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СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ОБСЛУГОВУЮЧИХ КООПЕРАТИВІВ 

Статтю присвячено проблемам бюджетного фінансування розвитку сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів. Досліджено порядок і умови фінансової підтримки сільськогосподарських обслуговуючих коопе-
ративів. Проведено оцінку ефективності виконання державної програми підтримки «Рідне село». Висвітлено 
особливості оподаткування сільськогосподарської обслуговуючої кооперації та проаналізовано проблеми реаліза-
ції цього бюджетного фінансування в Україні. Наведено напрями вдосконалення державної підтримки сільсько-
господарської обслуговуючої кооперації. Представлено світовий досвід фінансової підтримки й оподаткування 
учасників обслуговуючого кооперативного аграрного ринку. Вдосконалено державну фінансову підтримку сіль-
ськогосподарської обслуговуючої кооперації. Фінансово-господарські результати діяльності враховано в держав-
ній підтримці. Систематизовано й узагальнено фінансову підтримку обслуговуючого кооперативного сегмента 
аграрного ринку. 
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ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩИХ КООПЕРАТИВОВ

Галайко А.М.

Статья посвящена проблемам бюджетного финансирования развития сельскохозяйственных обслуживаю-
щих кооперативов. Исследованы порядок и условия финансовой поддержки сельскохозяйственных обслуживающих 
кооперативов. Проведена оценка эффективности выполнения государственной программы поддержки «Родное 
село». Отражены особенности налогообложения сельскохозяйственной обслуживающей кооперации и проанали-
зированы проблемы реализации этого бюджетного финансирования в Украине. Приведены направления совершен-
ствования государственной поддержки сельскохозяйственной обслуживающей кооперации. Представлен мировой 
опыт финансовой поддержки и налогообложения участников обслуживающего кооперативного аграрного рынка. 
Усовершенствована государственная финансовая поддержка сельскохозяйственной обслуживающей кооперации. 
Финансово-хозяйственные результаты деятельности учтены в государственной поддержке. Систематизирована 
и обобщена финансовая поддержка обслуживающего кооперативного сегмента аграрного рынка.

Ключевые слова: финансовая поддержка, сельскохозяйственные обслуживающие кооперативы, бюджетные 
средства, налогообложение, сельскохозяйственные предприятия, частичная компенсация.

FINANCIAL SUPPORT OF DEVELOPMENT  
OF AGRICULTURAL SERVICING COOPERATIVES 
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The article focuses on problems of budget financing of development of agricultural servicing cooperatives. Order and 
conditions of financial support of agricultural servicing cooperatives are investigated. Assessment of effectiveness of fulfil-
ment of state program support of “Native Village” is carried out. Features of taxation of agricultural servicing cooperation 
are highlighted. Problems of realization of this budget financing in Ukraine are analyzed. Directions of improve of state 
support of agricultural servicing cooperation are provided. World experience of financial support and taxation of partici-
pants of servicing cooperative agrarian market is presented. State financial support of agricultural servicing cooperation is 
improved. Financial and economic results from activity are taken into account in state support. Financial support of service 
cooperative segment of agrarian market is systematized and summarized.
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partial compensation.

Постановка проблеми. Об’єднуючись в обслуго-
вуючі кооперативи, сільськогосподарські виробники 
отримують можливість ефективніше працювати за 
умови взаємної допомоги один одному. При цьому 
великого значення набуває державна підтримка сіль-
ськогосподарських обслуговуючих кооперативів, яка 
збільшує їхні фінансові можливості для діяльності. 
У процесі державного фінансового сприяння розви-
тку обслуговуючих кооперативів частково відшкодову-
ється вартість техніки, що зумовлює зниження витрат і 
зростання доходів їхніх членів. Це має велике значення 
для розвитку учасників сільськогосподарської обслуго-
вуючої кооперації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженню державної фінансової підтримки розвитку 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в 
Україні приділяється постійна увага. Доцільно виокре-
мити вітчизняних учених, які займалися питаннями 
у цій галузі: В.С. Шебанін, О.І. Котикова, Ю.А. Кор-
мишкін, А.Є. Величко, Т.М. Чурилова, А.С. Шолойко, 
М.С. Гордієнко та багато інших. У роботах зазначених 
учених проаналізовано особливості державної фінан-
сової підтримки сільськогосподарської обслуговуючої 
кооперації, проблеми її реалізації та шляхи їх вирі-
шення. Незважаючи на численні наукові дослідження, 
залишається потреба в узагальненні та систематизації 
державного сприяння розвитку обслуговуючого коопе-
ративного сектору агарного рику. Також існує необхід-
ність урахування фінансово-господарських результатів 
діяльності сільськогосподарських обслуговуючих коо-
перативів у державній підтримці. 

