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УДК 338.436:332.11

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПІДТРИМКИ 
РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ 

ОБСЛУГОВУЮЧОЇ КООПЕРАЦІЇ В КОНТЕКСТІ 
РЕГІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

М.С. Гордієнко, аспірант
Черкаський державний технологічний університет

У статті розглянуто закордонний досвід розвитку сільськогоспо-
дарської обслуговуючої кооперації, проаналізовано кооперативне за-
конодавство ряду країн, де кооперація є дієвим  механізмом сприяння 
розвитку регіонів, та особливостей оподаткування сільськогосподар-
ських обслуговуючих кооперативів в цих країнах. На основі прове-
деного аналізу розроблено рекомендації щодо сприяння кооперації 
в Україні.

Ключові слова: кооперативний рух, розвиток регіону, сільсько-
господарська обслуговуюча кооперація, неприбутковість, оподатку-
вання кооперативів.

Постановка проблеми. Європейський досвід регіональ-
ної політики показує, що соціально-економічний розвиток 
регіонів реалізується через підтримку кооперації дрібних та 
середніх сільськогосподарських виробників. Більшість євро-
пейських країн визнали на законодавчому рівні не лише еко-
номічну, а й високу соціальну роль кооперативів у вирішенні 
проблем регіонів. В ЄС місцева влада розглядає кооперацію як 
засіб підтримки конкурентоспроможності сільгоспвиробників, 
створення нових робочих місць, стимулювання розвитку регі-
онів з економічними труднощами, досягнення збалансованого 
розвитку економіки. Розвиток кооперації в агропромисловому 
виробництві в умовах ринкового середовища, жорсткої кон-
куренції, глобалізації економіки неможливий без використан-
ня закордонного досвіду.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз на-
укових досліджень теорії та історії сільськогосподарської 
обслуговуючої кооперації, світового та українського коопе-
ративного законодавства показує, що дані питання постій-
но привертали увагу вчених. Цій темі присвятили свої праці: 
С.В. Бородаєвський, М. І. Долішній, П. Девіс, К. Корнфорт, 
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В.В. Зіновчук, А.П. Макаренко, М.Й. Малік, В.І. Марочко,
В.Я. Месель-Веселяк, Л.В. Молдаван, О.М. Онищенко,
П.Т. Саблук, М.І. Туган-Барановский, О.В. Чаянов, В.М. Яценко,
В.В. Юрчишин та інші. В обслуговуючій сфері кооперація 
в Україні має незначний розвиток, тому вивчення та ви-
користання закордонного досвіду розвитку обслуговуючої 
сільськогосподарської кооперації, як механізму підтримки ре-
гіонального розвитку, є актуальним.

Постановка завдання. Метою статті є вивчення закор-
донного досвіду розвитку сільськогосподарської обслуговуючої 
кооперації та розроблення рекомендацій щодо його впрова-
дження як засобу підтримки розвитку регіонів в Україні.

Виклад основного матеріалу. Виникнення капіталіс-
тичних відносин, індустріальна революція призвели до погір-
шення соціально-економічного становища більшої частини 
населення, поява та загострення конкуренції спричини-
ли зростання агресивності ринку. Це зумовило виникнен-
ня кооперації як механізму самодопомоги та самозахисту 
сільськогосподарських товаровиробників проти натиску 
ринкового середовища через спільне здійснення деяких гос-
подарських функцій.

В перекладі з латинської  «кооперація» означає співдруж-
ність, спільну діяльність. За словами О.В. Чаянова, термін «ко-
операція» і її необхідність в сучасному розумінні вперше вжив 
соціаліст-утопіст Р. Оуен [20, с. 18]. Ідеї Р. Оуена знайшли 
практичне застосування його послідовниками лише через де-
кілька десятиліть в Англії в місті Рочдейлі, де у 1844 році 28 
робітників організували споживчий кооператив і сформулю-
вали принципи кооперації:

• добровільність участі в кооперативі;
• рівноправна участь членів в управлінні кооперативом 

(один член – один голос, виборність і підзвітність членам коо-
перативу всіх його органів);

• продаж товарів лише за готівковий розрахунок за 
середньо-ринковими цінами;

• розподіл прибутку між членами кооперативу пропо-
рційно кількості закупок в кооперативній лавці;

http://visnyk.mnau.edu.ua/
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• продаж лише доброякісних товарів, точна міра і чиста 
вага; 

• створення резервного фонду на випадок непередбаче-
них труднощів;

• постійне відрахування долі прибутку на культурно-
просвітницьку діяльність;

• нейтралітет кооперативу до політичних та релігійних 
поглядів своїх членів, вільний обмін думок з усіх питань, що 
цікавлять більшість загального зібрання та ін. [11, с. 25-29].

