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імені Ярослава Мудрого» 

У статті здійснено аналіз положень нової редакції Закону України 
«Про сільськогосподарську кооперацію», що набрала чинності 19 січня 
;>013 року. Наведено характеристику змісту Закону, порівняно окремі 
ного положення з правовим регулюванням сільськогосподарської коопе-
рації, що існувало раніше. 

Кооператив, сільськогосподарський кооператив, сільського-
сподарський виробничий кооператив, сільськогосподарський об-
слуговуючий кооператив. 

Сільськогосподарські кооперативи є яскравими суб'єктами аграрних 
иідносин, являючи собою як об'єднання сільських мешканців з метою спі-
льного виробництва аграрної продукції, так і самих сільськогосподарських 
іоваровиробників з метою організації надання різноманітних послуг. Ви-
пчення правових питань функціонування сільськогосподарської кооперації 
має важливе значення не лише для подальшого розвитку доктрини агра-
рного права, а й для вирішення правозастосовчих проблем, адже розви-
ток кооперації на селі останніми роками проголошено одним із пріоритет-
них напрямів державної аграрної політики. 

Правове регулювання сільськогосподарської кооперації протягом 
понад 15 років здійснювалося нормами спеціального нормативного акта -
Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» від 17 липня 1997 
р., № 469/97-ВР [1; 1997. - № 39. - Ст. 261]. Питання правового статусу 
сільськогосподарських кооперативів, проблеми їх створення й функціону-
нання за нормами названого закону доволі детально вивчалися в аграр-
но-правовій літературі. Так, можна назвати наукові праці В.І. Семчика [6; 
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7], Н.І. Титової [4; 9], В.Ю. Уркевича [10], В.І. Федоровича [11], Я.З. Гаєць-
кої-Колотило [2], О.В. Гафурової [3] та інших дослідників. Однак Законом 
України «Про внесення змін до Закону України «Про сільськогосподарську 
кооперацію» від 20 листопада 2012 р., № 5495-Л/І [5], що набрав чинності 
19 січня 2013 року, названий закон було викладено у новій редакції, яка 
поки що в науковій юридичній літературі не аналізувалася. Зазначене сві-
дчить про новизну та актуальність теми даної наукової статті. 

Мета даної статті - аналіз новел правового регулювання сільсько-
господарської кооперації в Україні згідно із Законом «Про внесення змін 
до Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» від 20 листо-
пада 2012 р., № 5495Л/І (далі - Закон), порівняння його приписів із право-
вою регламентацією кооперації на селі, що існувала раніше. 

Переходячи до основного викладу, зазначимо, що відповідно преа-
мбули, Закон визначає правові, організаційні, економічні та фінансові 
особливості утворення і діяльності сільськогосподарських кооперативів. 
Загалом Закон містить усього 16 статей (на відміну від 38 у попередній 
редакції), які розподілені у шістьох розділах: загальні положення, сільсь-
когосподарські обслуговуючі кооперативи, сільськогосподарські виробничі 
кооперативи, держава і кооперація, право власності на пай, прикінцеві та 
перехідні положення. Охарактеризуємо окремі положення Закону. 

Передусім у ст. 1 Закону наведено визначення термінів, що в ньому 
вживаються, а саме: кооперативні виплати у сільськогосподарському об-
слуговуючому кооперативі, правила внутрішньогосподарської діяльності 
кооперативу, сільськогосподарська кооперація, сільськогосподарський ви-
робничий кооператив, сільськогосподарський кооператив, сільськогоспо-
дарський обслуговуючий кооператив, участь у господарській діяльності 
сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу. Так, сільськогоспо-
дарський кооператив визначено як юридичну особу, утворену фізичними 
та/або юридичними особами, які є виробниками сільськогосподарської 
продукції*, що добровільно об'єдналися на основі членства для прова-
дження спільної господарської та іншої діяльності, пов'язаної з виробниц-
твом, переробкою, зберіганням, збутом, продажем продукції рослинницт-
ва, тваринництва, лісівництва чи рибництва, постачанням засобів вироб-
ництва і матеріально-технічних ресурсів членам цього кооперативу, на-
данням їм послуг з метою задоволення економічних, соціальних та інших 
потреб на засадах самоврядування. Порівняно із поняттям «сільськогос-
подарський кооператив», що існувало раніше у розглядуваній дефініції 

