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Розвиток  кооперації в сільському господарстві, як напрям 

досягнення енергетичної незалежності 

В сучасних умовах трансформаційних перетворень у 

сферах економічної, соціальної, суспільної і політичної 

діяльності велика роль належить кооперативному руху, який 

проявляється у формі різних кооперативних об’єднань і 

організацій. В аграрному секторі економіки кооперація має 

пріоритетне значення серед інших видів кооперації в Україні і 

на сучасному етапі відіграє одну із вирішальних ролей у 

становленні ринкових відносин на селі [9]. 

Об’єднуючись в обслуговуючі кооперативи, 

сільськогосподарські виробники отримують можливість 

ефективніше працювати за умови взаємної допомоги один 

одному. При цьому великого значення набуває державна 

підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, 

яка збільшує їхні фінансові можливості для діяльності [2]. 

Процесі інтеграції і кооперації на селі на даний час 

проходять з певними труднощами. Звичайно, Закон України 

«Про сільськогосподарську кооперацію» створив передумови 

для становлення і розвитку кооперації в аграрному секторі 

економіки України, проте не було створено пільгових умов для 

кооперативного руху [13]. 

Кооперація в дії сприятиме розвитку вертикальних 

зв’язків аграрних виробників сільськогосподарської продукції із 

підгалузями її подальшої переробки. 

Станом на 01.01.2019 р. загальна кількість 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів становила 

1286, що на 264 більше в порівнянні з 2014 роком. Більшість з 

зареєстрованих і діючих сільськогосподарських обслуговуючих 

кооперативів є багатофункціональними, тобто проводять більше 

одного виду діяльності [1]. 

З 95 кооперативів Вінницької області найбільшу частку 

займають молочарські – 42, плодоовочеві – 6, по обробці землі 

та збиранню врожаю – 6, інші – 41. Проте, із 95 зареєстрованих 
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кооперативів лише 38 діючих, що становить 36,1 % від загальної 

кількості зареєстрованих [10]. 

Подальший розвиток кооперації на селі можливий за 

рахунок створення сприятливих умов для розвитку СОКів, які 

включатимуть: фінансову участь у створенні даних підприємств 

держави в особі сільських рад, учасників кооперативів та 

потенційних інвесторів; створення сприятливого законодавства; 

юридичний супровід та консультаційна підтримка майбутніх 

учасників кооперативів органами місцевої влади (сільські, 

селищні ради). 

Основними завданнями розвитку СОК є наступні: 

− підвищення ефективності виробництва 

сільськогосподарського виробництва завдяки оптимізації витрат 

товаровиробників на придбання засобів виробництва, 

проведення окремих технологічних операцій, здійснення 

маркетингових досліджень, а також збільшення прибутку від 

реалізації продукції; 

− сприяння формуванню на кооперативних засадах 

елементів інфраструктури аграрного ринку – агроторгових 

домів, заготівельних пунктів, оптових продовольчих та овочевих 

ринків; 

− формування сприятливого конкурентного 

середовища шляхом підтримки розвитку альтернативних 

комерційних структур; 

− розвиток та підвищення ефективності СОК, 

підвищення доходів та рівня життя сільських жителів; 

− створення додаткових робочих місць у сільській 

місцевості. 

За приклад розвитку обслуговуючої кооперації в 

сільських територіях, на нашу думку, варто взяти прийняту у 

Вінницькому регіоні «Програму розвитку особистих 

селянських, фермерських господарств, кооперативного руху на 

селі та дорадництва на 2016-2020». Програма спрямована на 

підтримку та розвиток особистих селянських господарств в 

регіоні, фермерських господарств та  сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів, як рівноправних форм 

господарювання в сільській місцевості в умовах сьогодення, 
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закріплення позитивних тенденцій у їх діяльності. Також 

передбачається подальший розвиток в області інфраструктури 

аграрного ринку регіону, дорадництва та сільського зеленого 

туризму [12]. 

Розвиток кооперативів на селі можливо здійснювати для 

надання послуг з гарячого водопостачання, шляхом створення 

енергокооперативів. 

Енергетичний кооператив здійснює діяльність на ринку, 

що перебуває у стані природної монополії, та суміжних ринках, 

тому законом мають бути врегульовані особливості його 

функціонування.  

