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Постановка проблеми. Системні протиріччя між 
виробниками сільськогосподарської продукції, рин-
ковими посередниками та підприємствами-перероб-
никами потребують пошуку форм взаємодії, які б 
враховували інтереси всіх учасників відносин. Таки-
ми, як показує світовий досвід, є кооперація у ви-
робництві сільськогосподарської продукції та надан-
ні технологічних, інформаційно-консультативних, 
соціальних та інших послуг в діяльності аграрних 
утворень різних форм господарювання і, в першу 
чергу, найбільш незахищених дрібнотоварних вироб-
ників сільськогосподарської продукції. Все це зумов-
лює необхідність більш детального аналізу процесів 
розвитку обслуговуючої кооперації, дослідження і 
формування заходів щодо оптимізації системи сіль-
ськогосподарських обслуговуючих кооперативів, зо-
крема аналізу питань організації документообігу, 
бухгалтерського та податкового обліку в обслуговую-
чих кооперативах з кодом неприбутковості 0011.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
ням розвитку сільськогосподарської кооперації в 
аграрному секторі економіки присвятили свої дослі-
дження українські економісти-аграрники, серед яких 
суттєвий внесок зробили В.І. Андрійчук, В.В. Гон-
чаренко, О.В. Грищенко, В.В. Зіновчук, А.В. Ключ-
ник, М.І. Кісіль, О.В. Крисальний, І.І. Лукінов, 
М.Й. Малік, В.Я. Месель-Веселяк, О.М. Могильний, 
Л.В. Молдаван, О.М. Нечипоренко, О.М. Оніщенко, 
П.Т. Саблук, І.Н. Топіха, І.І. Червен, В.С. Шебанін, 

О.М. Шпичак, В.В. Юрчишин та багато інших до-
слідників. Вивченню різних аспектів бухгалтерсько-
го обліку в обслуговуючих кооперативах присвяче-
ні праці О. Гарнець, Ю. Кірсанової, В. Лангазової, 
А. Пантелеймоненко та інших.

Постановка завдання. Метою даного досліджен-
ня є визначення загальних вимог щодо ведення бух-
галтерського обліку в обслуговуючих сільськогоспо-
дарських кооперативах та окреслення основних його 
проблем у сучасних умовах.

Виклад основного матеріалу дослідження. Коопера-
тиви є дуже розповсюдженою організаційною формою 
підприємств в світі. За даними Міжнародного коопе-
ративного альянсу (International Cooperative Alliance), 
членами кооперативів є понад 1 млрд осіб [1].

Під англійським словом «кооператив» (cooperative) 
розуміють виключно обслуговуючий кооператив без 
додавання слова «обслуговуючий» (service). Можна 
сказати, що такого поняття, як «виробничий коопе-
ратив» (production cooperative), у міжнародні прак-
тиці не існує. Воно замінюється конкретними форма-
ми виробничих об’єднань, специфічних для регіону 
чи країни – «колективне господарство» для СРСР, 
традиційний «кібуц» для Ізраїлю тощо. У міжнарод-
ній практиці для визначення специфіки кооперати-
вів проводять порівняння з корпораціями, неприбут-
ковими організаціями і кооперативами.

Необхідність ведення бухгалтерського обліку в 
неприбуткових організаціях обумовлена вимогами 
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Закону України «Про бухгалтерський облік і фі-
нансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 р. 
№ 996-XIV, де сказано, що всі підприємства і органі-
зації, незалежно від форм власності і видів діяльнос-
ті, зобов’язані вести бухгалтерський облік і надавати 
фінансову звітність [2].

Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку 
неприбуткова організація самостійно вибирає, хто і 
яким чином вестиме облік. Ведення бухгалтерсько-
го обліку здійснюється: бухгалтерською службою на 
чолі з головним бухгалтером; приватним підприєм-
цем – фахівцем з бухгалтерського обліку; аудитор-
ською фірмою; самостійно керівником організації.

Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи 
при наявності в них об’єктів оподаткування спла-
чують до бюджетів податки і збори, визначені по-
датковим законодавством України. Слід наголоси-
ти, що неприбуткові організації (непідприємницькі 
товариства) можуть здійснювати й підприємницьку 
діяльність. У статті 85 Цивільного кодексу України 
вказано, що непідприємницькими товариствами є то-
вариства, які не мають на меті одержання прибутку 
для його наступного розподілу між учасниками, а 
особливості правового статусу окремих видів непід-
приємницьких товариств встановлюються законом. 
У статті Цивільного кодексу України наголошується, 
що непідприємницькі товариства (кооперативи, крім 
виробничих, об’єднання громадян тощо) та устано-
ви можуть поряд зі своєю основною діяльністю здій-
снювати підприємницьку діяльність, якщо інше не 
встановлено законом і якщо ця діяльність відповідає 
меті, для якої вони були створені, та сприяє її до-
сягненню [3].

Таким чином, для визначення, чи є товариство 
неприбутковою організацією визначальним, є відсут-
ність розподілу прибутку між членами товариства.

Неприбуткового статусу вони набувають у випад-
ку, коли в них відсутній такий об’єкт оподаткуван-
ня, як прибуток і вони внесені органами державної 
податкової служби до Реєстру неприбуткових органі-
зацій та установ [4].

Отже, хоча в Законі «Про сільськогосподарську 
кооперацію» визначено неприбутковість кооперати-
вів, однак вони повинні пройти процедуру внесення 
до Реєстру неприбуткових організацій. При вклю-
ченні неприбуткової установи до бази Реєстру їй за 
кодом з Єдиного державного реєстру підприємств та 
організацій України (ЄДРПОУ) присвоюється ознака 
неприбутковості установи чи організації.

Присвоєння установам та організаціям ознаки 
неприбутковості здійснюють державні податкові ін-
спекції у районах, містах (крім міст Києва та Севас-
тополя), районах у містах, міжрайонні, об’єднані та 
спеціалізовані державні податкові інспекції відповід-
но до структури ознаки неприбутковості.

Статтею 157 Податкового Кодексу визначаються 
умови оподаткування неприбуткових установ та ор-
ганізацій, а також надається їх перелік. Так, у пунк-
ті 1.121 статті 14 ПК визначено, що неприбутковими 
визнаються підприємства, установи та організації, 
основною метою діяльності яких є не отримання 
прибутку, а провадження благодійної діяльності та 
меценатства і іншої діяльності, передбаченої зако-
нодавством. До неприбуткових Кодекс відносить ті 
установи та організації, які внесено до Реєстру не-
прибуткових організацій та установ (частина 1 статті 
157 ПК) [5].

Хоча сільськогосподарські обслуговуючі коопера-
тиви окремим рядком не включено до переліку не-
прибуткових установ та організацій як у Податко-

вому кодексі України, так і в Положенні про Реєстр 
неприбуткових установ та організацій, однак такі 
кооперативи отримують статус неприбуткової органі-
зації відповідно до ознаки 0011: інші, ніж визначені 
в підпункті «б» пункту 157.1 статті 157 розділу III 
Кодексу, юридичні особи, діяльність яких не перед-
бачає отримання прибутку згідно з нормами відпо-
відних законів (підпункт «г» пункту 157.1 статті 157 
розділу III Кодексу) [5; 6].

Стимулююча функція податків створює орієнтири 
для розвитку або згортання виробництва, діяльності, 
адресну спрямованість такого інституту, як непри-
бутковість сільськогосподарських обслуговуючих ко-
оперативів може, за існування інших сприятливих 
умов, суттєво й позитивно вплинути на їхній розви-
ток.

Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи 
не є власниками сільськогосподарської продукції, 
що вироблена, вирощена, відгодована, виловлена або 
зібрана (заготовлена) його членами – виробниками 
сільськогосподарської продукції. Власниками сіль-
ськогосподарської продукції, яка заготовляється, 
переробляється, постачається, збувається (продаєть-
ся) таким кооперативом, є його члени. Кооператив 
не купує продукцію своїх членів, а реалізує її від їх 
імені, в окремих випадках сплачуючи члену коопе-
ративу аванс у формі попередньо встановленої ціни. 
Продукція, що передається членом кооперативу, за-
лишається його власністю, у випадку включення у 
сферу послуг кооперативу зберігання та переробки 
неприбутковість останнього забезпечує давальницька 
схема руху товарів. Оскільки передача продукції не 
веде до зміни власника.

Отже, й надходження, отримані сільськогоспо-
дарським обслуговуючим кооперативом від збуту 
(продажу) продукції за дорученням своїх членів, не є 
його доходами, вони тільки зменшують витрати та/
або збільшують доходи членів кооперативу.

Член сільськогосподарського обслуговуючого коо-
перативу залишається власником своєї продукції аж 
до її реалізації.

Сільськогосподарський обслуговуючий коопера-
тив також не продає членам засоби виробництва, а 
закуповує їх від їх імені за поданими ними заявками 
та за їх рахунок. За ці послуги кооператив отримує 
плату від членів кооперативу, що може вноситися та-
кож заздалегідь – повністю чи частково. Ця плата 
включається до доходу кооперативу.

Неприбуткові організації не є платниками подат-
ку на прибуток у випадку, якщо вони отримують ви-
ключно доходи, які визначені у ст. 157 [5]. Тому, 
згідно зі ст. 154.6, такі організації мають спрощену 
систему бухгалтерського обліку. Для ведення бухгал-
терського обліку треба використовувати методичні 
рекомендації щодо застосування регістрів бухгалтер-
ського обліку [7].

Для цілей оподаткування платники податків 
зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших 
показників, пов’язаних з визначенням об’єктів 
оподаткування та/або податкових зобов’язань, на 
підставі первинних документів, регістрів бухгалтер-
ського обліку, фінансової звітності, інших докумен-
тів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і 
зборів, ведення яких передбачено законодавством. 
Не належать до витрат затрати, не підтверджені від-
повідними розрахунковими, платіжними та іншими 
первинними документами, обов’язковість ведення 
і зберігання яких передбачена правилами ведення 
бухгалтерського обліку та нарахування податку.

Для неприбуткових організацій групи «г» згід-
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но з п. 157.5 ПКУ, яким присвоєно статус 
неприбуткової організації з кодом 0011 (до 
яких відносяться обслуговуючі кооперативи), 
звільняються доходи, отримані у вигляді:

– разових або періодичних внесків, від-
рахувань засновників і членів;

– коштів або майна, які надходять таким 
неприбутковим організаціям від проваджен-
ня їх основної діяльності та у вигляді пасив-
них доходів;

– дотацій або субсидій, отриманих з дер-
жавного або місцевих бюджетів, державних 
цільових фондів або в межах технічної чи 
благодійної, у тому числі гуманітарної, до-
помоги, крім дотацій на регулювання цін на 
платні послуги, які надаються таким непри-
бутковим організаціям або через них їх одер-
жувачам згідно із законодавством, з метою 
зниження рівня таких цін.

Доходи неприбуткових організацій умов-
но можна розділити за джерелами надхо-
дження грошових коштів і товарно-матеріальних 
цінностей таким чином (рис. 1).

Доходи від цільового фінансування – це доходи, 
отримані неприбутковою організацією у вигляді без-
оплатних та безповоротних грошових коштів і/або 
майна для фінансування певних заходів, програм і 
проектів, а також для покриття планових витрат. 
Цільове фінансування поступає в неприбуткову ор-
ганізацію у вигляді добродійної допомоги (гумані-
тарної), субсидій, дотацій, членських внесків юри-
дичних і фізичних осіб тощо. Використання таких 
надходжень для фінансування інших цілей, ніж пе-
редбачені, заборонено.

Бухгалтерський облік таких доходів ведуть на 
рахунку 48 «Цільове фінансування і цільові над-
ходження», за кредитом якого відображається над-
ходження таких засобів і/або майна, а за дебетом – 
суми використаних коштів на цільове фінансування, 
визнані доходом, а також повернення невикориста-
них сум.