У Німеччині з середини 50-х років ХІХ ст. почали виникати 
сільськогосподарські кооперативи, метою діяльності яких була 
закупівля матеріалів, насіння тощо, з кінця ХІХ ст. –  спільний 
збут продукції, спільне користування електрикою, технікою, 
впровадження технічних поліпшень тощо. У 1920 р., за дани-
ми С. Бородаєвського, в Німеччині налічувалося вже 13000 
сільськогосподарських кооперативів [5, с. 243-244]. Після 
Німеччини сільськогосподарська кооперація поширилася у 
Франції, Італії, Ірландії, Данії та інших країнах.

Зростання кількості кооперативних організацій в різних 
країнах привело до створення в 1895 р. у Лондоні Міжнародно-
го кооперативного альянсу (МКА), об’єднання кооперативних 
організацій Англії, Франції, Італії, Бельгії, Голландії, Швей-
царії, Сербії, Данії, США, Австрії, Індії, Аргентини, Австро-
Угорщини та Росії [1, с.221-242].

В Європейському Союзі найбільшою є частка кооперати-
вів, головна функція яких – заготівля, переробка і збут сіль-
ськогосподарської продукції. Причому переважна більшість 
кооперативів продає сільгосппродукцію не у вигляді сирови-
ни, а здійснює певну обробку, пакування тощо. У Данії ко-
оперативами переробляється 90% молока, 90% масла і сиру 
експортується кооперативами. Кооперативи Скандинавії пе-
реробляють та реалізують 80% м'яса та молока. У Нідерландах 
кооперативи реалізують 95% фруктів, майже всі овочі та 90% 
вовни, 90% вершкового масла, майже 85% сиру, 80% молоч-
ного порошку, 65% цукру та близько 60% згущеного молока. 

Велику групу складають кооперативи, що займаються 
виробничо-технічним забезпеченням. Кооперативи Фінляндії 
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і Швеції постачають своїм членам 60% засобів виробництва, 
Франції та ФРН – 50% кормів та добрив, Нідерландів – 55% 
кормів та третину мінеральних добрив. Майже 60% збуту сіль-
госппродукції Франції припадає на кооперативи. 

У Канаді кооперація – це 52% постачання нафтопродук-
тів, 13% добрив і хімікатів, 14% кормів для тварин та понад 
50% продажу яєць і птиці [3, с.11-12]. Сільськогосподарські 
кооперативи США переробляють 82% молока, виробляють 51% 
цукру, займають 40% оптових ринків худоби, 80% електропос-
тачання, доставляють 45% добрив та 44% пального  [18, с.1].

Згідно з українським законодавством, сільськогосподар-
ські кооперативи за функціональними ознаками поділяються 
на дві групи: виробничі та обслуговуючі. До обслуговуючих 
кооперативів відносять переробні, заготівельно-збутові, по-
стачальницькі та інші [9, с. 89-94]. В.В. Зіновчук стверджує, 
що виробничі кооперативи практично не існують в сільському 
господарстві розвинених країн. Організаційно вони сформо-
вані як обслуговуючі, проте саме словосполучення «сільсько-
господарський обслуговуючий кооператив» за кордоном 
майже відсутнє [10, с. 33-34]. 

Аналіз світового кооперативного законодавства показує 
відсутність єдиного підходу до питання оподаткування сіль-
ськогосподарських кооперативів. Однак здійснюється фі-
нансова підтримка кооперативів більшості розвинених країн 
шляхом застосування пільгових кредитів і пільгового оподат-
кування у рамках певних програм. За рівнем податкового 
стимулювання системи оподаткування різних країн можна 
умовно поділити на 3 групи. До 1-ї групи не застосовуються 
особливі режими оподаткування кооперативів, до 2-ї групи 
застосовуються традиційні правила оподаткування коопера-
тивних сільгоспвиробників із застосуванням незначних по-
даткових пільг, до 3-ї групи – спеціальні податкові режими 
сплати кооперативного податку [13, с. 20].

