту економічних ін
тересів значно розширює сферу діяльності таких кооперативів; 
можуть надавати послуги тільки своїм членам.

Важ.ливим є те, що на відміну від виробничих сільськогос
подарські обслуговуючі кооперативи можуть об’єднувати як 
фізичних, так і юридичних осіб, — виробників сільськогоспо
дарської продукції.

в  абсолютній більшості країн світу під сільськогосподар
ськими кооперативами розуміють саме сільськогосподарські 
обслуговуючі кооперативи. Під англійським словом «коопера
тив» (cooperative) у світі розуміють, як правило, обс.чуговую- 
чий кооператив без додавання слова «обслуговуючий» (service). 
Поняття «виробничий кооператив» (production cooperative) в 
міжнародній практиці існує, але не набуло широкого розпо
всюдження. Воно замінюється конкретними формами вироб
ничих об’єднань, специфічних для регіону/країни: колективне 
господарство — в CPGP, кібуц в Ізраїлі, мондрагон — в Іспанії 
тощо.

Визначення виробничого кооперативу наведено в Цивіль
ному та Господарському кодексах України, а також у Законі 
України «Про кооперацію».

Цивільним кодексом України в залежності від мети діяль
ності (одержання прибутку та наступного його розподілу між 
учасниками) господарські товариства та виробничі кооперати
ви об’єднанні в єдину категорію підприємницьких товариств 
[5, ст. 84]. При цьому виробничий кооператив визначається 
як добровільне об’єднання громадян на засадах членства для 
спільної виробничої або іншої господарської діяльності, яка ба
зується на їхній особистій трудовій участі та об’єднанні його 
членами майнових пайових внесків. Статутом кооперативу та 
законом може бути передбачено участь у діяльності виробничо
го кооперативу на засадах членства також інших осіб (частина 
перша статті 163 Кодексу) [5].
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Господарський кодекс України розглядає кооперативні під
приємства як корпоративні підприємства [6, ч. 5 ст. 63]. Вироб
ничим кооперативом визнається добровільне об’єднання грома
дян на засадах членства з метою спільної виробничої або іншої 
господарської діяльності, що базується на їх особистій трудовій 
участі та об’єднанні майнових пайових внесків, участі в управ
лінні підприємством та розподілі доходу між членами коопера
тиву відповідно до їх участі у його діяльності [6, ч. 1 ст. 95].

У Законі України «Про кооперацію» міститься найбільш 
загальне поняття: виробничий кооператив — це кооператив, 
який утворюється шляхом об’єднання фізичних осіб для спіль
ної виробничої або іншої господарської діяльності на засадах їх 
обов’язкової трудової участі з метою одержання прибутку [З, 
ст. 2].

Таким чином, сільськогосподарський виробничий коопе
ратив, з одного боку, є видом виробничого кооперативу, з ін
шого — видом сільськогосподарського кооперативу, оскільки 
має характерну для них особливість: об’єднує виробників сіль
ськогосподарської продукції^ — фізичних осіб. За винятком 
зазначеної особливості сільськогосподарський виробничий ко
оператив має ті ж характерні риси, що й будь-який інший ви
робничий кооператив: є юридичною особою; створюється ш.ля- 
хом об’єднання виключно фізичних осіб; його члени зобов’язані 
брати особисту трудову участь у діяльності кооперативу; зміс
том діяльності є провадження спі.пьної виробничої або іншої 
господарської діяльності; метою діяльності такої юридичної 
особи є одержання прибутку.

Серед переваг виробничих кооперативів, у порівнянні з ін
шими формами господарювання на селі в сучасних умовах, 
можна назвати: 1) у сільськогосподарському виробничому ко
оперативі об’єднується праця його членів, а об’єднання пайо
вих внесків має допоміжне значення; 2) не менш важливою 
умовою є те, що у виробничому кооперативі прибуток розподі
ляється залежно від вкладеної праці кожного його члена, а ви

' Термін «виробники сільськогосподарської продукції» використовується у 
значенні, встановленому Законом України «Про сільськогосподарський пере
пис».
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плата дивідендів на паї має допоміжне до стимулювання праці 
значення; 3) у будь-якому кооперативі кожен член має один 
голос, а отже усі члени мають рівні права і можливості, що є 
передумовою стабільності у відносинах між ними, а також між 
членами та кооперативом [7, с. 154—155].
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