Порядок виникнення доходів при отриманні ці-
льового фінансування визначається у відповідності з 
п. 16-19 П(С)БО 15 «Дохід» – рис. 2.

У випадку, якщо грошові кошти, отримані за ці-
льовим фінансуванням, використовуватимуться для 
придбання основних засобів або нематеріальних ак-
тивів, то така операція може бути відображена із за-
стосуванням рахунка 69 «Доходи майбутніх періо-

дів», за кредитом якого відображається використана 
сума цільового фінансування, а за дебетом – поступо-
ве визнання доходів.

Відображення доходів відбувається залежно від 
виду отриманого активу із застосуванням:

- субрахунка 718 «Дохід від безоплатно одержа-
них оборотних активів» – у разі отримання цільово-
го фінансування, пов’язаного з операційною діяль-
ністю;

- субрахунка 719 «Дохід від здійснення основної 
діяльності».

Доходи від нецільових надходжень (безоплатно 
надані грошові кошти, товари, послуги) – це отри-
мані неприбутковою організацією доходи нецільово-
го призначення, тобто без конкретної вказівки, як 
розпорядитися отриманими грошовими коштами і/
або майном.

Доходи від проведення основної або іншої ста-
тутної неприбуткової діяльності – це також доходи, 
отримані неприбутковою організацією від продажу 
товарів (послуг), що пропагують принципи і ідеї, для 
захисту яких була створена така неприбуткова орга-
нізація і які тісно пов’язані з її основною діяльністю.

Доходи з джерел, які не вказані в п. 157.5 ПК, 
– це доходи, що підлягають оподаткуванню на при-
буток. Наприклад, доходи від здачі в оренду майна, 
дохід від безоплатно отриманого майна, від реаліза-
ції надлишків товарно-матеріальних цінностей або 

доходи, отримані в результаті продажу това-
рів (послуг), які не належать до основної ді-
яльності, передбаченої статутом.

Усі доходи неприбуткових організацій 
і установ, згідно з вимогами ст. 157 ПК, 
вважаються доходами, що не враховують-
ся для визначення об’єкта оподаткування  
[5, п. 136.1.8].

Основні принципи відображення в бухгал-
терському обліку витрат:

– витрати відображаються одночас-
но із зменшенням активів і збільшенням 
зобов’язань;

– визнаються витратами певного періоду 
одночасно з визнанням доходу, для отриман-
ня якого вони були здійснені;

– витрати, які неможливо прямо 
пов’язати з доходами певного періоду, відо-
бражаються у складі того звітного періоду, в 
якому були здійснені.
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й доходи у вигляді цільового фінансування;

доходи у вигляді нецільових надходжень;

пасивні доходи;

від здійснення основної статутної неприбуткової
діяльності;

доходи з джерел, які не включені до складу
неоподатковуваних податком на прибуток    

не визнається доходом до тих пір, поки не буде підтвердження, що воно 
отримане неприбутковою організацією і виконані всі умови такого 

фінансування;

визнається доходом у тих звітних періодах, у яких будуть здійснені 
витрати, пов’язані з виконанням умов отримання коштів, до того ж 

цільове фінансування, отримане:
- у вигляді основних засобів, нематеріальних активів і/або інших 
капітальних інвестицій, визнається доходом протягом періоду їх 

корисного використання пропорційно сумі нарахованої амортизації цих 
об’єктів;

- для компенсації витрат (збитків), понесених неприбутковими 
організаціями. Дохід з такого фінансування визнається у тому періоді, в 

якому виникає дебіторська заборгованість, пов’язана з цим 
фінансуванням.

