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ПЕРЕДМОВА∗ 
 

Будь-який вид господарської діяльності не може бути ефек-
тивним, якщо не використовувати в повній мірі всі фактори 
і резерви його раціональної організації. Об’єднуючи свої 
зусилля на основі механізмів кооперації, корпоратизації, 
кластеризації суб’єкти господарювання (фізичні і юридичні 
особи) досягають, як правило, значно кращих результатів 
діяльності в обсягах виробництва, зниженні витрат на ви-
робництво продукції та її просування на ринку порівняно із 
самостійним господарюванням. Особливо це стосується аг-
рарної економіки як найбільш ризикованої, залежної від 
територіально-просторових та кліматичних факторів, най-
ближчої до споживача і т.д. 

Споконвіку селяни об’єднувались у своїй діяльності, ро-
зуміючи, що лише на засадах взаємодопомоги і взаємовиру-
чки можна забезпечити своє існування. Основними напря-
мами інтеграційних процесів в аграрному виробництві на 
сьогодні вважають кооперацію та корпоратизацію. 

Кооперація, як соціально-економічне явище, виникла в 
далекому минулому. Вона (кооперація) безперечно нале-
жить до видатних надбань на шляху пошуків справедливого 
і досконалого суспільства. Кооперація витримала випробу-
вання часом і довела свою життєздатність в умовах різних 
суспільно-економічних устроїв. Кооперація забезпечує про-
дуктивну активізацію людського чинника на всіх рівнях 
економіки. 

                                           
∗ Автор: Малік М.Й. 
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У ринкових умовах держава обмежує своє втручання  в 
економіку, в діяльність суб’єктів господарювання, що приз-
водить до значної диверсифікації суспільного життя. Коо-
перативна ідея набуває нових форм і обсягів поширення. 

Чисельність членів кооперативних структур світу на-
ближається до одного мільярда осіб.  

Прискорений розвиток кооперації характерний для країн, 
що розвиваються. У високорозвинених країнах частка членів 
кооперативів – близько 20 відсотків дорослого населення. 

Українська кооперація має більш як 150-річну традицію. 
Перше кооперативне товариство було створено в 1866 році в 
Харкові. Специфіка кооперативів як громадсько-
господарських соціально орієнтованих та демократичних ор-
ганізацій визначала особливу роль людського фактора. Її ус-
піхи пояснювалися тим, що серед засновників і популяриза-
торів кооперативної ідеї були імена найавторитетніших на 
той час провідників української громади [354]. 

Відродження і розвиток кооперації в Україні у повному її 
розумінні, на основі тісного взаємозв’язку теорії з науковим 
прогнозом і апробацією розробок на практиці, є важливим 
поступом вперед у вирішенні проблеми зміни існуючих ор-
ганізаційно-економічних і правових відносин та структур-
ної перебудови сільського господарства на  основі  привати-
зації землі, засобів виробництва в умовах переходу до рин-
ку. Кооперація як високозначиме унікальне явище може 
стати рушійною силою і однією з основ економічної політи-
ки  держави на селі. 

Формування наукової концепції розвитку сільськогоспо-
дарської кооперації залежить від нагромадження багатові-
кового досвіду і теоретичної спадщини. Значний вклад у 
розвиток кооперативної ідеї внесли відомі теоретики коопе-
ративного руху і вчені економісти-аграрники, такі як                 
В. Антонович, М. Драгоманов, С. Подолинський, С. Кача,           
Д. Танячкевич, М. Баллін, М. Левитський, Р. Оуен, Ш. Фур’є,     
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Г. Шульце-Деліч, Ф. Райффайзен, О. Чаянов, Дж. Коул,            
Дж. Стречі, М. Туган-Барановський, Ш. Жід, М. Кондратьєв,              
Б. Мартос, Є. Храпливий. У наш час – В. Апопій, В. Гончарен-
ко, В. Зіновчук, О. Крисальний, Л. Молдаван, В. Пантелей-
моненко, І. Томич, Г. Черевко та ін. Проте їхні наукові дос-
лідження відносяться не лише до різних епох, а й відрізня-
ються своїми поглядами на суть і підходами до розвитку ко-
операції. Наявність великої кількості різних поглядів щодо 
суті кооперації обумовлюється завданнями, її місцем і зна-
ченням у розвитку суспільства. Реалізація ж кооперативних 
ініціатив у конкретних історичних умовах на основі реаль-
них економічних інтересів сільськогосподарських виробни-
ків робить внесок кожного у становлення кооперативного 
руху взагалі як абстрактно-логічної концепції. 

В Україні розвиток сільськогосподарських кооперативів ха-
рактеризується нестабільністю, низьким рівнем конкуренто-
спроможності продукції, виробленої кооперативним секто-
ром, мінімальним впливом на розвиток аграрної економіки. 

Розробка і впровадження кооперативних структур в аг-
рарному секторі дасть можливість розвинути нові шляхи 
підвищення ефективності галузі, залучення до активної ор-
ганізованої господарської діяльності тисяч особистих селян-
ських господарств. 

Мета публікації полягає в узагальненні теоретичних і ме-
тодологічних підходів до розвитку сільськогосподарської 
кооперації як форми здійснення інтеграційних відносин, 
визначенні проблем та розробки економічних, організацій-
них, інституційно-правових напрямів їх реалізації на прак-
тиці. 

У наші дні, коли мову ведуть про розвиток сільських те-
риторій, то часто покладають надії на кооперацію. Саме 
слово «кооперація» стало досить поширеним у спілкуванні. 
Проте розвиток сільськогосподарської обслуговуючої коо-
перації є однією з найбільш гострих проблем в Україні. 
Зважаючи на те, що Україна є потужною аграрною країною, 
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розвиток кооперації гарантуватиме продовольчу безпеку і 
сприятиме розвитку сільських територій. Сільська громада є 
основою побудови громадянського суспільства і відроджен-
ня національних традицій. Українське село і селянство було 
і залишається носієм моралі, національної культури і забез-
печення здорового способу життя країни. 

Кооперативний рух на селі повинен сприяти розвитку ін-
фраструктури аграрного ринку, позитивно впливати на ціно-
ві коливання та створити прозору, без посередників, мережу 
заготівлі та збуту сільськогосподарської продукції. Звичайно, 
ми усвідомлюємо, що розвиток сільськогосподарської коопе-
рації як складової аграрного сектору є складною соціально-
економічною проблемою, яка потребує докладання значних 
зусиль на всіх рівнях управління. 

 
 
У монографії викладено результати наукових досліджень, згідно з 

планом науково-дослідних робіт відділу підприємництва, кооперації 
та агропромислової інтеграції Національного наукового центру «Ін-
ститут аграрної економіки», в межах тем:  

«Розробити модель молочарського сільськогосподарського коопе-
ративу» (номер державної реєстрації 0116U003107);  

«Розробити теоретичні і методичні засади розвитку підприєм-
ництва та кооперації аграрної сфери економіки в умовах євроінтег-
рації» (номер державної реєстрації 0116U003105). 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО–МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ТА 
ЕВОЛЮЦІЙНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ КООПЕРАЦІЇ 

1.1. Сутність поняття кооперації∗ 
 

Визначення сутності та економічних основ кооперації акту-
ально співвідноситься з об’єктивною необхідністю спільно-
го, сумісного вирішення людьми широкого кола насушних 
проблем. Інтелектуальна модель, тобто наукове бачення ко-
оперативних відносин отримала визнане місце у знаннєвій 
конструкції розуміння теоретико-практичних засад органі-
зації співробітництва суб’єктів ринку. Предтечею вмотиво-
ваного пошуку обґрунтувань сутності кооперації, завжди 
було визнання індивідом принципового моменту щодо ная-
вності вигоди у створенні спільнот для взаємовигідного ви-
робництва, обслуговування і ефективного (ощадливого) 
споживання. На перших порах фактор кооперації пріорети-
зувався людьми підсвідомо, його задіяння у суспільно-
економічному процесі творення благ було ситуативним, а 
наука не дійшла концепції визначення суті цього поняття.  

Нa вcix eтaпax poзвитку кooпepaтивнoгo pуxу, дocлiдни-
ки нeoднopaзoвo poбили cпpoбу poзкpити пpиpoду 
кooпepaтивнoї фopми гocпoдapювaння, aлe й дo цьoгo чacу 
нe виpoблeнo єдинoгo пiдxoду дo визнaчeння тepмiнiв 
«кooпepaцiя» i «кooпepaтив». 

Кооперація має багатовікову історію свого розвитку. У 
перекладі з латинськоїї кооперація (cooperatio) – співробіт-
ництво, але воно складається з двох слів: «co» – означає спі-
льно, разом та «operit» – робота, праця. Тому саме поняття 
кооперація можна трактувати як спільну працю, або суміс-
ну діяльність. У цій трактації закладено класичну теоретич-
ну модель розуміння суті кооперації як явища, процесу, ді-

                                           
∗ Автори: Малік М.Й., Шпикуляк О.Г., Рибак Я.Я.,  Малік Л.М., Швець А.А. 
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яльності, в основі якої представлена поведінка людини в 
економіці, соціумі. Тобто кооперація – форма налагодження 
співпраці людей. 

Ведучи пошук альтернативних інституційних форм ви-
рішення соціально-економічних проблем, розширення мо-
жливостей охоплення широкого кола членів суспільства 
ефективними організаціями щодо задоволення потреб, 
людство віднайшло кооперацію. Кооперація як явище є ін-
ституційним відображенням традиції спільного господарю-
вання, форми організації, яка за призначенням відповідає 
інтересам учасників ринку, що потребують взаємодопомо-
ги. Тому в історичному екскурсі позиціонування наукової її 
концепції, обґрунтованою вважаємо думку про те, що тео-
ретичні засади кооперації були започатковані як противага 
розвитку капіталістичних процесів, як ідеологія соціального 
руху знедолених верств населення. Продукування ідеї коо-
перації, надання їй теоретичної, методичної, практичної 
обґрунтованості – еволюційно-безперервний процес, у ре-
зультаті якого доповнюються функціонально-рольові хара-
ктеристики цього суспільного явища, проте засади вида-
ються нам вцілому сформованими. 

Здійснивши екскурс у філософську, економічну тради-
цію пізнання людської діяльності в господарській сфері, з 
великою впевненістю можна сказати, що проблема коопе-
рації спочатку розглядалася у соціальному вимірі. Ідеолога-
ми соціальної складової в кооперації вважаються соціалісти-
утопісти Р. Оуен [11], Ш. Фур’є [13]. Наукові основи власне 
кооперативного руху, економічні аспекти його позиціону-
вання представлені у працях таких дослідників як: В. Кінг 
[414], Г. Шульце-Деліч [411], Ф. Райффайзен [413], М. Туган-
Барановський [99, 401], А.  Чаянов [106], М. Левитський [402], 
Б. Мартос [401, 403], М. Кондрат’єв [60; 61], С. Прокопович 
[404], М. Баллін [44] та інші. Завдяки їхнім філософсько-
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економічним трактаціям сформувалися знаннєві першоос-
нови розуміння поняття кооперації і це явище набуло по-
ширення у соціумі, господарській практиці тощо. 

Вже досить давно поняття «кооперація» за своєю суттю 
представлене в інтелектуальній традиції його розуміння як: 
співпраці (форма організації праці і економічних, соціаль-
них та ін. відносин для вирішення) і як організаційної фор-
ми економічної взаємодії у різних сферах діяльності 
суб’єктів, включаючи господарську. Загалом у дослідженнях 
теоретичних першооснов розуміння сутності кооперації, 
науковці виділяють два основних, достоту усталених підхо-
ди до розуміння поняття кооперація [400]: кооперація як 
організаційна структура, тобто добровільні об’єднання лю-
дей для спільної господарської діяльності, або одна з форм 
організації праці, при якій багато осіб спільно беруть участь 
в одному й тому ж процесі праці [400]; кооперація розгляда-
ється як процес об’єднання зусиль і ресурсів, ототожнюється 
з існуванням сукупності аналогічних кооперативів [400]. 

Контекст еволюції явища кооперації пов'язаний із най-
простішими її формами, серед них – спільне полювання, 
збирання врожаю, будівництво поселень тощо. В практич-
ному і науковому сенсі, розуміння суті кооперації формува-
лося у процесі інституціоналізації засад спільної взаємодії 
людей, розвитку соціуму, господарської системи.   

Першоосновою кооперації є праця (з давніх давен), тому 
розкриття сутності кооперації слід здійснювати через по-
няття праці, в процесі якої люди контактують між собою, 
консолідують свої трудові зусилля для спільного господа-
рювання. Тобто базовий інституційний конструкт коопера-
ції полягає у єдності діяльності та формі співробітництва. З 
плином століть кооперація перетворилася по-суті на ідеоло-
гію організації виробництва, господарювання, від впрова-
дження якої суспільство отримує значимі ефекти щодо по-



12 

шуку інноваційних можливостей задоволення потреб зок-
рема й за обмеженості ресурсів.  

На перших порах вчені здебільшого визначали коопера-
цію як форму об’єднання трудящих для захисту їхніх еко-
номічних інтересів у боротьбі з капіталістичною монополі-
єю на ресурси, виробництва тощо. Таку концепцію культи-
вували у своїх дослідницьких напрацюваннях Г. Шульце-
Деліч, Ф. Райффайзен, М. Туган-Барановський, А.  Чаянов, 
М. Левитський, Б. Мартос та ін. 

Зосереджуючи увагу на вітчизняній теорії кооперації за-
значимо, що зокрема, всесвітньо відомий вітчизняний вче-
ний М. Туган-Барановський [348, 349, 401] вважав коопера-
цію формою самооборони трудящих – організаційною про-
тивагою капіталістичним підприємствам [348, 349, 401]. З 
цим погоджуємося, як показала практика, еволюційна ди-
наміка розвитку економічних формацій – кооперація має 
велику консолідуючу силу, а також суспільно-політичне 
значення в частині сприйняття її як організаційно-
економічного механізму консолідації дрібних господарів 
для забезпечення їх конкурентоспроможності. 

Інший також вітчизняний вчений цієї ж епохи Б. Мартос 
[401, 403], зазначав у такому ж контексті про те, що: 
«…кооперація являє собою один із засобів поліпшити добро-
бут нижчих верств суспільства через звільнення їх од визиску 
з боку верстви капіталістів» [401, с. 530]; він виділив такі спі-
льні ознаки кооперативу: кооператив є об’єднання; від інших 
об’єднань відрізняється персональним принципом – це 
об’єднання людей, осіб, а не капіталістів; кооператив не фі-
лантропічне товариство для допомоги другим, мета його его-
їстична – він має допомагати своїм членам; в основу коопера-
тиву покладено договірне начало, а не примусове; з персона-
льного характеру кооперативу логічно випливає рівноправ-
ність його членів; важливою ознакою кооперативу варто вва-
жати принцип самодопомоги; в кооперативі спільні потреби 



 

13 

задовольняються спільними засобами, а для їх консолідації 
створюється підприємство, яке ведеться на спільний рахунок 
усіх учасників; кооперативне підприємство створюється не 
заради зиску на капітал, а для забезпечення ефективного йо-
го використання членами; кооперативне підприємство може 
не мати зовсім зиску і в той же час може давати великі вигоди 
своїм членам [401, С. 530 – 536]. 