Наразі правове регулювання у сфері функціонування 

енергетичних кооперативів здійснюється законами «Про 

кооперацію» та «Про споживчу кооперацію», «Про 

електроенергетику», «Про теплопостачання», «Про засади 

функціонування ринку електричної енергії», «Про державне 

регулювання у сфері комунальних послуг». Необхідним є 

прийняття Закону України «Про енергетичну кооперацію», у 

якому має бути визначено зміст поняття «енергетичний 

кооператив» та його правовий статус, особливості господарської 

діяльності кооперативу та засоби державного регулювання. 

Енергетична стратегія України на період до 2035 року 

«Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність» 

передбачає, що до 2025 року здебільшого буде завершено 

реформування енергетичного комплексу України, досягнуто 

першочергових цільових показників з безпеки та 

енергоефективності, забезпечено його інноваційне оновлення та 

інтеграцію з енергетичним сектором ЄС [14]. 

Важливим заходом з реалізації стратегічних цілей у 

секторі альтернативних джерел енергії є збільшення 

використання біомаси у генерації електро- та теплоенергії 

шляхом: 

– стимулювання використання біомаси як палива на 

підприємствах, де біомаса є залишковим продуктом;  

– інформування про можливості використання біомаси 

як палива в індивідуальному теплопостачанні;  

– сприяння створенню конкурентних ринків біомаси [5]. 
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Зокрема, в Енергетичній стратегії України до 2035 року 

«Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність» 

передбачено: 

– забезпечення реалізації проектів з децентралізації 

енергопостачання на місцевому рівні (на основі використання 

відновлюваної енергетики, «розумних мереж», підвищення 

енергоефективності); 

– створення умов для формування системи з 

логістичного забезпечення та інфраструктури для збирання 

біологічної сировини та подальшого її транспортування; 

– сприяння розвитку місцевих енергетичних ініціатив, 

зокрема малого та середнього підприємництва в енергетичній 

сфері та створення енергетичних кооперативів [6]. 

Газифікація сіл є досить дороговартісною. Проте є 

альтернативний шлях – створення котелень на соломі для 

централізованого обігріву та постачання гарячої води. Паливом 

можуть стати відходи від вирощування зернових та олійних 

культур.  

Проведені дослідження у сфері спалювання сухої соломи 

довели, що її енергетична ефективність/енергетична цінність від 

спалювання становить 15 мегаджоулів на 1 кг, а енергетична 

цінність від спалювання вугілля формується на рівні 25-27 

мегаджоулів на 1 кг. У середньому 2 кг соломи дорівнює 

приблизно 1 кг вугілля за енергоємкістю. Солома є джерелом 

теплової енергії, технологія отримання якої вже добре 

опрацьована як і технологія використання для спалювання 

палива, вугілля, дерева, брикету тощо.  

На сьогодні ефективне використання соломи в котельнях 

мають підприємства в сусідній Польщі. Варто зазначити, що 

введені в Польщі в експлуатацію (фірмою «BIOS-BUD» Spzo.o.) 

котли центрального опалення, які обігріваються солом’яною 

біомасою, досягають 80% ефективності [11]. 

Згідно зі статистичними даними, рівень надмірного 

виробництва соломи в Україні, яку можна використовувати в 

енергетиці, становить 32 млн. тонн, що в енергетичному 

еквіваленті становить 16 млн. тонн кам’яного вугілля. Ці дані 

доводять, що енергетичне використання соломи може бути 

стратегічним елементом заміни імпортованих джерел енергії. 
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Енергетичне використання надмірного виробництва 

соломи призвело б до зниження імпорту природного газу на 12 

млн. м
3
 газу в рік. Можливе заощадження коштів у масштабах 

України могло б становити 4 млрд. доларів США в рік. До того 

ж, упровадження діяльності, пов’язаної з виробництвом 

теплової енергії із соломи, дає можливість використовувати 

робочу силу, яка зосереджена неподалік від сировинних джерел, 

що в результаті може сприяти підвищенню рівня життя серед 

мешканців сільських регіонів [11]. 

Варто наголосити, що заходи, пов’язані з енергетичним 

використанням соломи, підтримуються коштами, які 

Європейський Союз виділяє на охорону навколишнього 

середовища, охорону повітря, а також створення нових професій 

у рамках програм розвитку [11]. 

