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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Використання кооперування в Україні 
має давні національні традиції та характерні 
особливості, хоча все ще не набуває остаточної 
популярності серед фермерів і власників ОСГ.

Кооперація – багатогранне явище й дослі-
джується, як правило, за певними напрямами 
та видами. Це певною мірою простежується й 
виправдовується відсутністю умов для функці-

онування різних кооперативів. Проте для того, 
щоб краще розуміти, які процеси відбува-
ються в кооперативному секторі на сучасному 
етапі, та мати можливість робити кваліфіко-
вані висновки й прогнози щодо його розвитку, 
необхідно дослідити кооперацію загалом – 
як цілісне явище [3].

Нині є потреба реанімувати кооперативну 
ідею та кооперативний підхід у виробничих 
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Стаття присвячена визначенню й аналізу 
наявного сьогодні у нашій державі стану 
законодавчого забезпечення та правового 
регулювання у сфері кооперації та окрес-
ленню шляхів удосконалення норматив-
но-правового супроводу процесів кооперу-
вання. Нова політична ситуація в Україні 
характеризується активністю прогресив-
них сил, що прагнуть змін у суспільстві та 
створюють нові сприятливі умови для 
розширення кооперативної діяльності. 
Відбувається посилення ролі кооперації як 
інституту громадянського суспільства. 
Кооперування продукуватиме нові робочі 
місця, наповнить місцеві бюджети і в умовах 
децентралізації створить перспективи для 
процвітання самоврядних громад і рефор-
мування місцевого самоврядування на інте-
граційних принципах. Спираючись на дер-
жавну підтримку, вона має стати потужним 
інструментом подолання кризових явищ, 
розгортання виробничої, торговельної та 
культурно-масової діяльності серед широ-
ких верств населення. 
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кооперативне об’єднання, кооперативне 
законодавство, кооперативна організація, 
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Статья посвящена определению и ана-
лизу существующего на сегодняшний день 
в нашем государстве состояния законода-
тельного обеспечения и правового регули-
рования в сфере кооперации, определению 
путей усовершенствования норматив-
но-правового сопровождения процессов коо-
перирования. Новая политическая ситуация 
в Украине характеризуется активностью 
прогрессивных сил, стремящихся к изме-
нениям в обществе и создающих новые 
благоприятные условия для расширения 
кооперативной деятельности. Происхо-
дит усиление роли кооперации как инсти-
тута гражданского общества. Все это, 
в свою очередь, повышает показатели эко-
номических реалий. Сейчас в большинстве 
развитых стран кооперативный сектор 

занимает ведущие экономико-социальные 
позиции и обеспечивает соответствующие 
территориальное развитие. Другую ситуа-
цию имеем в Украине, где в первую очередь 
необходимо сконцентрировать усилия на 
создании совершенной правовой базы для 
активного развития кооперации и мотива-
ции общества к объединению. Коопериро-
вание будет продуцировать новые рабочие 
места, наполнит местные бюджеты и в 
условиях децентрализации создаст перспек-
тивы для процветания самоуправляющихся 
общин и реформирования местного само- 
управления на интеграционных принципах.
Ключевые слова: кооперация, кооператив, 
кооперативное объединение, кооператив-
ное законодательство, кооперативная 
организация, самоуправляемые общины. 