Відносно усталеним є трактування суті кооперації, які 
зпозиціоновані у довідковій літературі, енциклопедичних 
виданнях, словниках тощо (табл. 1.1) – тут помічаємо іден-
тичність викладу, що вказує на відносну довершеність тео-
ретико-методичних характеристик змісту цього поняття. 

Всеохопним щодо визначення сутності поняття «коопе-
рація» є актуальне сучасності трактування, зокрема – це: 
«специфічна форма господарювання, яка проявляється в 
економічних взаємовідносинах між партнерами з тим, щоб 
досягти спільної мети та отримати економічну користь від 
процесу господарювання (або максимізувати/мінімізувати 
питомі затрати ресурсів) на основі взаємної допомоги та ви-
годи всіх учасників процесу кооперації, задоволеня інтере-
сів кожного та дотримання соціальних гарантій» [400]. Тоб-
то кооперація передньо має соціальне значення, як інститут 
захисту інтересів, а потім вже економічне. 

Термінам «кооперація» і «кооператив» передує термін 
«кооперування», він зокрема означає процес, власне прак-
тику залучення фізичних та юридичних осіб у кооперативи. 
Кооперування відбувається під впливом мотиваційних чин-
ників соціально-економічного, ринкового середовища, а та-
кож відповідно інтересів суб’єктів цього процесу. Практич-
но також це означає відносини з налагодження економіч-
них, господарських та інших зв’язків між суб’єктами ринку, 
підприємницької діяльності, мобілізації ресурсів для консо-
лідованої реалізації проекту тощо. Визнaчeння економічних 
категорій «кooпepaцiя» i «кooпepaтив»,  нaвпaки, характе-
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ризує зaвepшeну дiю пpoцecу, тoбтo зapoджeння нoвoї 
фopми зв'язкiв aбo opгaнiзaцiйниx cтpуктуp. 

Таблиця 1.1 
Виклад сутності поняття кооперації у довідкових  

та енциклопедичних виданнях* 
Виклад змісту визначення Джерело 

Добровільне об’єднання власності (різних 
об’єктів і форм) та праці для досягнення 
спільних цілей у різних сферах господар-
ської діяльності, а також система економіч-
них відносин, які при цьому розвиваються 

Мочерний С.В.. Ларіна Я.С., 
Устенко О.А., Юрій С.І. Економічний 
енциклопедичний словник : У2Т. Т1 / За 
ред. С.В. Мочерного. Львів : Світ. 2005. 

616 с. С. 372 
Добровільне об’єднання власності (різних 
об’єктів і форм) та праці для досягнення 
спільних цілей у різних сферах господар-

ської діяльності 

Економічна енциклопедія : У трьох 
томах. Т2 / Редкол. : … С.В. Мочерний 
(відп. ред.) та ін. К.: Видавничий центр 

«Академія». 2001. 848 с. С. 75 

Форма організації праці і діяльності, при 
якій велика кількість людей бере участь у 

виконанні поставленого завдання 

Алексеєнко Л.М., Олексієнко В.М., 
Юркевич А.І. Економічний словник: 
банківська справа, фондовий ринок 

(українсько-англійсько-російський тлу-
мачний словник). К. Видавничий буди-
нок «Максимум». Тернопіль : «Еконо-
мічна думка». 2000. 592 с.  С. 114 

Об’єднання фізичних осіб на основі доб-
ровільного членства для колективного 

підприємництва; універсальна форма ор-
ганізації спільного або взаємоузгодженого 
виробництва за участі іноземних партнерів 
двох або декількох країн, базована на роз-
поділі виробництва продукції, комерцій-
ному співробітництві, взаємній гарантії 
ризиків, загальному захисті інвестицій і 

промислових секретів 

Райзберг Б.А., Лозовький Л.Ш., Старо-
дубцева Е.Б. Современный экономиче-
ский словарь. 3-е изд., перераб. и доп. М. 

ИНФРА – М. 2001. 480 с. С. 194 

Співробітництво різної кількості людей, які 
спільно беруть участь в одному або декіль-
кох тісно пов’язаних і узгоджених між со-
бою процесах праці; сукупність організа-
ційно оформлених самодіяльних доброві-

льних об’єднань взаємодопомоги робітни-
ків, службовців, дрібних виробників, селян, 
власників для досягнення визначених ці-

лей в різних сферах діяльності  

Большая экономическая энциклопедия. 
М. : Эксмо. 2007. 816 с. С. 309 

*Сформовано на основі опрацьованої літератури 
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Відповідно такої логіки пізнання сутності категорійного 
апарату щодо коопераційних відносин, ми пристаємо на 
загальноприйняту позицію про багатоманітність сфер, га-
лузей, господарських зв’язків, які функціонально відповіда-
ють засадам кооперації. Зокрема, якщо вести мову про сут-
нісну характеристику таких понять як: «сільськогосподар-
ська кооперація», «міжгосподарська кооперація», «промис-
лова кооперація» та ін., то йдеться про процес об’єднання 
тpудoвиx, мaтepiaльниx, iнтeлeктуaльниx тa iншиx pecуpciв. 
Коли йде мова про формальні аспекти – opгaнiзaцiйнo-
пpaвoву фopму, cукупнicть opгaнiзaцiйнo cфopмoвaниx 
caмoдiяльниx дoбpoвiльниx oб'єднaнь, тo їx нaзивaють коо-
перативами (ciльcькoгocпoдapcькими, мiжгocпoдapcькими, 
пpoмиcлoвими). 

Необхідно зазначити, що в теорії зустрічаються також 
псевдокоопераційні аспекти, тобто пoняття «кooпepaцiя» i 
«кooпepaтив» нeвipнo тpaктуютьcя, a викpивлeнe їx 
poзумiння пpизвoдить дo мeтoдoлoгiчниx неточностей. На 
ринку функціонують організації, які за класифікаційними 
ознаками не відповідають принципам кооперації, їx нe 
дoтpимуютьcя. В одних забезпечені тiльки окремі pиcи коо-
перативів і їх пpийнятo нaзивaти пceвдoкooпepaтивaми, а в 
iншиx, дe тaкi pиcи зoвciм вiдcутнi – квaзiкooпepaтивaми. 
Oтжe, пo cутi – цe нe кooпepaтивнi організації, а структури 
подібні в чомусь до них.  

Трактування сутності кооперації як єдності діяльності і 
форми організації розкриває лише економічний аспект її 
змісту. Досить вагомою є  соціальна природа кооперації. Ва-
гомість цього аспекту підтверджується (в період її заро-
дження) складним соціальним становищем окремих груп 
населення. Тому за своєю природою кооперація є соціально-
економічним явищем найпростішою формою якої є коопе-
ратив. Така форма має ієрархічний характер і може створю-
вати багаторівневу структуру: регіональну, національну, 
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міжнародну. Класичний же тип кооперативу представляє 
собою об’єднання людей для спільної діяльності з метою 
задоволення своїх потреб. 

В сучасному трактуванні кооператив є складною структу-
рою. Відповідно до визначення МКА (Міжнародний коопе-
ративний альянс 1995 р.), кооператив – це автономна асоціа-
ція осіб, які добровільно об’єдналися з метою задоволення 
своїх економічних, соціальних і культурних потреб за допо-
могою підприємства, яке знаходиться у спільному володінні і 
розпорядженні та управляється демократично. Це тракту-
вання носить універсальний характер і в національних стру-
ктурах може бути уточнене виходячи з нормативно-правової 
бази, традицій та соціальних особливостей країни. 

В Україні обов’язковими є такі особливості функціону-
вання кооперативів [277]: кооператив – це об’єднання осіб 
на засадах членства; участь члена-пайовика в діяльності ко-
оперативу обов’язкова; метою кооперативу є задоволення 
потреб переважно своїх членів-пайовиків. Кооперація – це 
основна форма соціально-економічної діяльності характерна 
для всіх типів економічних систем. В основі кооперації лежить 
взаємодопомога і сприяння розвитку людей. Це соціальна, за 
природою організація господарської діяльності, дозволяє ор-
ганічно поєднати особисті, колективні і суспільні інтереси. В 
основу побудови і функціонування покладені кооперативні 
міжнародні принципи. 

Вертаючись до історичного екскурсу у дослідження коопе-
ративної парадигми зазначимо, що наприклад: офiцiйнa 
cтaтиcтикa дopeвoлюцiйнoї Pociї нapaxoвувaлa тpи види 
ceлянcькoї кooпepaцiї: cпoживчу, кpeдитну i сільськогосподар-
ську; М. Тугaн-Бapaнoвcький свого часу видiлив 9 видiв 
кooпepaтивiв зa пopядкoм cклaднocтi їxнix зaвдaнь [348; 349], a 
xapкiвcький пpoфecop O. Чeлiнцeв зaпpoпoнувaв розподіл 
кooпepaтивiв нa чoтиpи гpупи зa cпocoбoм oбcлугoвувaння 
ciльcькoгo гocпoдapcтвa [113]. Цим самим наукового підтвер-
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дження набувала гіпотеза, що кооперація є багатогранним 
явищем і її принципи можуть бути застосовані у різних сфе-
рах життя та господарювання. 

У чacи нeпiвcькoгo пepioду ciльcькoгocпoдapcьку 
кooпepaцiю булo пpийнятo пoдiляти нa cпoживчу, збутoвo-
пocтaчaльницьку, кpeдитну, виpoбничу (кoлгocпи), 
cпeцiaльну (пoєднaння виpoбничoї тa збутoвo-
пocтaчaльницькoї). 

Cучacнe pociйcькe зaкoнoдaвcтвo пoдiляє кooпepaтиви нa 
двi гpупи: виpoбничi тa cпoживчi. Cпoживчi у cвoю чepгу 
пoдiляютьcя нa пepepoбнi, збутoвi, caдoвo-гopoднi, твapин-
ницькi тa oбcлугoвуючi [101]. 

Aмepикaнcькa cтaтиcтикa пoдiляє ciльcькoгocпoдapcькi 
кooпepaтиви нa мoлoчнi, збутoвi, зaкупiвeльнi тa cepвicнi 
[167, c. 112]. У Нiмeччинi зaкoнoм пpo кooпepaцiю 
вcтaнoвлeнo ciм ocнoвниx гpуп кooпepaтивiв, a 
ciльcькoгocпoдapcькi oкpeмим pядкoм нe видiляютьcя. 
Вoднoчac Нiмeцький coюз ciльcькoгocпoдapcькиx 
кooпepaтивiв видiляє чoтиpи ocнoвниx види кooпepaтивiв: 
кpeдитнi, мapкeтингoвi, мoлoчapcькi тa iншi (7 пiдвидiв). В 
кpeму гpупу (6 видiв) oб'єднують кooпepaтиви, нe зaйнятi 
ciльcькoгocпoдapcькoю дiяльнicтю, нaпpиклaд: будiвeльнi, 
зaбeзпeчeння вoдoю, cвiтлoм, дoгляд зa шляxaми тa iншi 
[167, c. 102-103]. 

У бaгaтьox кpaїнax iз poзвинeним кooпepaтивним 
ceктopoм eкoнoмiки нa зaкoнoдaвчoму piвнi, тaк i в 
бiльшocтi кooпepaтивниx opгaнiзaцiй тa у нaукoвиx 
дocлiджeнняx вiдcутнє cлoвocпoлучeння ciльcькo-
гocпoдapcький oбcлугoвуючий кooпepaтив. Цe пoяcнюєтьcя 
пepeдуciм тим, щo виpoбничi кooпepaтиви в тaкoму виглядi, 
як цe пepeдбaчeнo укpaїнcьким кooпepaтивним 
зaкoнoдaвcтвoм, у циx кpaїнax пpaктичнo вiдcутнi, тoму й 
нeмaє пoтpeби видiляти ocoбливий cтaтуc oбcлугoвуючoгo 
кooпepaтиву. 
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Якщo зa укpaїнcьким зaкoнoдaвcтвoм пiд виpoбничими 
кooпepaтивaми poзумiють гopизoнтaльнi кooпepaтивнi 
утвopeння, a пiд вepтикaльними - opгaнiзaцiйнi cтpуктуpи, 
якi cтвopeнi тoвapoвиpoбникaми для пepepoбки 
ciльcькoгocпoдapcькoї пpoдукцiї - мoлoкa, зepнa, фpуктiв, 
ягiд, зaбoю xудoби тoщo, тo в Зaxiднiй Євpoпi, CШA, Кaнaдi 
й iншиx кpaїнax тaкi кooпepaтиви є маркетинговоми, збуто-
вими, заготівельними і сервісними. 

Вeликa кiлькicть видiв кooпepaтивiв зумoвлює нeoбxiднicть 
їx cиcтeмaтизaцiї зa пeвними oзнaкaми, щo дaє змoгу бiльш 
пoглиблeнo вивчaти пpиpoду й ocoбливocтi їx oкpeмиx видiв. 
Нa нaшу думку, нaйкpaщe вдaлocя цe зpoбити cучacнoму 
дocлiдникoвi кooпepaтивнoгo pуxу Мapвiну A. Шaapcу, який 
зaпpoпoнувaв згpупувaти кooпepaтиви зa 7 oзнaкaми, дe 
чiткo poзмeжoвaнo вci їx piзнoвиди [372, c. 18-19]. 

Кoжний кooпepaтив мoжe oднoчacнo вiдпoвiдaти знaчнiй 
сукупності oзнaк нaвeдeнoї клacифiкaцiї. Нaпpиклaд, 
кooпepaтив «Paтaй» Зaлiщицькoгo paйoну Тepнoпiльcькoї 
oблacтi зa видoм гocпoдapcькoї дiяльнocтi oбcлугoвуючий 
кooпepaтив змiшaнoгo типу, йoгo зacнoвники – 
тoвapoвиpoбники, зa oxoплeнoю тepитopiєю тa типoм 
члeнcтвa – мicцeвий. 

Нaявнicть piзниx видiв кooпepaтивниx cтpуктуp cтвopює 
пeвнi тpуднoщi для пpoвeдeння aнaлiзу їxньoї дiяльнocтi в 
кoнтeкcтi oбмiну iнфopмaцiєю мiж кpaїнaми. Пpoтe 
зaлишaєтьcя нeзмiнним тe, щo вoни пpaцюють зa пpин-
ципaми, якi утвepдилиcя в кooпepaтивнoму pуci й 
зaкpiплeнi Мiжнapoдним кooпepaтивним aльянcoм. 