Постановка завдання. Цілями даної наукової праці 
є дослідження, узагальнення, систематизація держав-
ної фінансової підтримки розвитку сільськогосподар-
ської обслуговуючої кооперації в Україні; виокрем-
лення проблем реалізації даної фінансової підтримки 
та шляхів їх вирішення; вдосконалення державного 
сприяння розвитку обслуговуючого кооперативного 
сектору аграрного ринку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Одним 
із напрямів державної політики розвитку агропромис-
лового комплексу є фінансова підтримка сільськогос-
подарських обслуговуючих кооперативів, головними 
завданнями якої є формування сприятливих умов для 
їх створення, становлення та розвитку через форму-
вання сприятливої податкової, інвестиційної, бюджет-
ної, фінансової політики стосовно роботи сільськогос-
подарських обслуговуючих кооперативів та їх членів 
і розроблення механізму їх підтримки. Центральні й 
місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого 
самоврядування сприяють зміцненню і розвитку еко-
номічної самостійності сільськогосподарських обслу-
говуючих кооперативів та їхніх членів, зростанню 
ефективності їхньої роботи. Державне фінансове спри-
яння розвитку сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів відбувається згідно з державними і регі-
ональними програмами за рахунок державного та міс-
цевих бюджетів [1].

Бюджетна підтримка надається сільськогосподар-
ським обслуговуючим кооперативам на конкурсній 
основі, членами котрих є особисті селянські, фермер-
ські господарства і фізичні особи – сільськогосподар-
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ські виробники, для купівлі сільськогосподарської 
техніки, обладнання й устаткування вітчизняного 
виробництва. Держава надає цю підтримку сільсько-
господарським обслуговуючим кооперативам у розмірі 
90% вартості техніки без урахування податку на додану 
вартість за умови попередньої сплати цим господарю-
ючим суб’єктом постачальнику техніки 10% її вартості 
й укладення з управлінням відповідної угоди. У разі 
відчуження сільськогосподарським обслуговуючим 
кооперативом чи надання в користування техніки тре-
тім особам до завершення п’ятирічного терміну її екс-
плуатації, у тому числі у зв’язку з ліквідацією коопера-
тиву, сума бюджетних коштів, що була спрямована на 
його фінансову підтримку, повертається до державного 
бюджету. Фінансова підтримка не надається сільсько-
господарським обслуговуючим кооперативам, у котрих 
є заборгованість із виплати заробітної плати та забор-
гованість перед місцевими і державним бюджетами, 
Пенсійним фондом України, а також тим, у яких були 
виявлені факти нецільового використання бюджетних 
ресурсів. Сільськогосподарські обслуговуючі коопера-
тиви, котрі стали банкрутами, стосовно яких ведеться 
справа про банкрутство й які знаходяться на етапі лік-
відації, теж не можуть отримати від держави часткову 
компенсацію вартості техніки та обладнання [2]. 

Міністерство аграрної політики та продовольства 
за підсумками дев’яти місяців поточного року почи-
наючи з жовтня може перерозподіляти невикористані 
бюджетні ресурси між регіонами відповідно до пропо-
зицій управлінь стосовно зниження асигнувань у разі 
неможливості їх використання чи збільшення у зв’язку 
з появою потреби через внесення змін до розподіле-
них бюджетних коштів у межах загального річного 
ліміту асигнувань. Дане міністерство складає і подає 
бюджетну та фінансову звітність про використання 
фінансових ресурсів державного бюджету і контролює 
їх цільове та ефективне використання [2].