" Статтею 1 Закону України «Про сільськогосподарський перепис» від 23 верес-
ня 2008 р., № 575-VI [1; 2009. - № 9. - Ст. 115] виробники сільськогосподарської 
продукції визначаються як юридичні особи всіх організаційно-правових форм 
господарювання та їх відокремлені підрозділи, фізичні особи (фізичні особи -
підприємці, домогосподарства), які займаються сільськогосподарською діяльніс-
тю, передбаченою класифікацією видів економічної діяльності, мають у воло-
дінні, користуванні або розпорядженні землі сільськогосподарського призначен-
ня чи сільськогосподарських тварин. 
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уіочнено предмет та напрямки діяльності сільськогосподарських коопера-
іимів, що слід визнати позитивним моментом. Однак у ньому бракує вказі-
мки на пайовий характер майна сільськогосподарського кооперативу, а це 
і; ІСТОТНОЮ ознакою будь-якого кооперативу. 

Сільськогосподарський виробничий кооператив зараз легально кон-
сіатується як сільськогосподарський кооператив, що утворюється шляхом 
об'єднання фізичних осіб, які є виробниками сільськогосподарської проду-
кції, для провадження спільної виробничої або іншої господарської діяль-
ності на засадах їх обов'язкової трудової участі з метою одержання при-
бутку. Зазначимо, що як і в попередній редакції, у чинній нині залишилась 
иказівка на обов'язковість належності фізичних осіб - членів сільськогос-
подарського виробничого кооперативу до виробників сільськогосподарсь-
кої продукції (щоправда у попередні редакції закону їх іменували «сільсь-
когосподарськими товаровиробниками»). На недоречність цього неодно-
разово зверталася увага в аграрно-правових джерелах, адже фізичні осо-
би й об'єднуються у виробничий кооператив саме з метою спільного ви-
робництва сільськогосподарської продукції. Якщо ж вони вже мають ста-
іус сільськогосподарського товаровиробника (виробника сільськогоспо-
дарської продукції) і займаються виробництвом такої продукції, то втрача-
ються сам сенс їх об'єднання у сільськогосподарський виробничий коопе-
ратив. Більше того, у наведеному понятті чомусь зникла вказівка на пре-
дмет діяльності такого кооперативу. 

Істотно відрізняється наведене у Законі від визначення поняття 
«сільськогосподарський обслуговуючий кооператив», яке існувало раніше. 
Зараз він цілком логічно констатується як сільськогосподарський коопера-
іив, що утворюється шляхом об'єднання фізичних та/або юридичних осіб 

виробників сільськогосподарської продукції для організації обслугову-
вання, спрямованого на зменшення витрат та/або збільшення доходів 
членів цього кооперативу під час провадження ними сільськогосподарсь-
кої діяльності та на захист їхніх економічних інтересів. 

Категорія «участь у господарській діяльності сільськогосподарського 
обслуговуючого кооперативу», вміщена у ст. 1 Закону, в цілому відповідає 
аналогічному поняттю, що існувавшоло раніше, а поняття «кооперативні 
ииплати у сільськогосподарському обслуговуючому кооперативі» закріп-
лені у розглядуваному Законі вперше як повернення членам кооперативу 
частини попередньо надлишково сплаченої вартості наданих кооперати-
вом послуг щодо їх фактичної вартості, які розподіляється за результата-
ми фінансового року між його членами. 