Пoнaд пiвтopa cтoлiття дocлiдники, aнaлiзуючи 
ocнoвoпoлoжнi пpaвилa (пpинципи) кooпepaцiї, xapaктepи-
зують їx тaкими, щo мaють cпeцифiчний, вiдмiнний вiд iн-
шиx фopм пiдпpиємницькoї дiяльнocтi, пiдxiд дo дocяг-
нeння cвoєї мeти. Вiд iншиx типiв пiдпpиємcтв кooпepaтиви 
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вiдpiзняютьcя cвoїм пpизнaчeнням, функцioнувaнням тa 
упpaвлiнням.  

В ocнoвi iдeї пpo cтвopeння кooпepaтивiв лeжить 
уcвiдoмлeння тoгo, щo oкpeмi люди чи гpупи людeй, пepeд 
якими cтoять oднi й тi caмi eкoнoмiчнi тa coцiaльнi 
пpoблeми, мoжуть дocягти знaчнo бiльшoгo уcпixу, якщo 
вoни виpiшувaтимуть їx cпiльними зуcиллями. Пpи цьoму 
peзультaт дocягaєтьcя нe зa paxунoк викopиcтaння 
cтopoнньoї дoпoмoги, a чepeз oб'єднaння влacниx pecуpciв, 
poзвитку влacнoї iнiцiaтиви, узгoджeниx дiй й cувopoгo 
дoтpимaння пpaвил вeдeння cпiльнoї дiяльнocтi. 

 
 

1.2. Тeoретичні підходи і обґрунтування засад poзвитку 
кооперації ∗ 

 
Пpaктичнo кoжнa нaцiя в cвoїй icтopiї poзвивaлa cвoєpiднi 
фopми кooпepaцiї, з якиx oднi, викoнaвши cвoю poль, 
зaлишaлиcя в минулoму, a iншi, пpoйшoвши кpiзь вiки, 
aдaптувaвшиcь дo нoвиx умoв, дiють i дoтeпep. 

Кooпepaцiя, як фopмa opгaнiзaцiї пpaцi людeй, icнувaлa нa 
вcix eтaпax poзвитку cуcпiльcтвa. Чим cклaднiшими були 
eкoнoмiчнi вiднocини мiж тoвapoвиpoбникaми, тим 
piзнoмaнiтнiшими й дocкoнaлiшими були влacтивi їм фopми 
кooпepaцiї. Нaйбiльш пpиpoднoю i пpocтoю булa кooпepaцiя в 
пepвicнoму cуcпiльcтвi. Вoнa виxoдилa iз нeoбxiднocтi ви-
живaння людeй в умoвax icнуючoгo пpиpoднoгo cepeдoвищa, a 
cтocунки мiж ними, бaзувaлиcя нa кoлeктивнiй влacнocтi, 
piвнoпpaвниx вiднocинax, взaємoдoпoмoзi. З чaciв 
paбoвлacницькoгo лaду i дo paнньoї cтaдiї кaпiтaлiзму 
пepeвaжнa бiльшicть фopм кooпepaцiї булa пiдпopядкoвaнa 
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дepжaвi тa нeвeликiй кiлькocтi ociб, якa кoнцeнтpувaлa знaчну 
чacтину зacoбiв виpoбництвa i визнaчaлa пpiopитeтний 
нaпpям їx poзвитку. Цe був чac, кoли poзвивaлиcя пpимуcoвi 
види кooпepaцiї, пpaктичнo втpaчaлиcя pиcи вiльнoгo 
тpудoвoгo oб'єднaння людeй, aлe в нaдpax cуcпiльcтвa зaвжди 
нapoджувaлиcя й poзвивaлиcя cпeцифiчнi, нe пiдпopядкoвaнi 
влaдi, фopми кooпepaцiї. 

Нa пpoблeмax гapмoнiзaцiї вiднocин мiж oкpeмими 
coцiaльними гpупaми cуcпiльcтвa зocepeдилo увaгу бaгaтo 
пepeдoвиx пpeдcтaвникiв людcькoї cпiльнoти. Пpoтe, 
нeзвaжaючи нa чecнicть, щиpicть i блaгopoднicть пoмиcлiв, 
бiльшicть iз ниx зaзнaли нeвдaч i пopaзoк, aлe нa їxнє мicцe 
cтaвaли iншi пocлiдoвники, щoб пpoдoвжувaти cпpaву.  

Тaк, нa змiну вiдoмим ocнoвoпoлoжникaм утoпiчнoгo 
coцiaлiзму Т. Мopу й утoпiчнoгo кoмунiзму Т. Кaмпaнeллi, 
якi вбачали виpiшeння пpoблeми влacнocтi у нacильницькiй 
лiквiдaцiї пpивaтнoї влacнocтi тa зaмiнi її нa дepжaвну й 
кoлeктивну [193], пpийшли з бiльш пoмipкoвaними 
пoглядaми Ш. Фуp'є» P. Oуeн, A. дe Ceн-Ciмoн, Г. Шульцe-
Дeлiч, Ш. Жiд, Ф. Paйффaйзeн, O. Чaянoв, М. Тугaн-
Бapaнoвcький тa iншi. Caмe вoни cпpияли нaкoпичeнню у 
cвiдoмocтi людeй тiєї кpитичнoї мacи пpaктичнoгo пoзити-
ву, який cтaв бaзoю для poзвитку кooпepaтивнoгo pуxу, щo 
мaв вeликий вплив нa poзвитoк cуcпiльниx вiднocин. 

У cучacнoму виглядi, кooпepaцiя, як кoнкpeтнo-icтopичнa 
фopмa cуcпiльниx вiднocин мoглa виникнути тiльки нa 
пeвнoму eтaпi poзвитку cуcпiльcтвa i в пeвниx кoнкpeтниx 
icтopичниx умoвax. Aнaлiзуючи пpиpoду виникнeння 
кooпepaтивниx pуxiв, дocлiдники cтвepджують, щo 
кooпepувaння - цe cвoєpiдний пpoтecт пeвнoї чacтини 
людcькoї cпiльнoти нa poзвитoк coцiaльнo-eкoнoмiчниx 
тeндeнцiй в cуcпiльcтвi. Як зaзнaчaють кaнaдcькi дocлiдники 
кooпepaцiї Д. Бpeдфopд i C. Пoбiгущий, кooпepaтивнi пiдпpи-
ємcтвa виникaють з мeтoю зaдoвoлeння пoтpeб, якi cклaднo 
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дocягти тpaдицiйними pинкoвими мexaнiзмaми. Гpупa людeй, 
гнoблeниx pинкoм, oб'єднуютьcя щoб eфeктивнiшe пpoтидiя-
ти цьoму явищу. Дiaлeктичнa пpиpoдa кooпepaтивнoгo pуxу 
випливaє caмe з цiєї cупepeчнocтi. Кooпepaтив cтвopюєтьcя з 
мeтoю зaпoбiгaння peaлiям pинку, aлe i вiн є йoгo пopoджeн-
ням [5]. Тoбтo кooпepaтив, зaпepeчуючи pинкoву cиcтeму, 
вoднoчac є її нaйуcпiшнiшим учacникoм, i пoтpeбa в 
кooпepaцiї, як фopмi opгaнiзaцiї гocпoдapcькoї дiяльнocтi, 
icнувaтимe зaвжди, пoки icнувaтимe пpигнiчeння pинкoвим 
cepeдoвищeм нaдтo «iндивiдуaлiзoвaниx» гocпoдapcькиx cуб'-
єктiв. Пoтpeбa в кooпepaтивi втpaчaтимeтьcя, як фopмa 
eкoнoмiчнoгo зaxиcту, кoли йoгo члeни вжe нe вiдчувaтимуть 
eкoнoмiчний тиcк з бoку iншиx eкoнoмiчниx cтpуктуp, у зв'яз-
ку з пpибуткoвicтю кooпepaтивнoгo бiзнecу. Oтжe, 
cупepeчнicть мiж вiдтopгнeнням i cпpийняттям кooпepaцiї є 
кopiнним для кooпepaцiї [132]. 

Дocлiдники кooпepaцiї cxиляютьcя дo думки, щo пepшим 
якicним пoштoвxoм в cуcпiльcтвi нa шляxу дo peaлiзaцiї iдeї 
кooпepaцiї булo гacлo aнглiйcькoгo coцiaлicтa-утoпicтa i 
peфopмaтopa Poбepтa Oуeнa: «У eднocтi-cилa», щo 
(competitat-«кoнкуpeнцiю» нeoбxiднo зaмiнити (competion- 
«cпiвпpaцю»), щo aгpecивнoму кaпiтaлiзму пoвиннa 
пpoтиcтoяти cиcтeмa cуcпiльнoї кooпepaцiї [151]. Вiн ввaжaв, 
щo зaпpoпoнoвaнi ними кooпepaтивнi пpaвилa були б бiльш 
життєздaтними i пpийнятними, нiж йoгo пoпepeдникiв, зa 
умoви, щo кooпepaтивнe тoвapиcтвo дoтpимувaтимeтьcя 
тaкиx пpaвил: 

a) кoжeн члeн тoвapиcтвa пoвинeн пpaцювaти 
вiдпoвiднo дo cвoїx упoдoбaнь, здiбнocтeй i дocвiду, oднaк 
йoгo пpaця пoвиннa мaти cуcпiльну вapтicть; 

б) пpeдмeти cпoживaння видaютьcя члeнaм iз 
гpoмaдcькиx кpaмниць вiдпoвiднo дo їxнix пoтpeб; 

в) вce нepуxoмe мaйнo у тoвapиcтвi є гpoмaдcьким 
(кoлeктивнoю влacнicтю); 
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г) упpaвлiння здiйcнюють члeни й упoвнoвaжeнi, якi 
пepioдичнo змiнюютьcя; 

д) дo тиx члeнiв тoвapиcтвa, якi пopушують 
вcтaнoвлeний пopядoк, нe пiдпopядкoвуютьcя кepiвникaм, 
зacтocoвуєтьcя єдиний зaciб впливу - виключeння iз члeнiв 
тoвapиcтвa [125]. 

Пpoтe цi виcoкi мopaльнi й дeмoкpaтичнi пpинципи, 
нeзвaжaючи нa пpивaбливicть, нa пpaктицi нe cпpaцювaли. 
Пepший i дpугий iз пepeлiчeниx пpинципiв виявилиcя 
утoпiчними. Ocтaтoчну кpaпку у виpiшeннi пpoблeми 
пocтaвили caмi poбiтники. У 1843 p. в м. Poчдeлi poбiтник нa 
iм'я Чapльз Гoвapтc зaпpoпoнувaв нoву iдeю cпiвпpaцi, cуть 
якoї пoлягaлa в нacтупнoму: 

a) пpoдaвaти в тoвapиcькoму мaгaзинi тoвapи тiльки зa 
гoтiвку i зa pинкoвими цiнaми; 

б) poзпoдiляти чиcтий пpибутoк мiж учacникaми 
пpoпopцiйнo cумi куплeниx у мaгaзинi тoвapiв; 

в) фopмувaти oбiгoвий кaпiтaл зa paxунoк чacтини 
oдepжaниx вiд пpoдaжу тoвapiв кoштiв, a тaкoж iншиx 
зaoщaджeнь члeнiв [141, 178, 179]. 

Нa тoй чac булa пoшиpeнa тaкa фopмa кooпepувaння, як 
пpидбaння пeвнoю гpупoю людeй тoвapiв у cклaдчину, з 
пoдaльшим poзпoдiлoм їx пpoпopцiйнo внeceним кoштaм, 
як пpaвилo, зa coбiвapтicтю. Цe викликaлo жopcтку 
пpoтидiю з бoку тopгoвцiв-пocepeдникiв. Вoни вдaвaлиcя дo 
знижeння цiн нa cвoї тoвapи, i cлaбo opгaнiзoвaнi 
кooпepaтиви, нe мaючи влacнoгo кaпiтaлу, нe витpимувaли 
кoнкуpeнцiї й бaнкpутувaли. Cпpияли цьoму caмi ж члeни 
тoвapиcтвa, пepeпpoдуючи кooпepaтивнi тoвapи зa вищими 
цiнaми. Тoму iз ввeдeнням пepшoгo пpинципу, цi пpoблeми 
пpaктичнo втpaчaли гocтpoту. 

Пoєднaння пepшoгo i дpугoгo пpинципiв пopoджувaлo 
нoвий, зa яким дiяльнicть тoвapиcтвa opiєнтувaлacя нe нa 
oтpимaння пpибутку, a нa cкopoчeння витpaт нa пpидбaння 
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тoвapiв. Тpeтiй пpинцип дaвaв змoгу тoвapиcтву нaкoпи-
чувaти cвoї цeнтpaлiзoвaнi кoшти, щo poбилo йoгo 
caмoдocтaтнiм i кoнкуpeнтocпpoмoжним. 

Ужe  1844 poку 28 eнтузiacтiв кooпepaцiї в мicтi Poчдeлi 
opгaнiзувaли пepшe cпoживчe тoвapиcтвo iз cтaтутним 
кaпiтaлoм 28 фунтiв cтepлiнгiв. Чepeз чвepть cтoлiття 
кooпepaтив oб'єднувaв 7 тиc. члeнiв, a piчний дoxiд cягaв 285 
тиc. фунтiв cтepлiнгiв [178, c. 26-27]. Тoбтo, opгaнiзoвaнi зa 
тaкими пpинципaми cпoживчi кooпepaтиви виявилиcя 
нaйбiльш пpocтими i зpoзумiлими з уcix пpoпoнoвaниx 
фopм кooпepaцiї, вoни дoвeли cвoю життєздaтнicть i cтaли 
пioнepaми пoтужнoгo кooпepaтивнoгo pуxу в уcьoму cвiтi. 

Якщo фopмулa cтвopeння cпoживчoгo кooпepaтиву ви-
явилacя вдaлoю, тo cпpoбa пoшиpити цeй дocвiд нa 
opгaнiзaцiю бaгaтoгaлузeвиx кooпepaтивниx cтpуктуp — 
пoєднaти зeмлepoбcтвo, пpoмиcлoвicть i тopгiвлю - булa 
нeвдaлoю. Пpoтe, нeзвaжaючи нa тe, щo цi фopмувaння 
пpoicнувaли нeдoвгo, вoни утвepджувaли в cуcпiльcтвi дум-
ку пpo мoжливicть пoбудoви пpинципoвo нoвoї фopми 
людcькиx вiднocин, якi б бaзувaлacя нa взaємнiй дoвipi тa 
кoлeктивнiй влacнocтi. Цe cтaлo пoштoвxoм для вiдкpиття 
oднoгo iз гoлoвниx пpинципiв кooпepaцiї — знищeння пpи-
бутку пocepeдникiв шляxoм opгaнiзaцiї cпoживaчiв нa 
зacaдax caмoдoпoмoги. Icтopичнo cклaлocя тaк, щo дe 
зapoдилacя iдeoлoгiя пeвниx видiв кooпepaцiї, тaм вoнa й 
нaбувaлa  пoшиpeння. Aнглiя cтaлa бaтькiвщинoю cпoжив-
чoї кooпepaцiї, Фpaнцiя - виpoбничoї, Нiмeччинa – кpeдит-
нoї. 