The article is devoted to the definition and analy-
sis of the status of legislative provision and legal 
regulation in the sphere of cooperation that is 
available in our country today, and outlining ways 
to improve the regulatory and legal support of 
cooperative processes. The new political situa-
tion in Ukraine is characterized by the activity of 
progressive forces that seek change in society 
and create new favorable conditions for expand-
ing co-operative activities.
There is an intensification of the role of cooper-
ation as an institution of civil society. All this, in 
turn, increases the indicators of current economic 
realities. Today, in most developed countries, the 
cooperative sector occupies leading economic 
and social positions and ensures appropriate 
territorial development. We have a different situ-
ation in Ukraine, where first of all it is necessary 
to concentrate efforts on creation of the perfect 
legal basis for active development of cooperation 
and to organize and motivate the society to unite. 
Cooperation will generate new jobs, fill local bud-
gets and, in a decentralized environment, will 
create prospects for the prosperity of self-govern-
ing communities and the reform of local self-gov-
ernment on integration principles.
Key words: local self-government, cooperation, 
cooperative, cooperative law.
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процесах. Зробити це можливо оновивши 
українське кооперативне законодавство, яке 
вже давно потребує парламентського коре-
гування. Безсистемність – головна й найсут-
тєвіша із сучасних вад вищезазначеної про-
блематики. Тому виправлення цього недоліку 
має стати головним пріоритетом для фахів-
ців. Базовий Закон України «Про кооперацію» 
[15] вже давно не є ефективним регулятором 
кооперативних правовідносин. Більшість його 
норм перегукуються із законами України «Про 
споживчу кооперацію» [18] та «Про сільсько-
господарську кооперацію» [17], він не узгод-
жується з положеннями чинних Цивільного 
(ЦК) та Господарського кодексів (ГК) України. 
Податкове законодавство не регламентує спе-
цифіки оподаткування кооперативів, зокрема 
звільнення від податку на прибуток кооператив-
них виплат. Це спричиняє невідповідність подат-
кового статусу природі та принципам обслугову-
ючих кооперативів. Крім того, державна політика 
має бути спрямована не тільки на підтримку 
наявних кооперативів, але й на створення нових 
кооперативів перспективних типів [21]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Українське сьогодення спонукає широке коло 
експертів і науковців зацікавлено працювати 
у сфері правового забезпечення розвитку  
кооперації.

Сучасний стан кооперування у рамках чин-
ного законодавства в Україні досліджували такі 
вчені: О.М. Вінник, Х.А. Гайдаржи, К.Я. Кучерява, 
І.М. Кучеренко [3; 7]. Розвиток сучасного 
законодавства про сільськогосподарську 
кооперацію проаналізований у наукових пра-
цях О.В. Гафурової, Я.З. Гаєцької-Колотило, 
В.М. Масіна, В.І. Семчика, Н.І. Титової [1]. 
Суттєві доопрацювання в частині врегулювання 
діяльності сільськогосподарських обслугову-
ючих кооперативів пропонують такі автори: 
М.Й. Малік, Р.Я. Корінець, О.Д. Радченко, 
В.Ю. Уркевич та інші [11]. Проблемами пра-
вового статусу юридичних осіб приватного 
права цікавилися такі дослідники: В.І. Семчик, 
І.В. Спасибо-Фаттєєва, О.Р. Кібенко та інші [5]. 

Проте питання, пов’язані з адаптацією пра-
вового статусу організаційно-правових форм 
кооперативів до законодавства ЄС, потребу-
ють подальших наукових пошуків [5].

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. За належної підтримки 
забезпечення кооперації з боку держави та 
здійснення на засадах адаптації національного 
кооперативного законодавства до вимог пра-
вового регулювання Європейського Союзу, 
кооперативи можуть стати потужними грав-
цями на ринку та сприяти соціально-економіч-
ному розвитку самоврядних територій.

Метою статті є обґрунтування підходів 
до застосування концепту розвитку укра-
їнського законодавства у сфері кооперації, 
дослідження основних тенденцій щодо здійс-
нення трансформації чинного законодавства 
України до вимог ЄС та визначення ролі дер-
жави в процесі активізації зазначених процесів.

Виклад основного матеріалу. Економіко-
правові трансформаційні процеси в Україні 
вимагають кардинального перегляду норм 
чинного законодавства, зміни його системи 
та концептуальних положень. Прагнення 
України приєднатися до Європейського 
співтовариства, очевидно, повинні мати 
першочерговим завданням приведення 
вітчизняного законодавства у відповід-
ність до світових вимог. Така пріоритетність 
вказаних тенденцій у трансформації пра-
вових норм закріплена в Законі України 
«Про Загальнодержавну програму адапта-
ції законодавства України до законодавства 
Європейського Союзу» [13]. Ця програма 
визначає механізм досягнення Україною 
відповідності третьому Копенгагенському 
та Мадридському критеріям набуття член-
ства в Європейському Союзі. Цей механізм 
саме й включає адаптацію законодавства, 
утворення відповідних інституцій та інші 
додаткові заходи, необхідні для ефективного 
правотворення та правозастосування [2].