Інші терміни, що містяться у Законі, ним самим не визначені, проте 
нони вживаються у значенні, встановленому в Законі України «Про коопе-
рацію» від 10 липня 2003 р., № 1087-І\/ [1; 2004. - № 5. - Ст. 35]. 

Стаття 2 Закону визначає законодавство, що регулює діяльність 
сільськогосподарських кооперативів. Це: Конституція України, Цивільний, 
Господарський, Податковий і Земельний кодекси України, інші норматив-
но-правові акти. А у її ч. 2 прямо зазначено, що загальні принципи, понят-
тя та норми утворення, забезпечення функціонування, управління та лік-
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відації сільськогосподарського кооперативу і кооперативних об'єднань, 
контроль за їх діяльністю, права та обов'язки їх членів, формування май-
на, фондів, цін і тарифів на продукцію та послуги, а також трудові відно-
сини у таких кооперативах та об'єднаннях регулюються Законом України 
«Про кооперацію». Звідси можна зробити висновок, що законодавець за-
раз пішов шляхом уніфікації правового регулювання діяльності сільсько-
господарських та інших видів кооперативів, оскільки така значна кількість 
питань функціонування сільськогосподарських кооперативів регламенту-
ється тепер нормами загального закону про кооперацію. Це вбачається, 
не зовсім виправданим, оскільки сільськогосподарські кооперативи мають 
істотні відмінності як у їх правовому статусі, так і при здійсненні господар-
ської діяльності, що мають враховуватися законодавством. 

Згідно зі ст. З Закону, за цілями, завданнями і характером діяльності 
сільськогосподарські кооперативи поділяються на такі типи (раніше - ви-
ди): обслуговуючі та виробничі. 

Вимоги до статуту сільськогосподарського кооперативу вміщено у 
ст. 4 Закону, за якою статут кооперативу розробляється відповідно до ви-
мог ст. 8 Закону України «Про кооперацію», а Примірні статути сільського-
сподарських кооперативів - центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування державної аграрної політики, тобто Міністерст-
вом аграрної політики та продовольства України. Нагадаємо, що свого 
часу названим Міністерством наказом від 26 червня 2003 р. № 191 «Про 
затвердження примірних статутів сільськогосподарського обслуговуючого 
кооперативу» вже було затверджено Примірний статут сільськогосподар-
ського обслуговуючого кооперативу та Примірний статут сільськогоспо-
дарського обслуговуючого кооперативу - агроторгового дому. 

На відміну від попередньої редакції, зараз у Законі правовому ста-
тусу сільськогосподарських обслуговуючих і виробничих кооперативів 
присвячено окремі розділи. Так, ст. 5 Закону регламентує, що залежно від 
виду діяльності сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи поділя-
ються на переробні, заготівельно-збутові, постачальницькі та інші. Надалі 
наводиться визначення їх поняття з вказівкою про те, що у разі поєднання 
кількох видів діяльності утворюються багатофункціональні кооперативи. У 
Законі підкреслено, що сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи 
надають своїм членам також інші послуги, зокрема технологічні, транспо-
ртні, меліоративні, ремонтні, будівельні, з ветеринарного обслуговування 
тварин і племінної роботи, бухгалтерського обліку та аудиту, науково-
консультаційного обслуговування. 

Закон містить окремі статті щодо членства в сільськогосподарських 
кооперативах. Так, згідно з ч. 1 ст. 6 Закону засновниками та членами 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів можуть бути юридичні 
та/або фізичні особи, які: а) є виробниками сільськогосподарської продук-
ції; б) зробили вступний і пайовий внески у розмірах, визначених загаль-
ними зборами кооперативу; в) дотримуються вимог статуту; с) мають пра-
во ухвального голосу; д) беруть участь у господарській діяльності коопе-
ративу. На відміну від цього, членами сільськогосподарського виробничо-
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то кооперативу можуть бути виключно фізичні особи, які а) виявили ба-
жання об'єднатися для спільної виробничої діяльності на засадах обов'яз-
кової трудової участі та б) внесли вступний внесок і пай у розмірах, ви-
значених статутом кооперативу (ч. 1 ст. 12 Закону). 