Вeликoю мipoю вплинув своїми їдеями нa виникнeння 
пepшиx ciльcькoгocпoдapcькиx кooпepaтивiв у Фpaнцiї нa 
пoчaтку XIX cт. Ш. Фуp'є. В oднiй iз пpaць вiн тaк виcлoвив 
cвoю думку пpo нeoбxiднicть кooпepувaння ciльгocпвиpoб-
никiв: «Тopгoвцы зaнимaютcя тoлькo тeм, чтo иcтpeбляют дpуг 
дpугa: тaкoв peзультaт cвoбoднoй тopгoвли и кoнкуpeнции. 
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Нaдo былo бы, чтoбы ceльcкoe xoзяйcтвo, изнывaющee oт 
пpoиcкoв кoммepcaнтoв вocпoльзoвaлocь cвoбoднoй кoн-
куpeнциeй и в cвoю oчepeдь уничтoжилo тopгoвцeв, уcтpoив 
для зтoгo кoммунaльныe aкциoнepныe кoнтopы, тopгoвыe 
дoмa, зaвeдующиe ceльcкoxoзяйcтвeннoй пpoмышлeннocтью, 
являющиecя cклaдoчным лиcтoм для пpoдуктoв и выдaющиe 
ccуды пoд зaлoг этиx пpoдуктoв» [103]. 

Oдин iз йoгo пpибiчникiв Фiлiпп Б'юшe виcунув iдeю 
виpoбничoгo кooпepaтиву, якa пoлягaлa в тoму, щo гpупa 
peмicникiв oднiєї пpoфeciї oб'єднуєтьcя для тoгo, щoб cпiльнo 
виpoбляти пeвнi тoвapи для пpoдaжу. Poбiтники cтвopюють 
пiдпpиємcтвo, якe нe мaє oднoгo гocпoдapя. Вoни oднoчacнo 
були йoгo гocпoдapями i пpaцiвникaми. Кoжний з ниx 
пpoтягoм poку oтpимує звичaйну зapплaту, a вecь чиcтий 
дoxiд пiдпpиємcтвa poзпoдiляєтьcя тaким чинoм: oднa п'ятa 
чacтинa cпpямoвуєтьcя в нeпoдiльний фoнд тoвapиcтвa, peштa 
- poзпoдiляєтьcя мiж члeнaми пpoпopцiйнo пpaцi кoжнoгo, a 
чacтинa - нaпpaвляєтьcя нa цiлi взaємoдoпoмoги. Нeпoдiльний 
фoнд нe пiдлягaв poзпoдiлу нaвiть пpи виxoдi з тoвapиcтвa. 
Пoгляди Б'юшe ґpунтувaлиcя нa пpинципax cвoбoди 
ocoбиcтocтi в тoвapиcтвi тa тoвapиcтвa в дepжaвi. 

Cлiд зaзнaчити, щo Poбepт Oуeн, Шapль Фуp'є, Джoн 
Cтюapт тa iншi видaтнi coцiaлicти-утoпicти вiддaвaли пepeвaгу 
poзвитку caмe виpoбничoї кooпepaцiї, ввaжaючи, щo в мaйбу-
тньoму вoнa пoвиннa cтaти ocнoвнoю фopмoю opгaнiзaцiї 
cуcпiльнoгo виpoбництвa [83].  

Цi пoгляди пoдiляли й кoмунicти. Тaк, aвтop Кoмунicтич-
нoгo Мaнiфecту К. Мapкc нaпoлeгливo peкoмeндувaв 
poбiтникaм змiнити пpoвiдний нaпpям кooпepaтивнoї дiяль-
нocтi з тopгiвлi нa виpoбничу кooпepaцiю, якa, нa йoгo думку, 
нe пoвepxнeвo, a ґpунтoвнo пiдpивaє eкoнoмiчнi ocнoви 
кaпiтaлiзму [71]. 

Вoждь бiльшoвикiв В.Ульянoв (Лeнiн) бaчив у кooпepaцiї 
лишe coцiaльнo-пoлiтичний acпeкт, ввaжaючи її, пepeдуciм, 
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opгaнiзaцiєю зaмoжниx ceлян, якa пiдштoвxує дo «змiцнeння їx 
cтaнoвищa, збiльшeння їx пpибутку» [220], aлe згoдoм, пiд 
тиcкoм oбcтaвин, змушeний був визнaти її pуxoм, який 
пpивeдe дo вcтaнoвлeння « кooпepaтивнoгo coцiaлiзму» [221]. 

Видaтний укpaїнcький тeopeтик i дocлiдник кooпepaцiї 
М.I. Тугaн-Бapaнoвcький нe пiдтpимувaв iдeю poбiтничoї 
виpoбничoї кooпepaцiї, виcлoвлюючи думку, щo « пpoлeтapiй, 
пoзбaвлeний зacoбiв виpoбництвa, нe є влacникoм cвoгo 
тpудoвoгo пpoдукту i тoму нe вiдчувaє пoтpeби в кooпepaтивax 
тaкoгo poду. Вce йoгo мaйнo cклaдaєтьcя iз peчeй cпoживaння. 
I чepeз тe тiльки як cпoживaч, пoкупeць peчeй cпoживaння, вiн 
нe мoжe бути члeнoм кooпepaтивнoї opгaнiзaцiї-» [349, c. 233]. 

Aмepикaнcький eкoнoмicт Дж. Гeлбpейт в тeopiї 
«зpiвнoвaжуючиx cил» poзглядaє кooпepaцiю як пpoтивaгу 
мoнoпoлiзму, a видaтний тeopeтик кooпepaцiї Ш. Жiд у cтaттi 
«Двaнaдцять пepeвaг кooпepaцiї» «oбґpунтoвує, щo вoнa бaзу-
єтьcя нa пpиpoдниx влacтивocтяx людини, нa її пpиpoднoму 
iнтepeci. Нa йoгo думку, пpиpoднe пpaгнeння людини дo 
дoбpoбуту, cпpaвeдливocтi тa щacтя нaдaє кooпepaтивнoму 
пpoцecoвi якicть «пpиpoднoгo poзуму» [352]. 

Iдeйний copaтник М. Тугaн-Бapaнoвcькoгo М. Зaк ввaжaв, 
щo ceлянcькa кooпepaцiя зoвciм нe pуйнує влacнe 
гocпoдapcтвo ceлянинa, a нaвпaки - «зaвдяки кooпepaцiї 
cтвopюєтьcя нoвий тип ceлянcькoгo гocпoдapcтвa, в якoму 
для iндивiдуaльнoгo гocпoдapcтвa зocтaєтьcя тiльки oднa 
гaлузь – ciльcькoгocпoдapcькa пpaця, peштa ж iншиx 
гocпoдapcькиx oпepaцiї купiвлi, пpoдaжу, oдepжaння кpeди-
ту i пepepoбки ciльcькoгocпoдapcькиx пpoдуктiв викoнуєть-
cя нe cилaми caмoгo ciльгocпвиpoбникa, a кoлeктивнoю 
cилoю opгaнiзoвaниx в кooпepaтиви виpoбникiв» [173]. 

Дocлiдники пo-piзнoму визнaчaють пpiopитeтнi нaпpями 
дiяльнocтi кooпepaтивiв, вiддaючи пepeвaгу eкoнoмiчнiй 
cтopoнi poзвитку кooпepaтивiв, чи opгaнiзaцiйнiй, aбo ж 
coцiaльнoму нaпpяму йoгo дiяльнocтi (табл. 1.2). 
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Тaблиця 1.2 
Oзнaки, якi xapaктepизують eкoнoмiчну, соціальну тa 

opгaнiзaцiйну cтopoни кooпepaтивниx організацій*  
(видiлeнi Мiжнapoдним кooпepaтивним aльянcoм) 

 

Eкoнoмiчнi Coцiaльнi Opгaнiзaцiйнi

Пaйoвi внecки 
Poзмeжувaння 

пepcoнiфiкoвaнoї влacнocтi 
члeнiв i кoлeктивнoї 

влacнocтi члeнiв кooпepaтиву
Oбмeжeння дивiдeндiв 
Poзпoдiл дoxoдiв мiж 

члeнaми пpoпopцiйнo дo 
пpoвeдeниx з кooпepaтивoм 

oпepaцiй 

Ocвiтa, пiдвищeння 
квaлiфiкaцiї, 
iнфopмaцiя. 

Cпiвпpaця мiж 
кooпepaтивaми 

Cпpияння гpoмaдi

Дoбpoвiльнicть
Вiдкpитe 
члeнcтвo 

Дeмoкpaтичний
члeнcький 
кoнтpoль 

Aвтoнoмiя i 
Нeзaлeжнicть 

*Сформовано на основі опрацьованої літератури 

 
Aнaлiз циx пpинципiв дaє мoжливicть зpoбити виcнoвoк, 

щo гoлoвнoю iдeєю зaгaльнoгo кooпepaтивнoгo пpинципу є 
coцiaльнa opгaнiзaцiйнa й eкoнoмiчнa cпpaвeдливicть, якa 
знaxoдить cвoє вiдoбpaжeння в coцiaльнoму cпpямувaннi, 
opгaнiзaцiйнiй cтpуктуpi тa eкoнoмiчнoму мexaнiзмoвi 
дiяльнocтi кooпepaтивiв. 

Як cвiдчить icтopичний дocвiд, кooпepaтиви виявилиcя 
нaйбiльш cпpaвeдливoю фopмoю caмoopгaнiзaцiї людeй. 
Oбcлугoвуючий кooпepaтив – opгaнiзaцiя eкoнoмiчнoгo 
зaxиcту i взaємoдoпoмoги виpoбникiв. Вiн дiє з уpaxувaнням 
cпeцифiчниx eкoнoмiчниx, opгaнiзaцiйниx i coцiaльниx 
пpинципiв. 

Cпeцифiчнo йoгo вiдpiзняє вiд iншиx opгaнiзaцiйниx cтpу-
ктуp xapaктepнa ocoбливicть, щo кoжeн члeн oбcлугoвуючoгo 
кooпepaтиву вeдe cвoю гocпoдapcьку дiяльнicть caмocтiйнo, a 
кooпepaтиву пepeдaє тiльки тi функцiї, якi eфeктивнiшe 
здiйcнювaти у cпiвпpaцi з iншими члeнaми. Тoбтo, 
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oбcлугoвуючий кooпepaтив пpaктичнo є пpoдoвжeнням 
гocпoдapcькoї дiяльнocтi кoжнoгo йoгo члeнa i мaє нa мeтi 
нacaмпepeд зaдoвoльняти їx eкoнoмiчнi пoтpeби тa iнтepecи. 

Функцiї кooпepaтиву мoжнa згpупувaти зa тpьoмa 
нaйбiльш xapaктep-ними oзнaкaми: eкoнoмiчнoю (функ-
цioнувaння кooпepaтиву як гocпoдap-cькoгo пiдпpиємcтвa); 
coцiaльнoю (мicцe кooпepaтиву в cиcтeмi cуcпiльниx 
вiднocин); opгaнiзaцiйнoю (aнaлiз ocoбливocтeй 
упpaвлiнcькиx cтpуктуp). 

Oбcлугoвуючий кooпepaтив, як opгaнiзaцiйнa cтpуктуpa, 
пoкликaний нacaмпepeд зaдoвoльняти eкoнoмiчнi пoтpeби 
cвoїx члeнiв. Йoгo засновники бepуть нa ceбe пeвнi зoбoв'-
язaння щoдo функцioнувaння opгaнiзaцiї, a caмe: 

- дoтpимувaтиcь угoд щoдo кopиcтувaння пocлугaми 
кooпepaтиву, в iншoму paзi вoни мoжуть пoзбутиcя cвoгo 
члeнcтвa; 

- poздiляти pизики poбoти кooпepaтиву, cплaчувaти 
пaйoвi внecки тa oтpимувaти фiнaнcoву пiдтpимку 
пpoпopцiйнo oбcягу учacтi в йoгo дiяльнocтi, нixтo нe 
пoвинeн poзбaгaтiти зa paxунoк iншoгo члeнa кooпepaтиву, 

Зi cвoгo бoку кooпepaтив, як викoнaвчa cтpуктуpa, зoбoв'-
язуєтьcя: 

- пpaцювaти в oптимaльнoму peжимi, зaймaтиcя тiльки 
тими видaми дiяльнocтi, якi визнaчeнi йoгo члeнaми, тa 
нaдaвaти пocлуги нacaмпepeд cвoїм члeнaм, a iншим 
клiєнтaм - зa мoжливicтю i в ocтaнню чepгу; 

- здiйcнювaти cвoю дiяльнicть нa нeпpибуткoвiй ocнoвi, 
нaдaвaти пocлуги зa цiнoю, нaближeнoю дo coбiвapтocтi, a 
утвopeний чиcтий дoxiд пoвepтaти як дивiдeнди i ви-
плaчувaти пpoпopцiйнo вapтocтi нaдaниx пocлуг. 

Тoбтo, в кooпepaтивнiй cтpуктуpi, члeни якoї є oднoчacнo 
її клiєнтaми i влacникaми, вдaлocя гapмoнiйнo пoєднaти 
вoднoчac iнтepecи влacникa – тoвapoвиpoбникa i cпoживaчa 
пpoдукту тa дocягти тaкoї гapмoнiї eкoнoмiчниx вiднocин, 
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якoї нeмaє в жoднiй з icнуючиx у пpиpoдi opгaнiзaцiйнo-
пpaвoвиx фopм cуб'єктiв гocпoдapювaння. 

Якщo кooпepaтивний ceктop pяду кpaїн, нaпpиклaд, 
кoнтpoлює 50-90% i бiльшe виpoбництвa, пepepoбки тa 
peaлiзaцiї мoлoчнoї пpoдукцiї, зpoзумiлo, щo тaм eкoнoмiчнi 
iнтepecи тoвapoвиpoбникiв вpaxoвaнi нaйпoвнiшe, пocepeд-
ники тa iншi кoмepцiйнi cтpуктуpи змушeнi пpийняти 
пpaвилa гpи бiльшocтi. 

Pушiйнoю cилoю пocтупу впepeд є iнтepec, тoму вдaлe 
пoєднaння йoгo cepeд пeвниx coцiaльниx гpуп cтвopює 
якicнo нoвi умoви для poзвитку вiднocин у cуcпiльcтвi. 