Для розвитку сільськогосподарських обслуговую-
чих кооперативів була створена державна програма під-
тримки «Рідне село», реалізація якої мала проходити у 
два етапи. Перший етап був розрахований на період від 
2013 до 2016 р., на якому передбачалося формування 
нормативно-правової бази і законодавства; створення 
сільськогосподарських кооперативів обсягом не менше 
4 тис.; створення 1 млн. робочих місць у сільській міс-
цевості; продаж сільськогосподарськими обслугову-
ючими кооперативами молочної продукції не нижче 
10%, картоплі і овочів – 25%, фруктів – 20%. Другий 
етап реалізації програми «Рідне село» охоплює період 
від 2017 до 2020 р., на котрому передбачається ство-
рення 1 тис. додаткових сільськогосподарських обслу-
говуючих кооперативів і розвиток діючих; розширення 
галузі діяльності з охопленням 60% сільської місце-
вості; створення 1,6 млн. робочих місць [7, с. 9].

Для реалізації державної програми сприяння розви-
тку сільськогосподарських обслуговуючих кооперати-
вів «Рідне село» були розраховані фінансові ресурси в 
обсязі 21 млрд. грн., джерелами яких мали бути держав-
ний бюджет, місцеві бюджети, кредити та інвестиції. 
Відповідні бюджетні ресурси повинні були спрямову-
ватися на фінансову підтримку сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів, членами котрих є тільки 
особисті селянські, фермерські господарства і фізичні 
особи – сільськогосподарські виробники, на конкурс-

ній основі для купівлі сільськогосподарської техніки 
чи обладнання [7, с. 10].

У виробничій частині програми «Рідне село» 
робиться акцент на державній підтримці малого і серед-
нього сільськогосподарського товаровиробника, тобто 
розвиток кооперації в Україні. Ініціатива спрямовується 
за двома напрямами: зростання економіки господарств 
населення та підтримка сільськогосподарського коопе-
ративного руху як дієвого інструменту зростання кон-
курентоспроможності малих і середніх товаровиробни-
ків сільськогосподарської продукції [4, с. 203]. 

Виконання зазначеної програми було не зовсім 
ефективне. Станом на 1 січня 2017 р. було 1 017 сіль-
ськогосподарських обслуговуючих кооперативів, а 
на початок 2018 р. – 1 073. При цьому за програмою 
«Рідне село» до 2016 р. передбачалося 4 тис. сіль-
ськогосподарських обслуговуючих кооперативів [3]. 
До цього ж у державних бюджетах із 2013 до 2018 р. 
не були передбачені фінансові ресурси для підтримки 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперати-
вів у рамках програми «Рідне село». Це свідчить про 
нестачу державних фінансів для реалізації цієї про-
грами підтримки.

Оподаткування збутових операцій продукції сіль-
ськогосподарських обслуговуючих кооперативів відбу-
вається так, що фізичні особи, які є членами цих коопе-
ративів, одержують після оплати всіх податків значно 
меншу суму, ніж юридичні особи, котрі теж виступа-
ють членами відповідних кооперативів. Це призводить 
до того, що дрібним сільськогосподарським вироб-
никам стає невигідно об’єднуватися в обслуговуючі 
кооперативи. Кооперативні виплати сільськогосподар-
ських обслуговуючих кооперативів їх членам не нале-
жать до валових витрат цих кооперативів, а справляння 
податкових платежів із самих сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів відбувається як прибут-
кових комерційних суб’єктів за винятком оподатку-
вання податком на прибуток [6, с. 264]. 

Вдосконалити державну фінансову підтримку 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів 
можна шляхом фінансування програм інформування і 
навчання суб’єктів сільськогосподарського бізнесу сто-
совно переваг об’єднання в кооперативи, яке зумовить 
розвиток кооперативного сегменту аграрного ринку. 
Також необхідно вдосконалити законодавство щодо 
регулювання функціонування і створення сільськогос-
подарських обслуговуючих кооперативів та у порядку 
використання грошових коштів за бюджетними про-
грамами необхідно конкретизувати заходи, які фінан-
суються у межах державних цільових програм [8]. 

Розвитку вітчизняної практики державної фінансової 
підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговую-
чих кооперативів може сприяти світовий досвід, оцінка 
якого показує відсутність єдиного підходу до справ-
ляння податкових платежів із них. Проте відбувається 
фінансова підтримка кооперативів у більшості розвине-
них держав шляхом застосування пільгового оподатку-
вання та пільгових кредитів у рамках окремих програм. 
Податкове стимулювання сільськогосподарських обслу-
говуючих кооперативів різних держав можна поділити 
на три групи. У першій групі застосовуються особливі 
режими справляння податкових платежів кооперативів. 
У другій групі наявні традиційні умови оподаткування 
кооперативних сільськогосподарських виробників із 
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незначними податковими пільгами. Третя група характе-
ризується спеціальними податковими режимами сплати 
кооперативних податків [5, с. 100]. 