В Україні теж існують аналогічні підприємства. Блочно-

модульні котельні установки – найважливіший напрям 

виробництва МПВФ «Енергетик». Повністю автоматизовані 

водогрійні котельні установки теплопродуктивністю від 0,25 до 

12,6 МВт створюються на технологічній основі водогрійних 

котлів. 

Єдиний ресурс, який використовують майже повністю, – 

це лушпиння соняшника. Усі заводи з виробництва 

соняшникової олії за рахунок спалювання лушпиння 

забезпечують себе тепловою енергією, а два з них навіть 

виробляють з нього електроенергію і продають її в загальну 

мережу. На це витрачається чверть або третина лушпиння, а 

решта гранулюється або брикетується і продається на експорт 

(додатковий дохід від такого експорту в цілому по Україні – до 

20 млн. доларів на рік). 

Площі посівів зернових під урожай 2018 р. становила 

27637,7 тис. га. Виробництво зернових культур упродовж 2000-

2017 рр. мало чітку тенденцію до зростання, проте побічна 

продукція у вигляді солом’яних решток майже не 

використовувалася. 

Енергетичне використання соломи становить менше 

одного відсотка, а щодо відходів кукурудзи і соняшника (крім 

лушпиння), то тут використання просто нульове. Таким чином, 
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в енергозалежній Україні не використовується паливний ресурс 

вартістю 3-4 млрд. доларів.  

Створення енергетичних кооперативів дасть можливість 

вирішити державним органам проблему дороговартісної 

газифікації сіл та зменшити енергозалежність країни.  

Енергетичні кооперативи повинні передусім 

задовольнити власні потреби в енергоносіях, що виробляють, а 

надлишок продати у мережу, використовуючи правила 

«зеленого тарифу». Надзвичайно актуальним є створення 

енергетичних кооперативів у сільських громадах (особливо 

віддалених сіл), де існують проблеми із постійним 

енергопостачанням.  

Варто зазначити, що управління розвитком енергетичних 

кооперативів має ґрунтуватися на концентрації зусиль і коштів, 

спрямованих на інноваційний розвиток інституту обслуговуючої 

кооперації як основи розвитку сільських територій. 

У результаті реалізації програми розвитку СОКів в 

межах України можуть бути досягнуті наступні вигоди: 

− зменшуються витрати на технологічні послуги, 

оскільки вони надаються за ціною, яка не перевищує 

собівартість; 

− забезпечується тривале збереження продукції 

домогосподарств та збільшується дохід від її реалізації за 

рахунок використання сезонних коливань цін; 

− з’являється  можливість додатково залучити 

сторонні фінансові інвестиції під колективну гарантію членів 

СОК; 

− забезпечити сільське населення централізованим 

гарячим водопостачанням; 

− створюються умови для формування 

великотоварних партій продукції, підвищення її якісних 

показників; 

− створюються нові робочі місця; 

− підвищення енергетичної незалежності 

економіки України; 

− зростання ВВП; 
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− забезпечується стійкий розвиток 

домогосподарств. 

Створення обслуговуючих сільськогосподарських 

кооперативів дасть змогу підвищити ефективність аграрного 

виробництва завдяки оптимізації витрат товаровиробників на 

придбання засобів виробництва, здійснювати проведення 

окремих технологічних операцій, а також збільшити прибутки 

від реалізації продукції; розширити доступ 

сільськогосподарських товаровиробників, особливо особистих 

селянських та фермерських господарств до агросервісних 

послуг, удосконалити для сільськогосподарських 

товаровиробників процесу реалізації продукції, покращити 

соціальний захист сільського населення, підвищити рівня життя 

на селі. 

Отже, відродження і розвиток українського села, 

стабільність та соціально-економічний добробут сільського 

населення неможливі без чітко сформованої стратегії. Одним із 

стратегічних напрямів розвитку сільських територій має бути 

саме сільськогосподарська обслуговуюча кооперація. Цей 

напрям розвитку уможливить використання переваг великого 

товарного виробництва та врахування інтересів сільських 

товаровиробників, сприяючи відродженню селянина як 

господаря виробництва, реального власника засобів 

виробництва й виробленої ним продукції і, як результат, 

розвитку сільських територій України. 