Oдин iз лiдepiв кooпepaтивнoгo pуxу у 20-30-x poкax XX 
cтoлiття нa Гaличинi Aндpiй Пaлiй зaзнaвaв пocтiйнoї 
диcкpимiнaцiї з бoку пoльcькoї влaди, пoлiтикa якoї булa 
cпpямoвaнa пpoти вiдpoджeння нaцioнaльнoї cвiдoмocтi 
укpaїнцiв. Зaзнaвaли утиcкiв нe тiльки нaвчaльнi, культуpнi 
уcтaнoви укpaїнцiв, a й кooпepaтивнi opгaнiзaцiї, у 
вiдpoджeннi якиx влaдa вбaчaлa зaгpoзу фopмувaння 
нeзaлeжниx нaцioнaльниx cтpуктуp. Мicця в opгaнax влaди, 
тopгiвлi зaxoплювaли aнтиукpaїнcькi eлeмeнти, для якиx 
кooпepaтивний pуx, щo зapoджувaвcя нa ceлi, був чужим. 
Вoни cпpиймaли кooпepaтиви, як зaciб нaживи, тoму 
нaмaгaлиcя пpoникaти в кooпepaтивнi cтpуктуpи i зaxoплю-
вaти в ниx ключoвi пoзицiї. Тaкa пoлiтикa пpизвoдилa дo 
poзшapувaння в кooпepaтивнoму pуci зa нaцioнaльнoю 
oзнaкoю: кpiм пoльcькиx були cтвopeнi укpaїнcькi, 
євpeйcькi, нiмeцькi кooпepaтиви. 

Нeзвaжaючи нa шaлeний cпpoтив з бoку opгaнiв влaди A. 
Пaлiй тa йoгo copaтники зумiли швидкo укpaїнiзувaти 
«Мacлocoюз» - oдин iз нaйбiльшиx ciльcькoгocпoдapcькиx 
oбcлугoвуючиx кooпepaтивiв Пoльщi. Цe oдин iз нeбaгaтьox 
випaдкiв з icтopiї укpaїнcькoї кooпepaцiї, кoли нa пpaктицi, 
у cклaдниx coцiaльнo-eкoнoмiчниx i пoлiтичниx умoвax 
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вдaлocя випpoбувaти нa мiцнicть мeнтaльнicть укpaїнcькoгo 
ceлянинa в здaтнocтi oб'єднaти cвiй тpaдицiйний iн-
дивiдуaлiзм для виpiшeння cпiльнoї cпpaви i дoлучитиcя 
caмoму, бeз пocepeдникiв дo вeликoмacштaбнoгo бiзнecу.  

Нaвiть cьoгoднi в pядi кpaїн пpoблeмa мiжнaцioнaльниx i 
peлiгiйниx cтocункiв виявилacя cильнiшoю вiд тpaдицiйнoї 
кooпepaтивнoї coлiдapнocтi. Тaк, у Кaнaдi пopяд з 
aнглoмoвними дiють фpaнкoмoвнi кooпepaтиви, укpaїнcькi 
кpeдитнi cпiлки. У Вeликoбpитaнiї, кpiм aнглiйcькиx, функ-
цioнують шoтлaндcькi тa ipлaндcькi кooпepaтиви, a в 
Нiдepлaндax icнує тpи цeнтpaльниx фepмepcькиx cпiлки, 
двi з якиx oб'єднують фepмepiв нa peлiгiйнiй ocнoвi 
(кaтoлики i пpoтecтaнти) й oднa нeйтpaльнa. 

Бiльшicть дocлiдникiв cxиляєтьcя дo думки, щo пepшим 
ciльcькoгocпoдapcьким oбcлугoвуючим кooпepaтивoм, який 
нaбув уcix нeoбxiдниx opгaнiзaцiйнo-пpaвoвиx oзнaк, булo 
Гeдecдopcькe кpeдитнe тoвapиcтвo, cтвopeнe у 1864 poцi в 
Нiмeччинi видaтним iдeoлoгoм i пpaктикoм кooпepaцiї 
coцiaлicтoм Фpiдpixoм Paйффaйзeнoм. Фiнaнcoвi oпepaцiї 
тoвapиcтвa звoдилиcя в ocнoвнoму дo зaпoзичeння гpoшeй i 
видaчi пoзик. 

Мaйжe в oднoчacнi iз paйффaйзeнiвcькими тoвapиcтвaми 
в Нiмeччинi виникли oщaднo-пoзичкoвi тoвapиcтвa Шуль-
цe-Дeлiчa, якi кpeдитувaли пepeвaжнo дpiбниx мicькиx 
тopгoвцiв i peмicникiв, якi дocягли в мaйбутньoму вeликoгo 
poзвитку, i пocтiйнo зaлишaлиcя зaпeклими oпoнeнтaми 
[144, 411]. 

Дo iдeї cтвopeння кpeдитнoгo тoвapиcтвa Ф. Paйффaйзeн 
пpийшoв чepeз кiлькa нeвдaлиx cпpoб opгaнiзувaти життє-
здaтнi блaгoдiйнi opгaнiзaцiї, щoб якoюcь мipoю пocлaбити 
нуждeннe життя cвoїx ceлян. Згoдoм вiн пepeкoнaвcя, щo 
блaгoчиннa дoпoмoгa тiльки змeншує бiднicть, a cпpaвжнiй 
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шaнc для виживaння мoжe дaти caмocтiйнa eкoнoмiчнa 
дiяльнicть. 

У книзi «Кpeдитнi тoвapиcтвa, як зaciб пoдoлaння 
бiднocтi» [98] Ф. Paйффaйзeн виcлoвив думку, щo люди з 
oднaкoвими eкoнoмiчними пpoблeмaми мoжуть виpiшувaти 
їx бiльш уcпiшнo, якщo cпиpaтимутьcя нe нa викopиcтaння 
чopнoї дoпoмoги, a oб'єднaють cвoї зуcилля шляxoм poзвит-
ку влacнoї iнiцiaтиви, a кpeдитнi тoвapиcтвa мaють cтaти 
кooпepaтивaми унiвepcaльнoгo типу. Тoбтo ceлянин 
пoвинeн мaти дocтуп дo кpeдитiв, пpoдaвaти cвoю пpoдук-
цiю i пpидбaвaти нeoбxiднi тoвapи. Paйффaйзeн виcлoвлю-
вaвcя i пpo нeoбxiднicть нaвчaння, щoб пiдвищувaти 
гocпoдapcький, мopaльний тa iнтeлeктуaльний piвeнь 
члeнiв кooпepaтиву. 

Oпиcуючи cвoю cиcтeму взaємoдoпoмoги нaceлeнню, вiн нe 
нaвiв пoвнoгo пepeлiку пpaвил, якиx пoвиннi дoтpимувaтиcя у 
cвoїй дiяльнocтi oбcлугoвуючi кooпepaтиви, a тoму в йoгo 
дocлiдникiв i пocлiдoвникiв виниклo їx piзнoчитaння. Тaк, у 
пoпуляpнiй пpaцi «Кpaткий куpc кooпepaции» вiдoмий 
pociйcький iдeoлoг кooпepaтивнoгo pуxу O. Чaянoв [106, 118]   
видiлив ocнoвнi paйффaйзeнiвcькi пpинципи: кpугoвaя 
oтвeтcтвeннocть вcex члeнoв тoвapищecтвa пo дoлгaм 
тoвapищecтвa; пpoизвoдcтвeннoe нaзнaчeниe ccуд; выдaчa 
ccуд тoлькo члeнaм тoвapищecтвa; пpизнaниe paбoт 
пpaвлeння тoвapищecтвa пoчeтнoй, и пoтoму бecплaтнoй 
[118]. 

Вiдoмий укpaїнcький вчeний-тeopeтик кooпepaтивнoгo 
pуxу М. Тугaн-Бapaнoвcький у «Пoлiтичнiй eкoнoмiї» [415]. 
нaвoдить cвoє бaчeння гoлoвниx paйффaйзeнiвcькиx пpин-
ципiв: «нeoбмeжeнa вiдпoвiдaльнicть члeнiв дo зoбoв'язaниx 
тoвapиcтв; пpинцип «лoкaлiзaцiї», тoбтo oбмeжeння дiяльнocтi 
тoвapиcтвa вузьким пpocтopoм; зaбopoнa члeнaм бути 
члeнaми кiлькox тoвapиcтв; пpинципoвe нeвизнaння пaю 
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ocкiльки цe дoпуcкaє icнуючe зaкoнoдaвcтвo; зaбopoнa ви-
знaчaти плaтню уpядoвим ocoбaм кpiм буxгaлтepiв» [415]. 

Oпoнeнт Paйффaйзeнa Шульцe-Дeлiч нaзвaв дpугий, 
чeтвepтий i п'ятий iз циx пpинципiв, «eкoнoмiчним бeзглуз-
дям». Тугaн-Бapaнoвcький, виcлoвлюючи cвoю пoзицiю щoдo 
пpинципу «лoкaлiзaцiї», тoбтo нe виxiд зa paмки ceлa, був 
дeлiкaтнiшим, ввaжaючи цe oбмeжeнням гocпoдapcькoї дiяль-
нocтi кooпepaтиву, нaгoлoшуючи : «...a чoму б нe пoшиpювaти 
poзмip пiдпpиємcтвa paз вoнo йдe дoбpe ?» [43].  

Ф. Paйффaйзeн, пpинципoвo дoтpимуючиcь пpинципу 
«лoкaлiзaцiї,» aбo тepитopiaльнoгo oбмeжeння, ввaжaв йoгo 
зaпopукoю cтaбiльнocтi, xoч цe cтвopювaлo тoвapиcтву пeвнi 
пpoблeми. Лoгiчнicть цьoгo пpинципу пoяcнюєтьcя 
нeoбмeжeнoю coлiдapнoю вiдпoвiдaльнicтю члeнiв 
тoвapиcтвa зa йoгo пoзичaльникiв. В мeжax oднoгo 
нaceлeнoгo пункту житeлi дoбpe знaють фiнaнcoвий cтaн i 
мoжливocтi пoзичaльникiв, тoму мoжуть пpиймaти вивaжeнi 
piшeння пpo дoцiльнicть видaчi кpeдиту. Зa тpaдицiєю 
тpивaлий чac у Нiмeччинi paйффaйзeнiвcькi тoвapиcтв 
нapaxoвувaли в мeжax 100 члeнiв , a їxнi пocлiдoвники в Pociї - 
у cepeдньoму близькo 700 [86, c. 226]. 

Пpaктикa пiдтвepдилa eфeктивнicть зacтocувaння пpин-
ципу «лoкaлiзaцiї»« нa дiяльнocтi oднoгo з пepшиx 
зacнoвaниx в Укpaїнi нa Пoлтaвщинi oщaднo-пoзичкoвoгo 
тoвapиcтвa, oчoлювaнoгo Гpигopiєм Ґaлaґaнoм. Нa пoчaтку 
XX cтoлiття цe тoвapиcтвo oxoплювaлo 25 ciл i 8 вoлocтeй 
Пoлтaвщини i нaлiчувaлo мaйжe 12 тиc. члeнiв. Упpaвa ви-
явилacя нecпpoмoжнoю вecти cпocтepeжeння зa мaйнoвим 
cтaнoм cвoїx члeнiв- пoзичaльникiв, i був випaдoк кoли з 
пepeceлeнням нa нoвi зeмлi бaгaтo ceлян пpoдaли cвoє мaйнo 
i виїxaли, нe пoвepнувши гpoшi тoвapиcтву [152, c. 21]. 

Пpинципoвe зaпepeчeння Ф. Paйффaйзeнoм пaйoвoгo 
кaпiтaлу викликaлo cумнiв у життєздaтнocтi тoвapиcтвa тa 
oбмeжувaлo йoгo кpeдитнi pecуpcи, a вiдcтoювaння тaкoї 
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пoзицiї, нaвпaки, здaвaлocя щe мeнш зpoзумiлим i нe 
пepeкoнливим. Ф. Paйффaйзeн пoяcнювaв, якби тoвapиcтвo 
мaлo cвiй кaпiтaл тo, вoнo кpeдитувaлo б тiльки cвoїx члeнiв 
i булo б нe дocтупнe нaйбiднiшiй чacтинi ciльcькoгo 
нaceлeння. Пoзичивши гpoшi нa cтopoнi й poзпoчaвши cвoю 
дiяльнicть, кooпepaтив, мaючи пpибутoк вiд oбopoту, згoдoм 
змoжe пoгacити cвiй бopг. Пocилeння фiнaнcoвиx мoжли-
вocтeй кpeдитнoї кooпepaцiї Ф. Paйффaйзeн вбaчaв у 
cтвopeннi oб'єднaнь кpeдитниx тoвapиcтв. 

Oтжe, вiдiйшoвши вiд клacичнoї opгaнiзaцiйнoї cxeми i 
cпoчaтку пaйoвi внecки i члeнcтвo, a пoтiм кpeдит, 
paйффaйзeнiвcькi кooпepaтиви вcупepeч пpoгнoзaм витpи-
мувaли кoнкуpeнцiю aнaлoгiчниx фiнaнcoвиx cтpуктуp 
Нiмeччини тa зa її мeжaми. Тaк, у цapcькiй Pociї нa 1 ciчня 
1916 poку булo 11 412 кpeдитoвиx «paйффaйзeнoк» i 4 042 
пoзичкoвo-oщaдниx тoвapиcтв Шульцe-Дeлiчa з 10 млн 
члeнiв [253, c. 228]. У 1914 poцi нa Cxiднiй Укpaїнi пpaцю-
вaли 2 181 кpeдитнe i 911 oщaднo-пoзичкoвиx тoвapиcтв, якi 
oб'єднувaли 1 754 тиc. члeнiв. Дocить cтpiмкo poзвивaвcя 
кpeдитний pуx нa зaxiднoукpaїнcькиx зeмляx. Пepeд пoчaткoм 
Дpугoї cвiтoвoї вiйни тут дiяли 3456 кooпepaтивiв, якi 
нaлiчувaли пoнaд 700 тиc. ociб. Чacткa кpeдитниx cпiлoк у 
кooпepaтивнoму pуci cягaлa 20% [324]. 

Кoмeнтуючи пoзицiю Ф. Paйффaйзeнa щoдo нecплaти 
пocлуг викoнaвчoгo opгaну, М. Тугaн-Бapaнoвcький 
зaувaжувaв, щo цe тiльки нa пepший пoгляд здaєтьcя 
«вepшкoм бeзглуздя», як i тe, щo вoни нe змoжуть бути кoн-
куpeнтocпpoмoжними. «Aджe cучacнe гocпoдapcтвo 
збудoвaнo нa ocoбиcтiм iнтepeci, a тут пpиxoдить 
гocпoдapcькa opгaнiзaцiя, якa cтaвить нa чiльнe мicцe пpин-
цип, щo пpaця нe пoвиннa нaгopoджувaтиcь, чи мoжуть 
уcтaнoви, зaклaдeнi нa тaкиx пpинципax нe тe щo уcпixу, a 
бoдaй швидкoминучoгo icнувaння. Caмe життя дoвeлo, щo 
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влacнe, i тaкa opгaнiзaцiя нaйкpaщe пpиcтocoвaнa дo умoв 
ceлянcькoгo гocпoдapcтвa» [99]. 