До 1-ї групи можна віднести Австрію, Ірландію, Швецію, 
Фінляндію. У Швеції, Фінляндії та Ірландії, пільгова система 
оподаткування яких є найкращою в Європі, кооперативи опо-
датковуються на загальних засадах. 

http://visnyk.mnau.edu.ua/
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До 2-ї групи відносять Німеччину, Данію, Нідерланди, 
Великобританію, Бельгію. Особливістю їх оподаткування є 
пільгове оподаткування доходів членів кооперативів, одержа-
не у вигляді дивідендів, отриманих після розподілу результа-
тів діяльності кооперативу. У Бельгії дивіденди кооперативів 
оподатковуються у розмірі 40%, якщо вони перевищують 
установлену законом норму. 

Найбільш чисельною є 3 група, до якої можна віднести 
Італію, Іспанію, Францію, Грецію, Португалію, Польщу, Швей-
царію, Канаду, США. Італійське законодавство характеризу-
ється відсутністю подвійного оподаткування; звільненням 
кооперативів від податку на корпорації протягом перших 10 
років, пільговим оподаткуванням в подальшому. Податок з 
кооперативів в Італії є диференційованим відносно розміру 
соціальних виплат та виплат винагород. Якщо на ці виплати 
припадає більше 60% усіх витрат кооперативу, то вони під-
лягають звільненню від сплати прибуткового податку, якщо 
від 40 до 60% витрат кооперативу, то кооператив отримує 
знижку з прибуткового податку у розмірі 50% [2, с. 1]. Також 
передбачено мінімальний дохід пайовика, що не обкладається 
податком [7, с. 18-22]. 

Велику кількість податкових пільг для кооперативів пе-
редбачено законодавством Португалії. Вони звільнені від по-
датку на корпорації, податку на капітал, додаткового податку 
та податку на будови, що використовуються  під офіси та для 
здійснення господарської діяльності [17, с. 141-143].

Податкова система Франції передбачає звільнення сіль-
ськогосподарських кооперативів від податку на прибуток в 
частині діяльності, що пов’язана з наданням послуг членам 
кооперативу. Вони мають право на надання послуг третім осо-
бам, які не є членами, але у рамках 20% від обороту, і тоді ця 
діяльність підлягає сплаті податку на прибуток на загальних 
засадах. Кооперативам Франції неодноразово передавалося 
на безоплатній основі майно державної власності. За пільго-
вою відсотковою ставкою надаються позики кооперативам 
по збереженню і пакуванню продукції. Реалізується особли-
ве стимулювання кооперативів зі спільного використання 
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техніки (CUMA). Наприклад, держава компенсує 20% вар-
тості машин і обладнання, придбаних членами кооперативу 
колективно. Кооперативи Франції отримують фінансування 
вилучення з ринку надлишкової  продукції у випадку пере-
виробництва. Здійснюється фінансування адміністративних 
витрат та утримання спеціалістів, що допомагають освоювати 
нові технології покращення якості товарної продукції 5 років 
з моменту створення. Також кооперативи мають змогу брати 
участь в інвестиційних проектах підтримки малого і середньо-
го бізнесу, деякі з яких фінансуються спільно Францією і ЄС. 

У Канаді кооперативи можуть бути зареєстровані як 
комерційні, так і некомерційні організації. Некомерційні 
звільняються від сплати податку на прибуток та отримують 
відшкодування ПДВ. Сільськогосподарські кооперативи за-
звичай реєструються як комерційні корпорації. Вони мають 
сплачувати податок на прибуток та ПДВ, як і будь-які ко-
мерційні підприємства.  Не підлягають оподаткуванню па-
тронажні дивіденди, що сплачуються членам кооперативу 
пропорційно до економічної участі в роботі кооперативу. Чле-
ни сільськогосподарського кооперативу сплачують податок 
на дохід по них відповідно до своїх режимів оподаткування. 
Проте члени кооперативу мають право відкласти сплату по-
датку на дохід, який вони мають сплатити стосовно патро-
нажних дивідендів, якщо вони виплачуються не готівкою, а 
кооперативними акціями. Податок на прибуток сплачується 
при продажі акцій. Кооперативи Канади мають менше подат-
кових пільг, ніж у Франції. Проте в Канаді є ряд державних та 
регіональних програм підтримки, якими можуть скористатися 
сільськогосподарські кооперативи, наприклад Програма сіль-
ськогосподарської адаптації передбачена на 5 років, вартість 
якої 163 млн дол. ЇЇ метою є допомога в реагуванні на нові 
та актуальні проблеми, використання існуючих можливостей, 
пошук рішень, розроблення пілотних проектів, що сприятиме 
адаптації та конкурентоспроможності сільськогосподарського 
сектора [3, с. 46-59].