Рис. 1. Класифікація доходів неприбуткових організацій за 
джерелами надходження грошових коштів  

і товарно-матеріальних цінностей

Рис. 2. Порядок виникнення доходів  
при отриманні цільового фінансування [8]
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Усі витрати неприбуткових організацій, 

які безпосередньо пов’язані з використан-
ням доходів, звільнених від оподаткування 
згідно з п. 157 ПКУ, вважаються іншими 
витратами. До складу інших витрат непри-
буткових організацій включають:

– операційні витрати, пов’язані зі ста-
тутною діяльністю неприбуткових органі-
зацій (рахунок 949 «Інші витрати опера-
ційної діяльності»);

– адміністративні витрати (рахунок 92 
«Адміністративні витрати»).

Розглянемо два ключові моменти, на 
яких базується різниця в оподаткуванні 
обслуговуючого і виробничого кооперати-
ву. Виробничий кооператив, в розумінні 
Податкового Кодексу та інших законів, є 
сільськогосподарським товаровиробником, 
що надає можливість акумулювати ПДВ 
та платити фіксований сільгоспподаток.  
Обслуговуючий кооператив такої можли-
вості не має, але може отримати статус не-
прибуткового (рис. 3).

У статуті мають бути прописані (або завчасно вне-
сені зміни) усі можливі джерела надходження ко-
штів, а також усі можливі види діяльності неприбут-
кової організації. Обов’язковою умовою отримання 
коду неприбутковості є пункт у статуті: «У разі лік-
відації доходи або майно кооперативу не підлягають 
розподілу між його засновниками, учасниками або 
членами та повинні бути передані одній або кільком 
неприбутковим організаціям відповідного виду або 
зараховані до доходу бюджету».

Якщо неприбуткова організація була включе-
на в Реєстр неприбуткових установ і організацій до 
01.04.2011 р., то не потрібно повторно подавати до-
кументи для отримання нового Рішення про внесен-
ня до Реєстру у зв’язку з набранням чинності Поло-
ження про Реєстр.

Висновки з проведеного дослідження. Таким чи-
ном, метою кооперації є задоволення економічних, 
соціальних та інших потреб членів кооперативних ор-
ганізацій на основі поєднання їх особистих та колек-
тивних інтересів, поділу між ними ризиків, витрат і 
доходів, розвитку їх самоорганізації, самоуправлін-
ня та самоконтролю. Після державної реєстрації не-
обхідною умовою для отримання юридичною особою 
статусу неприбуткової організації є включення її до 
Реєстру неприбуткових організацій і установ. 

Відповідно до прийнятих класифікацій та поряд-
ку розподілу і списання встановлюється порядок ве-
дення доходів і витрат. Відповідно до п. 17 П(С)БО 
15 «Дохід», «Отримане цільове фінансування визна-
ється доходом протягом тих періодів, у яких були за-
знані витрати, пов’язані з виконанням умов цільово-
го фінансування». Стосовно витрат, то, відповідно до 
п. 11 П(С)БО 16 «Витрати», організації мають вста-
новлювати їх самостійно. Правила бухгалтерського 
обліку й надалі залишаться незмінними [9]. Зважа-
ючи на специфіку діяльності неприбуткових органі-
зацій, особливо благодійних фондів, треба зазначити 
обов’язкове використання рахунків 92 та 949 з ме-

тою розподілу витрат на адміністративні та витрати 
діяльності.
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Сплата податку на дохід членами

Звільняються, якщо дохід отримано з 
земельних ділянок для ведення ОСГ, якщо їх 

розмір не було збільшено (ст. 165.1.24. 
Податкового Кодексу)

Звільняються, якщо дохід отримано з 
земельних ділянок для ведення ОСГ, якщо їх 

розмір не було збільшено (ст. 165.1.48. 
Податкового Кодексу)

Сплата ПДВ

Сплата на загальних засадах (після реєстрації 
платником ПДВ)

Можливість отримати спеціальний режим 
оподаткування (акумуляція ПДВ)

Податок на прибуток

Можливість отримати неприбутковий статус Можливість набуття статусу платника 
фіксованого сільгоспподатку (замінює 

податок на прибуток і деякі інші)

Вид

Обслуговуючий кооператив Виробничий кооператив

Рис. 3. Різниця в оподаткуванні обслуговуючого  
і виробничого кооперативу