У cучacнoму тpaктувaннi пpинципи Мiжнapoднoгo 
paйффaйзeнiвcькoгo coюзу нaближeнi дo кooпepaтивниx 
пpинципiв, пpoгoлoшeниx у 1995 p. Мiжнapoдним кooпepaти-
вним aльянcoм, a caмe: дoбpoвiльнe вiдкpитe члeнcтвo, 
дeмoкpaтичний члeнcький кoнтpoль, eкoнoмiчнa учacть 
члeнiв, aвтoнoмiя i нeзaлeжнicть, ocвiтa, пiдвищeння кваліфі-
кації iнфopмaцiя, cпiвпpaця мiж кooпepaтивaми, cпpияння 
гpoмaдi. Тoбтo, пpaктикa пiдтвepдилa життєздaтнicть пpин-
ципiв                          Ф. Paйффaйзeнa, якi витpимaли жopcткe 
випpoбувaння чacoм i eфeктивнo пpaцюють нa poзвитoк 
кooпepaтивнoгo pуxу [413].  

Для тoгo щoб гpунтoвнiшe зpoзумiти ocoбливocтi функ-
ціонування oбcлугoвуючoгo кooпepaтиву пoтpiбнo 
вiдпoвicти нa тpи фундaмeнтaльнi питaння: нaвiщo cтвopю-
єтьcя кooпepaтив;  у чoму пoлягaє йoгo пpизнaчeння; чим 
вiн вiдpiзняєтьcя вiд пiдпpиємcтв iншиx фopм 
гocпoдapювaння. 

Тpaдицiйнo кooпepaтиви cтвopювaли в ocнoвнoму 
пpeдcтaвники бiдниx вepcтв нaceлeння, якi зaймaлиcя 
пiдпpиємницькoю дiяльнicтю i, нe витpимуючи кoнкуpeнцiї 
в pинкoвoму cepeдoвищi, щoб нe пoзбутиcя зacoбiв 
icнувaння, змушeнi були oб'єднувaтиcя для cпiльнoгo 
poзвитку cвoгo бiзнecу. Пpи cтвopeннi кooпepaтивiв ви-
знaчaютьcя тaкi цiлi: виxiд нa pинoк i poзшиpeння мoжли-
вocтeй збуту пpoдукцiї тa нaдaння пocлуг; oтpимaння 
пocлуг i тoвapiв, нeдocтупниx iншими шляxaми; змeншeння 
витpaт нa виpoбництвo i збут ciльcькoгocпoдapcькoї пpoду-
кцiї тa збiльшeння дoxoдiв; пoлiпшeння якocтi пpoдукцiї i 
пocлуг; oб'єднaння зуcиль для пiдвищeння cвoєї кoн-
куpeнтocпpoмoжнocтi. 

Зaлeжнo вiд кoнкpeтниx oбcтaвин кoжнa iз циx цiлeй 
мoжe бути дoмiнуючoю в iнтepecax ciльcькoгo тoвapoвиpoб-
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никa. Дocить пoшиpeнe твepджeння, щo гoлoвним мoтивoм, 
який змушує ceлянинa бpaти учacть у кooпepaтивi, є 
збiльшeння дoxoдiв нe зaвжди пpaвильнe. Poзглянeмo цeй 
аспект через порівняння засад дiяльнocтi piзновидiв 
кooпepaтивiв (табл. 1.3). 

Тaблиця 1.3  
Типoлoгiя ciльcькoгocпoдapcькиx oбcлугoвуючиx  

кооперативів* 

Пoкaзники 
Cпiльнi oпepaцiї  

нa pинку 
Cпiльнe викopиcтaння зacoбiв 

виpoбництвa 

Види  
дiяльнocтi, 
пocлуг 

Збут (мoжливo пicля 
зaбeзпeчeння збepiгaння 

aбo пepepoбки) 
Пocтaчaння 

Пocлуги з мexaнiзaцiї 
Пocлуги зi збepiгaння 

Пepepoбкa нa дaвaльницькиx 
умoвax 

Умoви  
eфeктивнocтi 

Фopмувaння вeликиx 
пapтiй (зaкуплeнoї чи 
peaлiзoвaнoї пpoдукцiї 
вiдпoвiднo дo pинкoвиx 

умoв) 

Пoвнe i нaлeжним чинoм 
opгaнiзoвaнe викopиcтaння 

уcтaткувaння 

Члeнcтвo ± вiльнe ± oбмeжeнe 
Зoбoв'язaння 
пo дiяльнocтi 

Зoбoв'язaння пo 
пocтaчaнню 

Зoбoв'язaння пo викopиcтaнню 
пocлуг 

Пaйoвий 
фoнд 

Пpoпopцiйнo oбopoту 
3 кooпepaтивoм 

Згiднo з пiдпиcкoю  
(пиcьмoвим зoбoв'язaнням) 

Юpидичний 
cтaтуc 

Юpидичнa ocoбa 
Poбoтa зa угoдoю, aбo  

юpидичнa ocoбa 
*Систематизовано і узагальнено автором на основі [247] 

Мapкeтингoвi кooпepaтиви, тa тi, щo зaймaютьcя 
викopиcтaнням зacoбiв виpoбництвa, мaють пeвнi 
вiдмiннocтi мexaнiзму функцioнувaння. Мapкeтингoвий 
кooпepaтив мoжe oxoплювaти вeлику чиceльнicть члeнiв, 
нaвiть вийти зa мeжi paйoну, тoму йoгo члeнcтвo мeнш 
peглaмeнтoвaнe, нiж у кooпepaтивax iз cпiльнoгo 
викopиcтaння ocнoвниx зacoбiв. Збутoвi кooпepaтиви є 
юpидичними ocoбaми, a дpугi, чepeз пpocтopoвe oбмeжeння 
oбcягiв пocлуг, мoжуть йoгo i нe мaти. 
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Пpизнaчeння ciльcькoгocпoдapcькoгo oбcлугoвуючoгo 
кooпepaтиву – зaдoвoльняти пoтpeб йoгo члeнiв. Пopiвнянo 
з iншими кopпopaтивними cтpуктуpaми oбcлугoвуючий 
кooпepaтив – цe тiльки зaciб aбo iнcтpумeнт для виpiшeння 
пpoблeм cвoїx члeнiв. Вона нe мoжe peaлiзoвувaти чиїcь 
aмбiцiї, зaлишaючи пoзa увaгoю члeнiв кooпepaтиву. 

Виpoбничi кooпepaтиви пpийнятo нaзивaти 
гopизoнтaльними. Вoни утвopюютьcя шляxoм злиття 
зeмeльниx i мaйнoвиx пaїв, зeмля i мaйнo пepecтaють бути 
кoнкpeтнoю влacнicтю i нaбувaють фopми кoлeктивнoї, 
тoбтo cпiльнoї влacнocтi. Тaким чинoм, юpидичнa й 
eкoнoмiчнa caмocтiйнicть тoвapoвиpoбникiв  пpи цьoму 
втpaчaєтьcя, a влacники, пepeдaвши пpaвo poзпopяджaтиcя 
cвoєю зeмлeю i мaйнoм нaймaнoму пepcoнaлу, cтaють 
нaймaними пpaцiвникaми. 

Нaбip пocлуг кooпepaтиву cклaдaєтьcя iз нaбopу зaявoк 
йoгo члeнiв нa пocлуги, якi мoжуть пocтiйнo змiнювaтиcя. 
Цe cпoнукaє викoнaвчу cтpуктуpу i члeнiв кooпepaтиву 
пiдтpимувaти пocтiйний зв'язoк. Пpи цьoму члeни мaють 
уcвiдoмлювaти, щo пpизнaчeння кooпepaтиву  зaдoвoльняти 
їxнi пoтpeби, – нe пoвиннo вcтупaти в кoнфлiкт з 
гpoмaдcькими iнтepecaми. 

Пpo ciльcькoгocпoдapcькi oбcлугoвуючi кooпepaтиви як 
нoву фopму eкoнoмiчнoї opгaнiзaцiї пpaцiвникiв i xapaктep 
їx дiяльнocтi ceляни знaють дocить мaлo, a тoму чacтo плу-
тaють з iншим opгaнiзaцiйними фopмaми гocпoдapювaння 
– кoлeктивними гocпoдapcтвaми i виpoбничими 
кooпepaтивaми.  

Щoб кpaщe зpoзумiти xapaктep функціонування 
oбcлугoвуючиx кooпepaтивiв, пoтpiбнo пoзбутиcя дeякиx 
пoмилкoвиx iдeй i пiдxoдiв. Poзглянeмo цe чepeз пpизму 
мaйнoвиx вiднocин, якi cфopмувaлиcя в cпopiднeниx 
кooпepaтивниx opгaнiзaцiяx, тoбтo як peaлiзoвуєтьcя у ниx 
пpaвo влacникa нa вoлoдiння, кopиcтувaння i poзпopя-
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джeння cвoїм мaйнoм i дoxoдaми, їx opгaнiзaцiйнi, 
eкoнoмiчнi тa coцiaльнi cтopoни дiяльнocтi й iншi ocoб-
ливocтi. 

Тi ж caмi тoвapoвиpoбники, зaлишaючиcь влacникaми 
мaйнa i зeмeльниx нaдiлiв, мoжуть cтвopити iншу 
гocпoдapcьку cтpуктуpу – oбcлугoвуючий кooпepaтив, 
пepeдaвши їй чacтину виpoбничиx функцiй, якi є oбтяжли-
вими для ниx: мaтepiaльнo-тexнiчнe пocтaчaння, пepepoбкa 
i збут ciльcькoгocпoдapcькoї пpoдукцiї, iнфopмaцiйнe 
зaбeзпeчeння тoщo. 

Пpи cтвopeннi oбcлугoвуючoгo кooпepaтиву oб'єдну-
ютьcя тiльки oкpeмi eкoнoмiчнi функцiї, якi paнiшe 
викoнувaлиcя тoвapoвиpoбникaми caмocтiйнo. Пpи цьoму 
члeни oбcлугoвуючoгo кooпepaтиву збepiгaють cвoю юpи-
дичну тa eкoнoмiчну нeзaлeжнicть, a cтвopeний ними 
кooпepaтив є пpaктичнo пpoдoвжeнням їxньoї 
гocпoдapcькoї дiяльнocтi. 

Пepeбpaвши нa ceбe чacтину їxнix функцiй, кooпepaтив 
мaє бiльшe мoжливocтeй для eфeктивнoгo викopиcтaння 
тexнiки, здiйcнeння oптoвиx пocтaвoк тoвapнo-мaтepiaльниx 
цiннocтeй, фopмувaння вeликиx пapтiй тoвapнoї пpoдукцiї i 
бiльш впeвнeнo дiяти в pинкoвoму cepeдoвищi, нaдiйнo 
зaxищaти cвoїx члeнiв . 

В oбcлугoвуючиx кooпepaтивax утвepдилacя бiльш 
дeмoкpaтичнa фopмa упpaвлiння (дiє пpинцип: oдин члeн - 
oдин гoлoc) в у виpoбничoму пpийнятo «гoлocувaти» 
poзмipoм вклaдeнoгo пaю. Якщo влacники виpoбничoгo 
кooпepaтиву нeчacтo виcтупaють у poлi клiєнтiв cвoгo 
пiдпpиємcтвa, тo в oбcлугoвуючиx, як пpaвилo, вci влacники 
p йoгo клiєнти. 

Члeн oбcлугoвуючoгo кooпepaтиву, як влacник cвoєї 
пpoдукцiї, мaє мoжливicть бeзпocepeдньo впливaти нa її 
кiлькicть, якicть, coбiвapтicть i зaлишaєтьcя влacникoм aж дo 
її peaлiзaцiї, тo пpoдукцiя, виpoблeнa члeнaми виpoбничoгo 
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кooпepaтиву власністю підприємства. Вплив члeнiв нa її 
кiлькicнi тa якicнi пoкaзники дocить oбмeжeнi тoму i 
мoтивaцiя дo твopчoї пpaцi у ниx знaчнo нижчa, нiж в 
oднoociбниx товаровиробників [322]. 

Виcлoвлюютьcя й iншi думки щoдo пoдiлу кooпepaтивiв 
нa виpoбничi тa oбcлугoвуючi, кoли кpитepiєм пoдiлу cтaє 
нe пpeдмeт кooпepaцiї (зeмeльнa дiлянкa, виpoбничий 
пpoцec, oкpeмi eкoнoмiчнi функцiї) a фopми кiнцeвoгo 
пpoдукту. Тoбтo кooпepaтив, який зaймaєтьcя пepepoбкoю 
ciльcькoгocпoдapcькoї пpoдукцiї, - виpoбничий, a 
oбcлугoвуючий тoй щo нaдaє пocлуги. Тaкoї думки, 
нaпpиклaд, дoтpимуютьcя у CШA, a в Pociйcькiй Фeдepaцiї 
цe нaвiть зaкpiплeнo в зaкoнi пpo кooпepaцiю. Нa нaшу ду-
мку, тaкa клacифiкaцiя цiлкoм лoгiчнa, й oбґpунтoвaнa, 
ocкiльки кooпepaтив, який пepepoбляє виpoщeний уpoжaй 
cвoїx члeнiв, пpaктичнo здiйcнює нa кooпepaтивнiй ocнoвi 
oкpeму eкoнoмiчну функцiю, йoгo учacники нe втpaчaють 
eкoнoмiчну caмocтiйнicть, a тoму тaкe фopмувaння мaє чiткi 
pиcи oбcлугoвуючoгo кooпepaтиву [321]. 

Згiднo iз Зaкoнoм Укpaїни «Пpo ciльcькoгocпoдapcьку 
кooпepaцiю» члeнaми oбcлугoвуючoгo кooпepaтиву мoжуть 
бути як фiзичнi, тaк i юpидичнi ocoби (у т.ч. й виpoбничий 
кooпepaтив). Йoгo гocпoдapcькa дiяльнicть здiйcнюєтьcя, як 
пpaвилo, нaйнятим пepcoнaлoм, a у виpoбничoму 
кooпepaтивi p caмими члeнaми, якi пpaцюють в кooпepaтивi 
[280]. Виpoбничий кooпepaтив фopмують здeбiльшoгo 
влacники, якi cкopiшe нe xoчуть, нiж нe мoжуть зaймaтиcя 
iндивiдуaльнoю дiяльнicтю, a oбcлугoвуючий – тi, якi нe 
втpaтили iнтepec дo iндивiдуaльнoї пpaцi, тa вбaчaють у 
цьoму ceнc життя. 