В Іспанії для сільськогосподарських кооперативів зако-
нодавством передбачається знижена ставка податку на при-
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буток у розмірі 26%, якщо розмір дивідендів менше 15%, 
вони звільняються від оподаткування. Для обслуговуючих ко-
оперативів передбачається звільнення від податку  на майно 
[14, с. 1].

Система оподаткування сільськогосподарських коопера-
тивів у Польщі передбачає звільнення сільськогосподарських 
кооперативів від прибуткового податку для юридичних осіб та 
податку на нерухомість. Також в Польщі встановлено список 
груп товарів, виробництво яких підпадає під отримання коо-
перативами фінансової допомоги від держави.

В Польщі кооперативами часто вважаються вертикально 
організовані добровільні ринкові об’єднання фермерів, голов-
ною метою діяльності яких є спільна реалізація продукції. Така 
співпраця не передбачає змін у правах власності, лише прибу-
ток від спільної діяльності є колективною власністю, і дозволяє 
реалізувати продукцію, не користуючись послугами посеред-
ницького сектора. Такі об’єднання можуть реєструватися як 
економічні чи соціальні підприємства або утворюватися не-
формально. Законодавством Польщі для них передбачено такі 
форми державної підтримки, як:

• одержання інвестиційного кредиту на пільгових умо-
вах;

• звільнення від оподаткування роботи з модернізації за-
собів, що перебувають у власності кооперативів понад 5 років;

• субсидіювання, причому в перші два роки воно скла-
дає понад 5% вартості річного обороту, але не більше 1 млн 
євро, та відсоток зменшується з кожним роком і є меншим для 
груп, річний оборот яких перевищує 1 млн грн.

Групи виробників овочів і фруктів отримують субсидії за 
умови дотримання вимог законодавства, адаптованого до ви-
мог ЄС [3, с. 66].

Кооперативам Греції надаються пільги при купівлі нерухо-
мості, заснуванні підприємств,  не  оподатковуються будь-які 
інвестиції та членські внески до кооперативів [4, с. 68-75].

Законодавством США встановлено неприбутковий статус 
кооперативів, тому вони не обкладаються податком на при-
буток. Такий податок обкладається  на рівні клієнта, його 
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сплачує кожен із членів цього кооперативу. В США доступ-
не державне кооперативне кредитування, що надає креди-
ти на різні виробничі цілі строком до 50 років з державного 
бюджету. До державної кооперативної системи виробничого 
кредиту входять 12 окружних банків, 500 місцевих асоціацій 
кооперативів виробничого кредиту. Асоціації кооперативів 
виробничого кредиту спеціалізуються на короткостроковому 
і середньостроковому кредитуванні від 1 місяця до 5 і більше 
років під 5-8% річних [15, с. 48].

Висновки. Велика кількість передових країн світу визнали 
на законодавчому рівні високу роль кооперативів у вирішенні 
економічних і соціальних проблем регіонів і надають їм різні 
пільги, насамперед податкові. Як свідчить проведений аналіз, 
в деяких країнах кооперативи не мають пільг і оподаткову-
ються на загальних засадах, проте простежується тенденція 
підтримки кооперативної діяльності державою. Найбільшою 
є група країн, де сільськогосподарські кооперативи звільнені 
від обкладення багатьма податками, як некомерційні органі-
зації. Позитивний світовий досвід може бути використаний 
при розроблення заходів, спрямованих на регіональний еко-
номічний розвиток.

Втілення та практична реалізація окремих наведених 
рекомендацій сприятиме розвитку української сільськогос-
подарської обслуговуючої кооперації як елемента соціальної 
політики розвитку регіонів.
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М.С. Гордиенко. Зарубежный опыт поддержки развития сельськохо-
зяйственной обслуживающей кооперации в контексте регионального 
экономического развития.

В статье рассмотрен зарубежный опыт развития сельскохозяйственной 
обслуживающей кооперации, проанализировано кооперативное законодатель-
ство ряда стран, где кооперация является действенным механизмом содействия 
развитию регионов, и особенностей налогообложения сельскохозяйственных 
обслуживающих кооперативов в этих странах. На основе проведенного анали-
за разработаны рекомендации по содействию кооперации в Украине.

M. Hordiienko. Foreign experience in support of the development of 
agricultural service cooperation in the context of regional economic 
development.

In article foreign experience in the development of agricultural servicing 
cooperation, the analysis of cooperative laws of several countries where cooperation 
is an effective mechanism for promoting development of the regions and features 
of taxation of agricultural service cooperatives in these countries is considered. 
Based on this analysis recommendations in promoting of cooperation in Ukraine 
are made.
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