Звернімо увагу, що на відміну від раніше діючого законодавства, 
иким визначалося, що засновниками сільськогосподарського кооперативу 
можуть бути виключно громадяни України та юридичні особи, зареєстро-
мані в Україні, у даний час такої вимоги до них не встановлено. А корис-
іуючись загальними приписами ст. ст. 7 та 10 Закону України «Про коопе-
рацію», можна підсумувати, що засновниками й членами сільськогоспо-
дарських кооперативів зараз можуть бути як громадяни України, так і іно-
земці та особи без громадянства, а також юридичні особи України та іно-
земних держав, які беруть участь у діяльності кооперативів через своїх 
представників. 

Більше того, наведені у законі вимоги до засновників та членів сіль-
ськогосподарських кооперативів сформульовані не зовсім коректно. Вва-
жаємо, що умовами дійсного членства в розглядуваних кооперативах ма-
ють бути: а) бажання об'єднатися у кооператив; б) вступний внесок у 
встановлених розмірах (пайові внески мають передаватися кооперативу 
иже після набуття членства в ньому); в) зобов'язання дотримуватися ви-
мог статуту кооперативу; г) участь у діяльності кооперативу (трудову - у 
діяльності виробничого, у господарських операціях - у діяльності обслу-
іовуючого). Додатковою умовою членства для фізичних осіб має бути до-
сягнення ними 16 річного віку. Аналогічні вимоги мають висуватися й до 
і.існовників сільськогосподарського кооперативу. 

З приводу припинення членства Закон містить лише один припис 
(ч. З ст. 6): членство в сільськогосподарському обслуговуючому коопера-
іиві припиняється за умов, передбачених ст. 13 Закону України «Про коо-
перацію» (випадки добровільного виходу з нього, припинення трудової 
участі в діяльності виробничого кооперативу, несплати внесків у порядку, 
визначеному статутом кооперативу, смерті члена кооперативу - фізичної 
особи, ліквідації члена кооперативу - юридичної особи, припинення дія-
льності кооперативу), та у разі припинення участі в господарській діяль-
ності сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу протягом двох 
років поспіль. Щодо сільськогосподарських виробничих кооперативів, то 
нкихось спеціальних приписів стосовно припинення членства Законом не 
исіановлено. 

Щодо вступних та пайових внесків членів сільськогосподарських ко-
оперативів Закон містить лише одну ст. 7, і стосується вона чомусь лише 
послуговуючих кооперативів. Так, у ній вміщено загальновідомі положен-
нн, що вступні внески сплачуються членами сільськогосподарського об-
і нуговуючого кооперативу у порядку, встановленому статутом, та зарахо-
вуються до неподільного фонду кооперативу. Пайовий же внесок члена 
• іпьськогосподарського обслуговуючого кооперативу формується з його 
в,|ю та додаткових паїв (як це некоректно вказано у Законі, насправді - з 
обов'язкового та додаткових пайових внесків). При цьому в обслуговую-
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чих кооперативах розміри пайових внесків кожного члена мають визнача 
тися пропорційно до його участі у господарській діяльності кооперативу 
відповідно до запланованого обсягу і вартості послуг, що надаються коо 
перативом, а у виробничих - в однакових для всіх членів розмірах. Асоці 
йовані члени сільськогосподарських кооперативів здійснюють лише пайош 
внески. 