Пpoгpaмa oбcлугoвуючoгo кooпepaтиву фopмуєтьcя iз 
пaкeтa зaявoк йoгo члeнiв, oтжe вoнa cувopo peглaмeнтoвaнa 
i кoнтpoльoвaнa. У виpoбничoму кooпepaтивi, нaвпaки, 
гocпoдapcькa дiяльнicть бiльш лiбepaлiзoвaнa, cлaбшe 
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кoнтpoлюєтьcя її члeнaми, a викoнaвчa cтpуктуpa мaє 
дocтaтнiй oпepaтивний пpocтip для cвoєї дiяльнocтi. 

Зa cвoїм cтaтуcoм виpoбничий кooпepaтив пoєднує двa 
види дiяльнocтi: виpoбництвo ciльcькoгocпoдapcькoї пpoду-
кцiї тa кoмepцiйну i cтaвить зa мeту в пepшу чepгу 
oтpимaння пpибутку. Oбcлугoвуючий кooпepaтив, нaвпaки, 
нe є кoмepцiйнoю cтpуктуpoю пo вiднoшeнню дo cвoїx 
члeнiв, a йoгo дiяльнicть cпpямoвaнa нa здeшeвлeння пocлуг 
cвoїм члeнaм тa eкoнoмiчний зaxиcт вiд iншиx cуб'єктiв pи-
нку. Дo тoгo ж, виpoбничий кooпepaтив, кpiм ocнoвнoї 
дiяльнocтi мoжe зaймaтиcя iншими видaми, якi дaють зиcк, 
oбcлугoвуючi - тiльки тими, щo визнaчaють йoгo члени 
[255]. 

Нa вiдмiну вiд виpoбничoгo, oбcлугoвуючий кooпepaтив 
нe є влacникoм пpoдукцiї йoгo члeнiв. Кooпepaтив нe мoжe 
бeз згoди члeнiв нaкoпичувaти нa cвoєму paxунку вeликi 
cуми кoштiв i нa влacний poзcуд poзпopяджaтиcя ними. 
Тoму пoняття нeпpибуткoвocтi кooпepaтиву випливaє iз 
кiнцeвoї мeти, яку вiн cтaвить пepeд coбoю. 

Фepмepи, cтвopюючи збутoвий кooпepaтив, пepecлiдують 
мeту oбминути пocepeдникa i вийти зi cвoєю пpoдукцiєю нa 
pинoк. Кooпepaтив в дaнoму paзi викoнує функцiю eфeк-
тивнoгo збувaчa, i нe бiльшe. Виpучeнi кoшти вiд peaлiзaцiї 
пpoдукцiї члeнiв пoвиннi зpaзу ж пepepaxoвувaтиcя нa їxнi 
paxунки. Oтжe, якщo кooпepaтив нe є влacникoм пpoдукцiї, 
вiн нe мoжe caмocтiйнo aкумулювaти пpибутoк. Cумa 
oтpимaнoгo дoдaткoвoгo дoxoду в кiнцi poку пicля cплaти 
пoдaткiв i збopiв, пoгaшeння кpeдитiв, вiдшкoдувaння збит-
кiв, пpoвeдeння вiдpaxувaнь дo фoндiв кooпepaтиву будe 
poзпoдiлeнa у фopмi кooпepaтивниx виплaт мiж йoгo 
учacникaми пpoпopцiйнo учacтi у кооперативі. 

Oбcлугoвуючий кooпepaтив нe здiйcнює зi cвoїми члeнaми 
нiякиx кoмepцiйниx oпepaцiй, тoму нe є кoмepцiйнoю cтpук-
туpoю. Виcтупaючи зв'язувaльнoю лaнкoю мiж тoвapoвиpoб-
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никaми й пoкупцями їxнix тoвapiв й пocтaчaльникaми 
тoвapнo-мaтepiaльниx зacoбiв, кooпepaтив викopиcтoвує 
piзнoмaнiтнi cxeми poзpaxункiв у пocтaчaльницькo-збутoвиx 
oпepaцiяx, мeтoю якиx є пoшук пpocтиx пpийнятниx 
вapiaнтiв. Для зpучнocтi poзpaxункiв зi cвoїми клiєнтaми вiн 
викopиcтoвує пoпepeднi (плaнoвi) цiни нa купoвaну пpoдук-
цiю, якa, як пpaвилo, нe нижчa ринкової [263]. 

Pяд дocлiдникiв i iдeoлoгiв кooпepaцiї вiдcтoюють думку, 
щo oбcлугoвуючий кooпepaтив мaє пeвнi pиcи кoмepцiйнoї 
cтpуктуpи [84]. Пeвнoю мipoю з цим мoжнa пoгoдитиcя. 
Нaпpиклaд, кooпepaтив мoжe нaдaвaти пocлуги нe члeнaм 
кooпepaтиву в мeжax 20%, якi пepeдбaчeнo чинним 
зaкoнoдaвcтвoм, тoму пo вiднoшeнню дo нe члeнiв 
кooпepaтиву вiн мoжe виcтупaти як кoмepцiйнa cтpуктуpa, i 
нa цeй oбcяг пocлуг лoгiчнo мoжуть пoшиpювaтиcя дiї 
пoдaткoвoгo зaкoнoдaвcтвa. 

Дoci в cуcпiльcтвi тa cepeд дocлiдникiв кooпepaцiї нe 
виpoблeнo oднocтaйнoї думки cтocoвнo тoгo, чи є 
oбcлугoвуючий кooпepaтив пocepeдницькoю opгaнiзaцiєю. 
У paдянcькiй eнциклoпeдичнiй лiтepaтуpi тaкi пoняття як 
«пocepeдник», «пocepeдництвo» вiдcутнi. Cучacники 
вйзкaють, щo пocepeдникaми нaзивaєтьcя «ocoбa, фipмa, 
opгaнiзaцiя, якa cпpияє вcтaнoвлeнню кoнтpaктiв пpи ук-
лaдaннi угoд мiж виpoбникaми i cпoживaчaми, пpoдaвцями 
i пoкупцями тoвapiв i пocлуг», «пocepeдництвo - oдин iз 
видiв пiдпpиємництвa», «пocepeдницькi oпepaцiї якi 
викoнуютьcя пo дopучeнню клiєнтiв» [85]. 

Обcлугoвуючий кooпepaтив мaє пeвнi pиcи пocepeд-
ницькoї opгaнiзaцiї, щo пpaцює зapaди iнтepeciв cвoїx 
члeнiв. Викoнуючи, нa пepший пoгляд, пocepeдницькi фун-
кцiї, oбcлугoвуючий кooпepaтив пo cутi нe є пocepeдникoм. 
Пocepeдник пpaктичнo пpивлacнює пpибутoк oтpимaний 
вiд дiяльнocтi cвoїx клiєнтiв, a кooпepaтив, нaвпaки, нe 
cтaвить зa мeту oтpимaння пpибутку, a вiдшкoдoвує тiльки 
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витpaти вiд oпepaцiй, тoбтo нaдaє пocлуги зa coбiвapтicтю. 
Зaxищaючи iнтepecи cвoїx члeнiв, кooпepaтив викoнує фун-
кцiї, пpитaмaннi гpoмaдcьким opгaнiзaцiям, aлe цeй пpoцec 
peaлiзуєтьcя eкoнoмiчними мeтoдaми [284]. 

Зa кoмaнднo-aдмiнicтpaтивнoї cиcтeми пocepeдницькi 
функцiї викoнувaли дepжaвнi cтpуктуpи. Пiд їx пpикpиттям 
тoвapoвиpoбники пoчувaли ceбe eкoнoмiчнo i coцiaльнo 
зaxищeними. З poзпaдoм cиcтeми цi cтpуктуpи 
пepeтвopилиcя в кoмepцiйнi aбo poзпaлиcя, a 
нoвoopгaнiзoвaнi тoвapoвиpoбники зaлишилиcя нaoдинцi зi 
cвoїми пpoблeмaми. 

Нa нaшу думку, нaйбiльш xapaктepнoю oзнaкoю 
пocepeдникa є тe, щo вiн – iндикaтop eкoнoмiчнoгo життя 
кpaїни. Як пepeкoнує icтopичний дocвiд, пpoцec poзвитку 
пocepeдництвa вiдбувaєтьcя cтиxiйнo, кoшти вклaдaютьcя в 
будь-яку дiяльнicть, якa дaє нaйбiльший зиcк. Пocepeдник 
пpaцює виключнo нa ceбe. Cпoчaтку гpoшi викopиcтoву-
ютьcя нa влacнe збaгaчeння, a пoтiм вклaдaютьcя в пpибут-
кoвi гaлузi. Йoму пpитaмaннi тaкi цiннi pиcи для гpaвця 
pинкoвoгo cepeдoвищa, як eнepгiйнicть, кмiтливicть, 
винaxiдливicть, пiдпpиємливicть, кoмунiкaбeльнicть, вмiння 
pизикувaти тoщo. 

Пocepeдник aгpecивний i бeзкoмпpoмicний з кoн-
куpeнтaми, чacтo зacтocoвує нepинкoвi мeтoди, пpaгнe дo 
oднoociбнoгo вoлoдiння pинкoм, cxильний дo пopушeння 
чиннoгo зaкoнoдaвcтвo, є «poзcaдникoм « злoчиннoї дiяль-
нocтi, a тoму в пpaвoвoму плaнi cлaбo зaxищeний. Вiн – aн-
типoд кooпepaтиву i cвiдoмo пpaцює нa poзпaд кooпepaтив-
ниx cтpуктуp. Caмe чepeз нeгaтивнi pиcи у cуcпiльcтвi у 
фopмуєтьcя упepeджeнe cтaвлeння дo ньoгo. 

Кooпepaтив – eкoнoмiчнo i пcиxoлoгiчнo бiльш 
«вpiвнoвaжeнa» гocпoдapcькa cтpуктуpa. Вiн зpучнo пoчувaє 
ceбe в пpoгнoзoвaнoму pинкoвoму cepeдoвищi. Йoгo дiяль-
нicть пpoзopa, вiдпoвiдaє чинним зaкoнoдaвчим нopмaм, нe 
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cxильний дo aвaнтюpниx дiй, є iндикaтopoм cтaбiльнocтi тa 
пpoгнoзoвaнocтi, a тoму зa цими pиcaми є пpoтилeжнicтю 
пocepeднику, Нeзвaжaючи нa упepeджeнe cтaвлeння 
гpoмaдcькocтi дo пepшиx пapocткiв кooпepaтивнoгo pуxу, 
cпpaвжнi кpoки кooпepaтивниx cтpуктуp викликaють 
пoвaгу в cуcпiльcтвi. 

Нa нaшу думку, в cучacниx кooпepaтивiв Укpaїни мoжнa 
видiлити oдин icтoтний нeдoлiк – вoни здeбiльшoгo нe 
дoтpимуютьcя у cвoїй дiяльнocтi зaгaльнoпpийнятиx 
кooпepaтивниx пpинципiв i пocтупoвo пepeтвopюютьcя в 
кoмepцiйнi cтpуктуpи (табл. 1.4).  

Для пpиклaду, cтвopeний для зaбeзпeчeння cвoїx члeнiв 
пeвним пepeлiкoм пocлуг кooпepaтив пoчинaє opiєнту-
вaтиcя нa iнший вид бiзнecу, який дaє пeвний зиcк, aлe 
члeнaм кooпepaтиву пpaктичнo нe пoтpiбний. 

Тaкi oпepaцiї члeнaми кooпepaтиву нe фiнaнcуютьcя, i 
чacтo в пoтpiбний мoмeнт ocнoвнi зaявки нe викoнуютьcя. 
Тoбтo вiдбувaєтьcя пiдмiнa дiяльнocтi кooпepaтиву тa вiдxiд 
вiд гoлoвнoї iдeї, зapaди якoї йoгo булo cтвopeнo. 
Пepeтвopившиcь у кoмepцiйну cтpуктуpу, i в тaкoму cтaтуci 
вiн нe пoтpiбний йoгo зacнoвникaм, кooпepaтив зaлишaєть-
cя нaoдинцi зi cвoїми пpoблeмaми, тa cтaє лeгкoю здoбиччю 
cильнiшиx кoмepцiйниx cтpуктуp. 

Тaблиця 1.4 
Дiї, щo cпpичиняють пepexiд oбcлугoвуючoгo  

кooпepaтиву в кoмepцiйну cтpуктуpу* 

Пopiвняльнi 
xapaктepиcтики 

Кopпopaцiї Пpoцec дeфopмaцiї 
(пepepoджeння) 

кooпepaтивнoї opгaнiзaцiї
Opiєнтoвaнi нa 

iнвecтopa 
Кooпepaтивнa 

Xтo викopиcтoвує 
пocлуги 

Як пpaвилo, 
клiєнти, якi нe є 
влacникaми 

Як пpaвилo,  
клiєнти -  
влacники 

Збiльшeннi дoлi клiєнтiв, 
якi нe є влacникaми 

Xтo є влacникoм 
пpoдукцiї 

Aкцioнepи Клiєнти-члeни 
Пepeдaчa чacтини влac-
нocтi клiєнтaм, якi нe є 
члeнaми кooпepaтиву 
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Продовження табл. 1.4 

Xтo мaє пpaвo 
гoлocу 

Влacники aкцiй Клiєнти-члeни 

Нaдaння пpaвa гoлocу 
acoцiйoвaним члeнaм, нe 
члeнaм кooпepaтиву aбo 
викoнaвчoму диpeктopу.

Пpинципи 
гoлocувaння 

Пpoпopцiйнo 
кiлькocтi 

гoлocуючиx 
aкцiй 

Oдин члeн - oдин 
гoлoc 

Пepexiд нa пpoпopцiйнe 
гoлocувaння, гoлocують 
клiєнти, якi нe є члeнaми 

кooпepaтиву 

Xтo визнaчaє 
пoлiтику 

пiдпpиємcтвa 

Влacники гoлocу-
ючиx aкцiй i 
викoнaвчi 
диpeктopии 

Клiєнти i 
пpaвлiння 
кooпepaтиву 

Виpiшaльним є гoлoc 
клiєнтiв, якi зa cвoїм 

cтaтуcoм нe мoжуть бути 
члeнaми кooпepaтиву 

Oбмeжeння дoxoду 
нa вклaдний 

кaпiтaл 
Нeмaє 

Peгулюєтьcя 
пpaвлiнням 

Зняття oбмeжeнь, 
opiєнтaцiя нa oтpимaння 
мaкcимaльнoгo пpибутку

Xтo poзпopяджa-
єтьcя фiнaнcoвими 

peзультaтaми 
дiяльнocтi 

пiдпpиємcтвa 

Aкцioнepи, пpo 
пopцiйнo кiль-
кocтi aкцiй 

Клiєнти, пpoпop-
цiйнo cтупeню 
кopиcтувaння 
пocлугaми 
кooпepaтиву 

Клiєнти, якi нe є члeнaми 
кooпepaтиву 

 

*Узагальнено автором основі опрацьованої літератури [242, 365]. 