Створення енергетичних кооперативів дасть можливість 

вирішити державним органам проблему дороговартісної 

газифікації сіл та зменшити енергозалежність країни. Для 

втілення в життя цього задуму потрібно розробити 

організаційно-економічні засади створення таких підприємств, а 

також відповідну універсальну проектно-кошторисну 

документацію для будівництва та створення в межах сільських 

територій котелень та відповідних тепломереж. 

 

Список використаних джерел 

1. В українському АПК налічується 610 працюючих 

кооперативів URL: https://usba.com.ua/v-ukrainskomuapk-

nalicuetsa-610-pracuucih-kooperativiv. 

https://usba.com.ua/v-ukrainskomuapk-nalicuetsa-610-pracuucih-kooperativiv
https://usba.com.ua/v-ukrainskomuapk-nalicuetsa-610-pracuucih-kooperativiv


185 
 

2. Галайко А.М. Фінансова підтримка розвитку 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Інтелект 

XXI. 2018. № 5. С. 28-31. 

3. Гончарук І.В. Роль сільськогосподарських 

кооперативів у забезпеченні сталого розвитку сільських 

територій Вінницької області. Економіка. Фінанси. 

Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. № 8. 

С. 56-67. 

4. Горить солома: життєва ситуація у світлі 

соціальних теорій. URL : 

https://petrimazepa.com/burninggrass.html 

5. Дегодюк С., Дегодюк Е., Літвінова О., Кириченко 

А. Стратегія застосування соломистих решток для удобрення та 

енергетичних потреб в Україні. Вісник Львівського 

національного аграрного університету. 2013. № 17 (1). С. 205-

211. URL : 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnau_act_2013_17%281%29__41 

6. Енергетична стратегія України до 2035 року: 

«Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність» : 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 р. 
№ 605-р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-р 

7. Калетнік Г.М., Гончарук І.В. Складові розвитку 

сільських територій та моделі аграрного підприємництва і 

кооперації. Розвиток малого і середнього підприємництва та 

кооперації на селі. Проблеми та перспективи:: зб.матеріалів 

наук. конф. І навч.-практ. Семінару. – Вінниця, 2015. С. 5 -17. 

8. Котельні установки: блочно-модульні водогрійні 

котельні установки. URL : 

https://energetik.ua/ua/catalog/kotelni_ustanovki/bmvku/ 

9. Логоша Р.В. Стан та перспективи розвитку 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в галузі 

овочівництва. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні 

питання науки і практики. 2017. № 9. С. 74-86. 

10. Офіційний сайт Державної служби статистики 

України URL: http://www.ukrstat.gov.ua.  

11. Польська фірма пропонує використання соломи в 

якості джерела енергії. URL : 

https://petrimazepa.com/burninggrass.html
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%94%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8E%D0%BA%20%D0%A1$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669441:%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669441:%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnau_act_2013_17%281%29__41
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-р
https://energetik.ua/ua/catalog/kotelni_ustanovki/bmvku/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.biowatt.com.ua/novosti/polska-firma-proponuye-vikoristannya-solomi-v-yakosti-dzherela-energiyi/
http://www.biowatt.com.ua/novosti/polska-firma-proponuye-vikoristannya-solomi-v-yakosti-dzherela-energiyi/


186 
 

http://www.biowatt.com.ua/novosti/polska-firma-proponuye-

vikoristannya-solomi-v-yakosti-dzherela-energiyi/ 

12. Про затвердження Стратегії з енергоефективності 

та енергозбереження на підприємствах, установах та 

організаціях, що належать до сфери управління ДАЗВ, на 2018-

2020 роки URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0004767-18 

13. Про сільськогосподарську кооперацію: Закон 

України від 17 липня 1997 р. № 469/97-ВР; станом на 19 січня 

2013 р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/469/97-

%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 05.09.2019) 

14. Програма розвитку особистих селянських, 

фермерських господарств, кооперативного руху на селі та 

дорадництва. URL: http://www.vin.gov.ua 

 
 

http://www.biowatt.com.ua/novosti/polska-firma-proponuye-vikoristannya-solomi-v-yakosti-dzherela-energiyi/
http://www.biowatt.com.ua/novosti/polska-firma-proponuye-vikoristannya-solomi-v-yakosti-dzherela-energiyi/