На нашу думку, першочерговим завданням має 
стати пошук додаткових джерел грошових коштів для 
вирішення проблем бюджетного фінансування сіль-
ськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Цими 
джерелами можуть бути фінансові ресурси, які не були 
витрачені на інші заходи в агропромисловому комп-
лексі. Ефективному розвиткові сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів буде сприяти державна під-
тримка, яка буде враховувати їхні фінансові результати 
діяльності з установленням плаваючої ставки відшкоду-
вання техніки. Якщо сільськогосподарський обслугову-
ючий кооператив отримав чистий дохід від своєї діяль-
ності, то йому компенсація техніки збільшується на 0,1% 
на 1% приросту чистого доходу, але не більше 95% вар-
тості техніки. У разі одержання збитку від своєї діяль-
ності державне відшкодування зменшується на 0,6% на 
1% приросту збитку. Базою розрахунку приросту збитку 
і приросту чистого доходу є останній збиток або чистий 
дохід за весь період діяльності сільськогосподарського 
обслуговуючого кооперативу. Часткова компенсація тех-
ніки надається в розмірі 90% її вартості тоді, коли сіль-
ськогосподарський обслуговуючий кооператив не отри-
мав чистого доходу чи збитку від його діяльності, тобто 
перебував у точці беззбитковості, яка виступає базою 
розрахунку державної підтримки за чистого доходу 
або збитку. Наприклад, якщо кооператив отримав при-
ріст чистого прибутку в розмірі 1%, тоді йому відшко-
довується 90,1% (90% + 0,1%) вартості техніки, а коли 
він одержав 1% приросту збитку, то йому компенсу-
ється 89,4% (90% – 0,6%) вартості техніки. Така модель 
бюджетного фінансування дасть можливість економити 
бюджетні ресурси на підтримку збиткових сільськогос-
подарських кооперативів і додатково стимулюватиме їх 
працювати з чистим доходом, який буде розподілятися у 
вигляді кооперативних виплат і нарахувань на паї його 
членам та у вигляді відрахувань до його фондів.

Висновки з проведеного дослідження. Державна 
фінансова підтримка розвитку сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів проводиться шляхом 
часткової компенсації вартості техніки. Держава ком-
пенсує 90% вартості техніки за умови сплати цим гос-
подарюючим суб’єктом постачальнику техніки 10% її 
вартості й укладення з управлінням відповідної угоди. 
У межах державної підтримки суб’єктів сільськогос-
подарської обслуговуючої кооперації передбачається 
програма «Рідне село», цілями якої є формування зако-
нодавства про сільськогосподарську обслуговуючу 
кооперацію, збільшення її чисельності й обсягів реалі-
зації сільськогосподарської продукції.

Реалізація наведеної вище державної підтримки 
наштовхується на певні проблеми: неефективне вико-
нання програми «Рідне село», недостатність бюджет-
них коштів, недосконале оподаткування членів сіль-
ськогосподарської обслуговуючої кооперації. Для 
вирішення зазначених проблем наведено напрями їх 
вирішення, наприклад: пошук додаткових бюджетних 
ресурсів, включаючи грошові кошти, які не були вико-
ристані на інші цілі в агропромисловому комплексі; 
використання світового досвіду державної підтримки 
й оподаткування членів обслуговуючого кооператив-
ного сектору аграрного ринку; фінансування програм 
інформування і навчання сільськогосподарських під-
приємств стосовно переваг об’єднання у сільськогос-
подарську обслуговуючу кооперацію; вдосконалення 
законодавства щодо створення і функціонування сіль-
ськогосподарських обслуговуючих кооперативів; кон-
кретизація в порядку використання коштів на їх під-
тримку цілей, що фінансуються у рамках державних 
цільових програм; удосконалення державної фінансо-
вої підтримки сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів з урахуванням їхніх фінансових резуль-
татів діяльності. Відповідні напрями вдосконалення 
дадуть можливість ефективніше функціонувати обслу-
говуючому кооперативному сектору аграрного рику.

Перспективами подальших досліджень є аналіз 
впливу нових чинників на державну підтримку сіль-
ськогосподарських обслуговуючих кооперативів, а 
також її вдосконалення залежно від певного рівня роз-
витку сільськогосподарського виробництва.
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