З приводу внесків членів кооперативу, а також права власності коо-
перативу та майнових прав його членів (права на пай) Закон більше не 
містить жодних приписів. Щоправда, до нього включено ст. 14 під назвою 
«Право власності сільськогосподарського виробничого кооперативу», у 
якій, незважаючи на її назву, йдеться лише про права власності (користу 
вання) кооперативу на землю. Так, згідно з її ч. 1, право власності на зем 
лю може набуватися сільськогосподарським виробничим кооперативом 
шляхом внесення до пайового фонду земельних ділянок його членами, .1 
також придбання земельних ділянок за договорами купівлі-продажу, да 
рування, міни, іншими правочинами. А ч . 2 розглядуваної статті уточнюі. 
що право власності на землю та право користування земельною ділянкою 
набуваються сільськогосподарським виробничим кооперативом відповід 
но до Земельного кодексу України. Незважаючи на те, що свого часу Н І 
Титова звертала увагу на недостатність подібних приписів та відсутність 
належної правового регламентації земельних відносин у сільськогоспо 
дарських кооперативах у Земельному кодексі України [8, с. 75], нова ре-
дакція Закону ситуацію жодним чином не виправила. 

Також слід згадати, що розділ V Закону, який іменується «Право 
власності на пай» (і це незважаючи на доведену науковцями неможли 
вість паю перебувати у власності, бути об'єктом цього речового права), 
містить окрему ст. 16 «Процедура повернення пайового внеску у вигляді 
земельної ділянки члену кооперативу». Проте її зміст лише закріплює ві-
доме і раніше положення, що у разі виходу, виключення з кооперативу чи 
ліквідації кооперативу фізична чи юридична особа, яка внесла свій май 
новий пай у кооператив у формі земельної ділянки, отримує його виключ 
но у формі земельної ділянки, тобто в натурі (на місцевості). У разі лікві-
дації кооперативу майновий пай у формі земельної ділянки не може бути 
використаний для виплати заробітної плати працівникам, виконання зо-
бов'язань перед бюджетом, банками та іншими кредиторами. Наведена 
норма не дає відповіді на давно назрілі запитання: земельна ділянка яко-
го розміру має повертатися особі при припиненні членства; якої якості 
мають бути ґрунти, розташовані на такій земельній ділянці; яке цільове 
призначення повинні мати ці землі; як бути у тому випадку, коли коопера-
тив просто не має землі, яку слід повернути колишньому членові? Як і ра-
ніше, відкритими залишаються питання щодо документів, якими має опо-
середковуватися таке повернення землі й щодо правовстановлюючого 
документа, який має набути колишній член кооперативу на землю, отри-
ману від нього. Питання ж передачі (й повернення) земельних пайових 
внесків у вигляді права користування землею, права на земельну частку 
(пай) Закон зовсім не регламентує. 
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Новелою Закону є запровадження у діяльність сільськогосподарсь-
кі- кооперативів нового локального правового акта, - правил внутрішньо-
" " модарської діяльності кооперативу. Так, згідно зі ст. 1 Закону, ці прави-
н.і є нормативним документом, що встановлює вимоги до провадження 
ми подарської та іншої діяльності кооперативу відповідно до законодавст-
ЙЙ и статуту кооперативу. Уточнюється це положення у ст. 8 Закону, згід-
нії :\ якою правила внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподар-
11.ного обслуговуючого кооперативу є нормативним документом коопера-
іииу, що встановлює механізм та способи реалізації положень статуту ко-
оперативу з урахуванням особливостей його господарської діяльності. 
111 шані Правила повинні містити такі відомості: а) порядок організації на-
ммпня послуг членам кооперативу відповідно до переліку видів його дія-
иі.мості, визначеного статутом; б) вимоги стосовно документального офо-
і'Мііення зобов'язань членів кооперативу перед кооперативом щодо учас-
м у його господарській діяльності; в) механізм визначення розміру додат-
ічтого паю кожного члена кооперативу та його сплати, загальної частки 
мінових внесків асоційованих членів у пайовому фонді кооперативу, роз-
міру та нарахування кооперативних виплат у розрізі видів діяльності коо-
ішрнтиву; г) вимоги щодо ціноутворення та фінансових відносин; д) інші 
іїим'язані з особливостями діяльності кооперативу положення, що не су-
иоречать вимогам законодавства. Примірні правила внутрішньогосподар-
чо ї діяльності сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу має 

І>іпробити й затвердити Міністерство аграрної політики та продовольства 
/країни. Звернімо увагу на те, що названі Правила Законом передбачені 
інмусь лише для сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. 