Серед юридичних осіб приватного права, 
правовий статус яких потребує приве-
дення у відповідність до законодавства ЄС, 
особливу увагу варто звернути на коопера-
тиви, оскільки регулювання їхньої діяльності 
сьогодні відбувається неоднозначно і ґрунту-
ється на підходах, властивих ще радянському 
законодавству. Водночас необхідність існу-
вання таких видів юридичних осіб підкреслю-
ється в актах Європейського Союзу, зокрема, 
в Регламенті Ради ЄС від 22 липня 2003 року 
про статут Європейського кооперативного 
товариства [5].

Кооперація є необхідним, важливим та прі-
оритетним трансформаційним інструментом 
у різних галузях народного господарства, тому 
необхідно сконцентрувати зусилля на ство-
ренні досконалої правової бази для активного 
розвитку кооперування в Україні.

На час набуття Україною незалежності, 
правові підходи до регулювання діяльно-
сті кооперативів не мали системного харак-
теру. Був відсутній єдиний систематизований 
законодавчий акт, який регулював би діяльність 
усіх видів кооперативів. Серед актів загаль-
ного законодавства найвищу юридичну силу 
в системі законодавства, зокрема, про регу-
лювання кооперативних, як, зрештою, всіх 
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інших суспільних відносин, має Конституція 
України, норми якої є нормами прямої дії та 
можуть виступати безпосередньою правовою 
підставою для виникнення, зміни чи припи-
нення суспільних відносин [8]. 

Конституція України, не містить конкрет-
них норм, які б прямо стосувалися відносин 
по створенню та діяльності кооперативів, 
немає прямого посилання на норми Основного 
Закону України й державна політика щодо 
різних видів кооперації, проте Конституція 
України у ст. 13 стверджує: «держава забезпе-
чує захист прав усіх суб’єктів права власності 
і господарювання, соціальну спрямованість 
економіки. Усі суб’єкти права власності рівні 
перед законом» [8]. Важливо, що Конституція 
України гарантує незалежність та самостій-
ність розвитку кооперації як окремій соці-
ально-економічній організації, з відповідним 
запобіганням будь-якому втручанню в її діяль-
ність. Конституційне визнання можливості 
створення і функціонування кооперативних 
організацій є фундаментом кооперативного 
законодавства у вигляді спеціальних законів 
та окремих положень цивільного, трудового, 
адміністративного, аграрного, земельного 
та іншого законодавства. 

Одним із перших законів у сфері коопера-
ції було прийняття Закону України «Про спо-
живчу кооперацію» від 10 квітня 1992 року 
№ 2265-ХІІ, який визначив правовий статус 
споживчих товариств та їхніх спілок. У Законі 
відображено міжнародні принципи кооперації, 
врахований досвід роботи кооперації різних 
країн світу і який визначає основи розвитку її 
діяльності [18]. Основними принципами діяль-
ності споживчої кооперації за цим норматив-
но-правовим актом є добровільність членства, 
демократизм, соціальна справедливість, вза-
ємодопомога та співробітництво. Кооперація 
в нових українських реаліях мала завдання 
здійснювати торгівельну, заготівельну, вироб-
ничу та іншу діяльність й безумовно у такий 
спосіб сприяти соціальному і культурному роз-
витку села.

Відповідно до норм цитованого Закону, 
споживча кооперація незалежна у своїй діяль-
ності від органів державного управління, полі-
тичних та інших громадських організацій [18]. 
Основним баченням цього Закону є створення 
правового поля для функціонування спожи-
вчих товариств як добровільних об’єднань 
громадян для здійснення спільної господар-
ської та іншої діяльності з метою задоволення 
своїх економічних і соціальних інтересів, що 
ця діяльність є неприбутковою і не належить 
до підприємницької діяльності. Закон закрі-
плює міжнародні кооперативні принципи, які 

покладені в основу функціонування товариств 
та їх спілок [9].

Правові, організаційні, економічні та соці-
альні умови діяльності кооперативів у сіль-
ському господарстві, поступове відродження 
кооперативної системи та й в цілому, коопе-
ративний рух загалом у громадах почав від-
роджуватися саме після прийняття Закону 
України «Про сільськогосподарську коопе-
рацію», окремих указів Президента України 
«Про невідкладні заходи щодо прискорення 
реформування аграрного сектору економіки» 
3 грудня 1999 року №1529/99, «Про заходи 
щодо забезпечення формування та функ-
ціонування аграрного ринку» від 6 червня 
2000 року № 767; «Про заходи щодо розвитку 
кооперативного руху та посилення його ролі 
в реформуванні економіки України на ринкових 
засадах» від 19 грудня 2000 року №1348 [6]. 
Особливе місце серед підзаконних актів щодо 
врегулювання кооперативних відносин займа-
ють спеціальні правові акти компетентних 
державних органів, які присвячені врегулю-
ванню відносин в кооперативній системі. Це, 
зокрема Постанова Кабінету Міністрів України 
від 22 березня 1993 року № 209 «Про регулю-
вання цін при закупівлі та реалізації м’яса і м’я-
сопродуктів підприємствами і організаціями 
споживчої кооперації», Постанова Кабінету 
Міністрі в України від 27 січня 1995 року № 67 
«Про державну програму розвитку виробничої 
кооперації на 1995–2000 роки» та інші урядові 
акти [10].

Саме для підтримки розвитку особистих 
підсобних господарств громадян та селян-
ських (фермерських) господарств ще Указом 
Президента України «Про невідкладні заходи 
щодо прискорення реформування аграр-
ного сектору економіки» 3 грудня 1999 року 
№1529/99 було обумовлено створення селя-
нами та суб’єктами господарювання обслу-
говуючих кооперативів, як неприбуткових 
організацій. З метою розвитку організацій-
но-правових форм господарювання та фор-
мування інфраструктури аграрного ринку, 
Постановою Кабінету Міністрів України від 
19 вересня 2007 року № 1158 було прийнято 
Державну програму розвитку Українського 
села на період до 2015 року, я в якій було 
задекларовано: організаційну і фінансову 
підтримку створення кооперативних форму-
вань сільськогосподарських товаровироб-
ників; обслуговуючим кооперативам пільгові 
кредити; стимулювання участі переробних та 
інших підприємств агропромислового комп-
лексу, а також споживчих товариств у форму-
ванні кооперативних організацій на засадах 
асоційованого членства тощо. Постановою 
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Кабінету Міністрів України 2009 року за № 557 
було затверджено «Державну цільову еконо-
мічну програму підтримки розвитку сільсько-
господарських обслуговуючих кооперативів 
на період до 2015 року» [6].

Такі зміни в українському законодавстві 
свідчить про переосмислене ставлення дер-
жави до кооперативної форми ведення сіль-
ськогосподарського виробництва. До його 
прийняття правовою основою діяльності  
кооперативів в сільському господарстві 
України, залишався прийнятий ще в 1988 році 
Закон СРСР «Про кооперацію в СРСР»[14] 
(у частині, яка не суперечила чинному 
законодавству України). 

У 1 ст. Закону України «Про сільськогоспо-
дарську кооперацію» наведені необхідні 
для розуміння сільськогосподарської коопе-
рації терміни. 

У Законі зафіксовано, що держава через  
центральні та місцеві органи виконавчої влади 
та органи місцевого самоврядування забезпе-
чує сприяння та підтримку розвиткові сільсько-
господарських обслуговуючих кооперативів. 

У Законі України «Про сільськогоспо-
дарську кооперацію» залишились певні 
невирішені питання, які стосуються: визна-
чення порядку грошової оцінки майна, що 
вноситься членами кооперативу як майновий 
внесок; необхідності закріплення основних 
умов виходу з кооперативу з належним особі 
паєм; одержання частини прибутку від діяль-
ності кооперативу у вигляді виплати часток 
доходу на паї і кооперативних виплат та деякі 
інші. Цей Закон розглядав сільськогосподар-
ську кооперацію, як систему сільськогоспо-
дарських кооперативів, об’єднань створе-
них із метою задоволення лише економічних 
потреб членів кооперативу [17].