Особливості господарської діяльності сільськогосподарських коопе-
М І І И І І І В визначені у ст. ст. 9 та 13 Закону. Очевидно, що законодавець 
н,їм,мався передусім «наповнити» реальним змістом проголошений не-
прибутковий статус обслуговуючих кооперативів. Так, ч. 1 ст. 9 Закону за-
чиимено, що сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи здійснюють 
• •і и муговування своїх членів - виробників сільськогосподарської продук-
ції не маючи на меті одержання прибутку, і є неприбутковими організаці-
ями А їх неприбутковість діяльності визначається, виходячи із сукупності 
і .н их ознак: а) кооператив надає послуги тільки своїм членам; б) члени 
кооперативу несуть відповідальність за зобов'язаннями, взятими перед 
иріиінративом щодо їх участі у господарській діяльності кооперативу; в) 

пуги надаються з метою зменшення витрат та/або збільшення доходів 
нів кооперативу. 

Закон регламентує, що сільськогосподарські обслуговуючі коопера-
іиии не є власниками сільськогосподарської продукції, що вироблена, ви-

відгодована, виловлена або зібрана (заготовлена) його членами 
пмробниками сільськогосподарської продукції. Власниками сільськогос-

н. кіпрської продукції, яка заготовляється, переробляється, постачається, 
і 'миється (продається) таким кооперативом, є його члени. Такий коопе-
і< ним може мати у власності майно, відокремлене від майна своїх членів. 
/|о*|д сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу може форму-
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ватися за рахунок: а) надходжень від його членів у вигляді оплати за на-
дані послуги у процесі виробництва, заготівлі, переробки, постачання 
сільськогосподарської продукції; б) коштів або майна, які надходять у ви-
гляді пасивних доходів; в) субсидій (дотацій), отриманих з державного 
та/або місцевих бюджетів для підтримки сільськогосподарських обслуго-
вуючих кооперативів, державних цільових фондів або в межах технічної 
чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги; г) інших не забороне-
них законом надходжень. При цьому підкреслюється, що надходження, 
одержані сільськогосподарським обслуговуючим кооперативом від збуту 
(продажу) сільськогосподарської продукції за дорученням членів цього ко-
оперативу, не є його доходами. 

Фінансовим результатом господарської діяльності (чистим доходом) 
кооперативу є різниця між доходами кооперативу від господарської діяль-
ності та витратами на її провадження. Після виконання зобов'язань сіль-
ськогосподарського обслуговуючого кооперативу та відшкодування збит-
ків за минулі періоди залишок фінансового результату господарської дія-
льності кооперативу розподіляється загальними зборами у вигляді відра-
хувань до фондів кооперативу, кооперативних виплат його членам та на-
рахувань на паї членам кооперативу, у тому числі асоційованим. 

Щодо виробничих кооперативів, то єдиною особливістю їх госпо-
дарської діяльності, яка визначена Законом, є те, що ці кооперативи про-
вадять господарську діяльність, основною метою якої є отримання прибу-
тку, та реалізують свою продукцію за цінами, що встановлюються самос-
тійно на договірних засадах з покупцем, і є суб'єктами підприємницької ді-
яльності (ст. 13 Закону). 

Окрім наведеного, Закон ще містить положення про кооперативні 
об'єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (ст. 10), 
припис щодо можливості реорганізації таких кооперативів лише в інший 
сільськогосподарський обслуговуючий кооператив, а кооперативного 
об'єднання - лише в інше кооперативне об'єднання (ст. 11), а також нор-
ми щодо державної підтримки обслуговуючих кооперативів. Так, у ст. 15 
Закону визначено, що основними завданнями державної політики з підт-
римки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів є створення 
сприятливих умов для їх утворення, становлення і розвитку шляхом фор-
мування сприятливої податкової, фінансово-кредитної, інвестиційної полі-
тики щодо діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів 
та їх членів, а також розроблення механізму їх державної підтримки. Дер-
жавна підтримка таких кооперативів здійснюється відповідно до держав-
них та регіональних програм за рахунок державного і місцевих бюджетів у 
порядку, встановленому законом. 

Проведене дослідження дає змогу підсумувати, що нова редакція 
Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» істотно відрізня-
ється від положень, які раніше регламентували правовий статус та діяль-
ність сільськогосподарських кооперативів в Україні. Незважаючи на окремі 
позитивні моменти (уточнення ознак сільськогосподарських обслуговую-
чих кооперативів, вміщення норм щодо їх неприбуткового статусу), Закон 
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ні» позбавлений багатьох вад. Не кажучи вже навіть про вжиття у ньому 
іюкоректних термінів (наприклад, «пай» замість «пайовий внесок», «право 
«масності на пай» замість «права на пай» та ін.), Закон здійснив уніфіка-
цію правового регулювання діяльності сільськогосподарських та інших 
нидів кооперативів, що не можна визнати виправданим. Очевидним є не-
оіл'рунтований ухил законодавця на розвиток в країні саме обслуговуючої 
кооперації на селі, і майже повне занедбання кооперації виробничої (про 
це свідчить, наприклад, поміщення у Законі спочатку розділу про сільсько-
юсподарські обслуговуючі, а вже потім - про виробничі кооперативи, вмі-
щення у Закон лише трьох статей щодо особливостей діяльності останніх, 
поширення заходів державної підтримки лише на обслуговуючі коопера-
іиви). Закон так і не врегулював особливості членських відносин саме у 
і - і11ьськогосподарських кооперативах, фактично не висвітлив регламенту-
и.іння таких визначальних для даних суб'єктів відносин, як земельні, що 
пиникають при передачі земельних пайових внесків та поверненні земе-
іи.них паїв. Все це дає змогу зробити висновок про майбутню низьку ефе-
кіивність дії значної кількості норм Закону й відсутність у ньому дієвих 
мпханізмів розвитку сільськогосподарської кооперації в Україні. 

Перспективою подальших наукових розвідок у напрямі порушених 
проблем може бути використання отриманих результатів у майбутніх до-
і мідженнях, а також характеристика окремих аспектів функціонування 
сільськогосподарських кооперативів за законодавством України. 
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варя 2013 года. Охарактеризовано содержание Закона, проведено сравнение 
его отдельньїх положений с правовим регулированием сельскохозяйственной 
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ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ НА СЕЛІ 

О.В. ГАФУРОВА, кандидат юридичних наук, доцент, 
Національний університет біоресурсів і природокористування 

України 

Стаття присвячена дослідженню нормативно-правового регулю-
вання розвитку культури у сільські місцевості. Особлива увага приділя-
ється проблемі утримання закладів культури на селі та їх кадровому 
забезпеченню. 

Соціальна інфраструктура села, заклади культури, базова 
мережа, сільські бібліотеки, клубні заклади, працівники культури. 

За всі часи свого існування село завжди залишалось колискою ду-
ховної культури української нації. На сьогодні мешканці села значно об-
межені у доступі до комп'ютерних технологій, освітянських, культурних та 
професійних програм. 

З метою забезпечення прав громадян на отримання якісних послуг, 
які надаються закладами культури, законодавством встановлені державні 
соціальні нормативи у цій сфері. До них включаються: перелік та обсяг 
безоплатних послуг, які надаються населенню; показники якості надання 
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