Наступним кроком розвитку коопе-
ративного руху в Україні було прийняття 
у 2001 році основних законів для кредитно-ко-
оперативного руху: Закон України «Про фінан-
сові послуги та державне регулювання рин-
ків фінансових послуг» від 7 грудня 2001 року 
[19]; Закон України «Про кредитні спілки» від 
20 грудня 2001 року [16].

Закон України «Про фінансові послуги та 
державне регулювання ринків фінансових 
послуг» встановлює загальні правові засади 
у сфері надання фінансових послуг, здійснення 
регулятивних та наглядових функцій за діяль-
ністю з надання фінансових послуг. Головною 
метою цього Закону є створення правових 
основ для захисту інтересів споживачів фінан-
сових послуг, правове забезпечення діяльно-
сті і розвитку конкурентоспроможного ринку 
фінансових послуг в Україні, правове забез-

печення єдиної державної політики у фінансо-
вому секторі України [19].

У свою чергу, Закон України «Про кредитні 
спілки» визначає організаційні, правові та еко-
номічні засади створення та діяльності кре-
дитних спілок, їх об’єднань, права та обов’язки 
членів кредитних спілок та їх об’єднань. 
Прийняття цього Закон України надало кре-
дитним спілкам нового, принципово іншого 
юридичного статусу неприбуткової організа-
ції, «заснованої фізичними особами на коопе-
ративних засадах з метою задоволення потреб 
її членів у взаємному кредитуванні та наданні 
фінансових послуг за рахунок об’єднаних 
грошових внесків членів кредитної спілки», і 
при цьому затвердив, що «кредитна спілка є 
фінансовою установою». Це дало змогу більш 
чітко визначити юридичний статус кредитних 
спілок, однак питання неприбуткової соціаль-
но-економічної природи цих організацій зали-
шилося недостатньо розкритим. Законом кре-
дитні спілки були перетворені із «громадської 
організації» у «фінансову установу»[16]. 

Проте кредитно-кооперативний рух має 
багато специфічних рис та прорахунків пов’я-
заних із особливостями сфери кредитування, 
усунення недоліків дозволить кредитним спіл-
кам стати повноправним гравцем на фінансо-
вому ринку [ 20].

З прийняттям Закону України «Про коо-
перацію» № 1087-IV від 10 липня 2003 року 
термін «кооперація» вже розглядається 
як система кооперативних організацій ство-
рених з  метою задоволення економічних, 
соціальних та інших потреб своїх члені. 
Закон України «Про кооперацію» є «рам-
ковим» законом у цій сфері й відповідно 
до своєї «статусності» регулює діяльність 
всіх типів кооперативних організацій. 

Закон України «Про кооперацію» дає роз’яс-
нення щодо кооперативного об’єднання, 
добровільної форми співпраці вже окремо 
існуючих кооперативів, метою якого є ство-
рення сприятливих умов для діяльності таких 
кооперативів та їх членів. За Законом України 
«Про кооперацію» держава гарантує додер-
жання прав і законних інтересів кооперативних 
організацій та їх членів, максимально сприяє 
розвитку і зміцненню їх господарської само-
стійності. Закон України «Про кооперацію», це 
базовий кооперативний закон в якому уніфіко-
вані найважливіші нормативно-правові акти, 
що стосуються всіх видів кооперації. Закон 
узагальнює деякі спільні принципи побудови 
кооперативних організацій, узгоджує їх з між-
народними принципами кооперації, що сприяє 
солідарності і стратегічній взаємодії усіх гілок 
кооперації в Україні [15].
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Незважаючи на попередні спроби регулю-
вання у сфері кооперативного законодавства, 
більшість проблем, пов’язаних із функціону-
ванням кооперативів у економічній системі 
держави так і не було вирішено. Закони України: 
«Про споживчу кооперацію», «Про сільсько-
господарську кооперацію», «Про кредитні 
спілки», регулюють діяльність кожної окремої 
гілки кооперації, що відповідно мають власні 
шляхи змін, нормативно-правову базу й різ-
ний рівень державної підтримки. Зауважимо, 
також, що окрім вище зазначеної коопера-
тивної проблематики, удосконалення щодо 
подальшого функціонування потребують:  
житлово-будівельні, садівничі та дачні коо-
перативи. Нормативно-правова база діяль-
ності цих різновидів кооперативів в Україні 
є застарілою й вимагає ефективного онов-
лення. Не варто оминати увагою й ті коопе-
ративи, що функціонують у сфері надання 
соціальних, медичних, освітніх, культурних 
та спортивних послуг. Їх правове положення 
не регулюється окремими спеціальними нор-
мативно – правовими актами, а знову ж таки 
підпадає під юрисдикцію загального коопера-
тивного законодавства та локальних актів.

Тому наступним кроком для україн-
ських парламентарів та профільних фахівців 
у напрямку розвитку кооперативного руху 
мають бути дієві зміни й результативність 
законотворчих напрацювань. Сьогодення 
потребує створення системи кооперативного 
законодавства, ядром якого має бути Закон 
України «Про кооперацію». Саме на основі 
цього чинного Закону України мають розро-
блятися та ґрунтуватися спеціальні закони. 
Таким прикладом можуть бути Закони України 
«Про споживчу кооперацію» та «Про кредитні 
спілки» тощо [3]. 

Відповідного фахового доопрацювання 
та доповнення потребує й ст. 5, Закону 
України «Про кооперацію», де йдеться 
про законодавство щодо кооперації. Правові 
засади згаданої статті базуються на нор-
мах Конституції України і Цивільного Кодексу 
України, самого Закону України «Про коо-
перацію», інших нормативно-правових актів 
з питань кооперації. Незрозумілим є обми-
нання Господарського Кодексу України, який є 
також базовим для цього спеціального Закону 
і рівною мірою впливає на всю систему коо-
перативного законодавства [4]. Зауважимо 
й про останні новації законодавчого регулю-
вання кооперативного руху, а це - внесений 
до Верховної Ради України групою народ-
них депутатів проект Закону України «Про 
сіль ськогосподарську кооперацію» (реєстр. 
№ 6527-д від 25 червня 2018 року) [12]. Нова 

редакція закону України «Про сільськогоспо-
дарську кооперацію» - це принципово новий 
підхід до сільськогосподарського кооперативу 
як до ефективної форми об’єднання сільгосп-
виробників, яка зможе ефективно працювати 
в умовах вільного ринку.

Отже, забезпечуючи у такій послідовно-
сті вектор кооперативного прогресу, вини- 
кає необхідність створення Кооперативного 
кодексу, системоутворюючою основою якого 
все ж таки буде Закон України «Про кооперацію».

Висновки. Згідно поставленої мети, 
у результаті проведеного дослідження, обґрун-
товано ключові теоретико-методологічні під-
ходи до виявлення та застосування концепту 
розвитку українського законодавства у сфері 
кооперації. 

Доведено необхідність відповідного ана-
лізу, перегляду та доопрацювання чинного 
українського законодавчого забезпечення 
та правового регулювання у сфері коопе-
рації. Здійснення трансформації чинного 
законодавства України до вимог ЄС та визна-
чення ролі держави в процесі активізації зазна-
чених процесів. Встановлено, що кооперу-
вання підвищує економічні реалії сьогодення, 
продукує нові робочі місця, наповнює місцеві 
бюджети і взагалі, в умовах децентраліза-
ції, як інститут громадянського суспільства, 
створює перспективи для процвітання само-
врядних громад та реформування місцевого 
самоврядування на інтеграційних принципах. 
Уточнено, що взаємодіючи з державною вла-
дою, кооперація має стати потужним інстру-
ментом подолання кризових явищ, здатна 
подолати ряд соціально-економічних проблем 
в країні, з використанням виробничої, торго-
вельної та культурно-масової діяльності серед 
широких верств населення. Перспективи 
вдосконалення наукових розвідок організацій-
но-правових форм та нормативно-правового 
супроводу кооперативів в Україні з урахуван-
ням загального вектора розвитку кооператив-
ного законодавства, а також рівня державної 
підтримки цих процесів потребують подаль-
ших наукових досліджень.
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