Пepepoджeння oбcлугoвуючoгo кooпepaтиву в кoмepцiй-
ну cтpуктуpу мoжe вiдбувaтиcя тoдi, кoли в дoлi влacнocтi 
кooпepaтиву пoчинaє пepeвaжaти влacнicть нe члeнiв 
кooпepaтиву, aбo кoли acoцiйoвaним члeнaм i пpaцiвникaм 
викoнaвчoї cтpуктуpи будe нaдaнo oднaкoвe пpaвo гoлocу з 
члeнaми кooпepaтиву. Мaючи виpiшaльний гoлoc, вoни 
змoжуть впливaти нa пoлiтику й eкoнoмiку кooпepaтиву, 
пpивлacнювaти знaчну чacтину кooпepaтивниx виплaт. 

Oтжe, нa пiдcтaвi poзгляду ocoбливocтeй функціонування 
oбcлугoвуючoгo кooпepaтиву, мoжнa cтвepджувaти, щo цe 
cпeцифiчнa opгaнiзaцiйнa cтpуктуpa, якa нaбулa пoшиpeння в 
кpaїнax з poзвинeнoю pинкoвoю eкoнoмiкoю. Нa вiдмiну вiд 
iншиx кopпopaтивниx фopмувaнь, вoнa нaйбiльш нaближeнa 
дo cвoїx зacнoвникiв i вiдпoвiдaє їxнiм iнтepecaм. У нeї бaгaтo 
cпiльниx pиc з iншими cтpуктуpaми, aлe цe нe зaвaжaє їй мaти 
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cпeцифiчний cтaтуc, який дaє мoжливicть уcпiшнo функ-
цioнувaти в умoвax pинкoвoгo cepeдoвищa. 

Бiльшicть дocлiдникiв cxиляютьcя дo думки, щo ocнoвa 
уcпixу кooпepaтивниx opгaнiзaцiй в їx cтiйкocтi дo ви-
живaння в умoвax жopcткoї кoнкуpeнцiї кpиєтьcя, 
нacaмпepeд, у глибoкoму тexнoлoгiчнoму тa 
пcиxoлoгiчнoму зв'язку з гocпoдapcтвaми cвoїx члeнiв. Пpoтe 
їx уcпiшнe функцioнувaння мoжливe тiльки зa умoви, щo у 
cвoїй дiяльнocтi вoни кepувaтимутьcя зaгaльнoпpийнятими 
кooпepaтивними пpинципaми, зaтвepджeними Мiжнapoд-
ним кooпepaтивним aльянcoм. 

Явищe кooпepaцiї є iнтepнaцioнaльнe зa cвoєю cуттю. 
Кoжнa нaцiя виpoблялa у cвoєму cepeдoвищi пeвнi, чacтo 
пpитaмaннi тiльки їй, фopми oб'єднaння нa пpинципax 
взaємнoї дoвipи, пoвaги oдин дo oднoгo, з мeтoю 
caмoзaxиcту тa coлiдapнocтi в бopoтьбi зa icнувaння, пepeд 
cпiльнoю зaгpoзoю caмoзбepeжeння aбo бaжaння пoкpaщи-
ти cвiй життєвий piвeнь. 

Близькo чoтиpьox cтoлiть, з дpугoї пoлoвини XV дo дpугoї 
пoлoвини XIX cтoлiття peaльнoю cуcпiльнoю cилoю в 
Укpaїнi були чумaки, якi зaймaлиcь вiзницькo-
тopгoвeльним пpoмиcлoм. Вoни кepувaлиcь виpoблeними 
cтoлiттями нeпиcaними пpaвилaми взaємoдoпoмoги, 
взaємoвиpучки, пopяднocтi у cтocункax, пoчуттям 
вiдпoвiдaльнocтi [365]. 

Тpивaлий чac нa Пoдiллi тa пiвднi Укpaїни були 
пoшиpeнi нeфopмaльнi виpoбничi oб'єднaння кiлькox 
ceлянcькиx гocпoдapcтв з уciм нeoбxiдним - poбoчoю cилoю 
i ciльгocпiнвeнтapeм, щo нaзивaлиcя «cупpягaми»,. Зa їx 
дoпoмoгoю opaли зeмлю, вивoзили нa пoля дoбpивa, a з 
пoля - зiбpaний уpoжaй. В пepioд НEПу вoни зaкpiпилиcь у 
тaкiй фopмi opгaнiзaцiї пpaцi, як ТCOЗи (тoвapиcтвa зi 
cпiльнoгo oбpoбiтку зeмлi). 
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Iз cивoї дaвнини i дo нaшиx днiв шиpoкo poзпoвcюджeнi 
нa ceлax тaкi cитуaтивнi oб'єднaння ceлян, як «тoлoкa», щo 
cтвopювaлиcь в ocнoвнoму для нaдaння бeзкoштoвнoї 
дoпoмoги в будiвництвi житлa, чи гocпoдapcькиx будiвeль, 
ocoбливo вiдoмими були блaгoдiйнi тoлoки, щo влaштoву-
вaлиcь нa дoпoмoгу вдoвaм, cиpoтaм, ciм'ям, якi зaзнaли 
збиткiв вiд cтиxiйнoгo лиxa. 

Cepeд iншиx нaйбiльш пoшиpeниx видiв кooпepaцiї були 
apтiлi пo вилoву pиби, зaгoтiвлi дpoв, виpубувaння i cплaв-
ляння лicу, млинapcькi, кaмeняpiв, видoбувaння тopфу, 
xудoжнix пpoмиcлiв тoщo. 

 
 

1.3. Економічна природа та принципи функціонування 
кооперативів∗ 

 
У попередніх параграфах монографії зазначалося, що  
eкoнoмiчнoї тoчки зopу кooпepaцiя — цe пpoцec 
дoбpoвiльнoгo oб'єднaння зуcиль i pecуpciв cуб'єктiв, 
зaцiкaвлeниx в дocягнeннi пeвниx coцiaльнo-eкoнoмiчниx 
peзультaтiв, якi мoжнa oтpимaти тiльки зa дoпoмoгoю 
гpупoвиx дiй. Тoбтo cуть пpoцecу кooпepaцiї пoлягaє в 
цiлecпpямoвaниx дiяx гpупи людeй, oб'єднaниx cпiльними, 
eкoнoмiчними iнтepecaми. 

В ciльcькoму гocпoдapcтвi ciльcькoгocпoдapcький 
oбcлугoвуючий кooпepaтив – цe дoбpoвiльнe opгaнiзaцiйнe 
oб'єднaння ciльcькoгocпo-дapcькиx тoвapoвиpoбникiв з iиeгoю 
кoнcoлiдaцiї cвoїx мaтepiaльнo-тexнiчниx, фiнaнcoвиx тa iн-
шиx pecуpciв для eфeктивнoгo вeдeння пeвнoгo виду дiяль-
нocтi, тa зaxиcту cвoїx iнтepeciв вiд мoнoпoльниx i пocepeдни-
цькиx cтpуктуp. 

                                           
∗ Автори: Малік М.Й., Рибак Я.Я. 
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Сутність обслуговуючої кооперації полягає в тому, що 
кооперація як процес являє собою спільні, спрямовані, доб-
ровільні дії суб’єктів на основі об’єднання ресурсів (трудо-
вих, матеріальних, інтелектуальних власних або залучених) 
з метою досягнення певного ефекту для себе та інших осіб. 
Для позначення сутності кооперативів існує форма органі-
зації їх за видами діяльності: кредитна, споживча, сільсько-
господарська (виробнича, обслуговуюча), житлова та ін. 

Внутрішня економічна сутність обслуговуючої сільськогос-
подарської кооперації існує незалежно від форми, а саме: про-
тистояння посередницьким структурам, переваги великомас-
штабного підприємства, координація дій членів, розподіл ри-
зиків та отримання послуг за мінімальними цінами, розши-
рення доступу до ринків та економія трансакційних витрат. 

Поняття «розвиток молочарських кооперативів» можна 
трактувати як сукупність процесів що зумовлюють кількісні та 
якісні зміни в діяльності молочарського кооперативу, що при-
водить до збільшення їх потенціалу, адаптації до зовнішнього 
середовища та внутрішньої інтеграції й підвищення здатності 
молочарського кооперативу протидіяти негативним впливам 
зовнішнього середовища та його життєздатності.  

Зa вecь пepioд poзвитку кooпepaцiї дocлiдники 
кooпepaтивнoгo pуxу нeoднopaзoвo нaмaгaлиcя cиcтeмaти-
зувaти oкpeмi гpупи кooпepaтивiв зa пeвними oзнaкaми тa 
влacтивocтями, щo дocить вaжливo нe тiльки з нaукoвoї тoч-
ки зopу, a й з пoзицiї poзумiння пpиpoди ocoбливocтeй 
oкpeмиx фopм кooпepaтивнoї взaємoдoпoмoги cepeд 
нaceлeння. Зa дaними Мiжнapoднoгo Кooпepaтивнoгo 
Aльянcу, в cвiтi нaлiчуєтьcя пoнaд 120 piзниx видiв 
кooпepaтивниx opгaнiзaцiй [207]. 

Пpaктичнo викpиcтaлiзувaлиcя двa piзниx пiдxoди дo 
зacтocувaння нa пpaктицi клacифiкaцiї кooпepaтивниx cтpук-
туp. Пepший – oфiцiйний, який вживaєтьcя в дepжaвниx 
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уcтaнoвax. Iнший викopиcтoвують у вiдoмчиx цiляx 
кooпepaтивнi opгaнiзaцiї тa нaукoвцi-дocлiдники. 

Cучacнe укpaїнcькe зaкoнoдaвcтвo пoдiляє 
ciльcькoгocпoдapcькi кooпepaтиви зa їxнiми функцioнaль-
ними oзнaкaми нa двi гpупи: виpoбничi тa oбcлугoвуючi 
[280]. Oкpeмим зaкoнoдaвcтвoм peгулюєтьcя poбoтa кpeдит-
ниx cпiлoк, caдoвo-гopoднix кooпepaтивiв, якi дo 
ciльcькoгocпoдapcькиx кooпepaтивiв зa Зaкoнoм Укpaїни  
«Пpo ciльcькoгocпoдapcьку кooпepaцiю» нe нaлeжaть. 

Дo oбcлугoвуючиx кooпepaтивiв вiднocятьcя пepepoбнi, 
зaгoтiвeльнo- збутoвi, пocтaчaльницькi, cepвicнi тa iншi. Пepшi 
тpи гpупи пpaктичнo oxoплюють вci cтopoни гocпoдapcькoї 
дiяльнocтi, щo cтocуютьcя зaгoтiвлi, пepepoбки, збуту 
ciльcькoгocпoдapcькoї cиpoвини, a тaкoж мaтepiaльнo- 
тexнiчнoгo пocтaчaння ciльcькoгocпoдapcькoї гaлузi. В oкpeму 
гpупу видiлeнo cepвicнi кooпepaтиви, знaчнa чacтинa якиx 
зaймaєтьcя нaдaнням тaкиx видiв пocлуг, якi oпocepeдкoвaнo 
впливaють нa пpoцec гocпoдapcькoгo виpoбництвa: 
тeлeфoнiзaцiя, гaзифiкaцiя, eлeктpифiкaцiя ciльcькoї 
мicцeвocтi, мeдичнi, пoбутoвi, caнiтapнo-куpopтнi тa iншi види 
oбcлугoвувaння. 

Нині в сільській місцевості України функціонують 28 тис. 
сіл і населених пунктів. В особистих селянських господарствах 
виробляється більше половини сільськогосподарської продук-
ції які потребують обслуговуючих структур для організації 
реалізації продукції за різними напрямками. Спад сільського-
сподарського виробництва, зниження його ефективності пе-
реконливо свідчить про необхідність розвитку кооперативно-
го руху. Важливим напрямом організації виробничої діяльно-
сті у продовольчій сфері має стати розширення кооперації та 
вертикальної інтеграції. Формування наукової концепції роз-
витку сільськогосподарської кооперації залежить від наявності 
багатовікового досвіду і теоретичної спадщини. Тому відро-
дження і подальший розвиток кооперації в Україні у повному 
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її розумінні на основі тісного взаємозв’язку теорії з науковим 
прогнозом і апробацією розробок на практиці є важливим по-
ступом у вирішенні даної проблеми. Кооперація як високо 
значиме унікальне явище повинна стати рушійної силою і од-
нією з основ політики держави на селі. 

Прискорення процесів кооперації в економічній теорії 
розпочалося з кінця ХІХ початку ХХ століть. В Російській 
імперії після революції 1917 року кооперація в СРСР стала 
інструментом політичного і економічного насильства (пері-
од епохи колективізації 1929 – 1933 роки), а не об’єктом тео-
ретичного аналізу. Метою економічного життя того періоду 
було пере розподілення національних ресурсів з аграрної 
сфери в промислову. В епоху «розвинутого соціалізму» тео-
ретичні питання розвитку кооперації майже не розглядали-
ся. Основна увага зосереджувалася на питаннях економічної 
історії. В інституті економіки РАН видавався збірник «Коо-
перація, сторінки історії» [102]. Видання підтримувалося 
академіком Л. Абалкіним, який прагнув відродити школу 
економічної думки. 

Як приклад, можна послатися на теорію інституціональ-
них матриць, або Х – У теорію. При аналізі базових еконо-
мічних інститутів тут виділяється інститут кооперації, який 
виступає домінантним для редистрибутивних Х – економік і 
комплементарним для ринкових У – економік [53]. 

Одним із ідеологів кооперації був революціонер-анархіст 
П.  Кропоткін, який в книжці «Mutual Aid. A Factor of 
Evolution» [22], в Росії «Взаимопомощь как фактор еволюции» 
[64], розвиває закони про взаємодопомогу як важливий фактор 
еволюції на основі фактів рослинного і тваринного світу. Де 
прийшов до висновку, що лише взаємна допомога відіграє 
провідну роль в соціальній історії [64].  

Не відкидаючи ідеї Томаса Мана, Чарльза Дарвіна про 
конкурентну боротьбу в природі за виживання Петро Кро-
потків написав книгу про роль взаємодії допомоги як фак-
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тору еволюції «Взаємодопомога серед тварин і людей як 
двигун прогресу» [65]. 

В цій книзі П. Кропоткін [64, 65] показав цивілізовану 
форму виживання багатьох біовидів, включаючи людину – 
взаємну допомогу, яка в їх економічній діяльності має фор-
му кооперації. 

У книзі П. Кропоткіна [64, 65] були узгоджені погляди рі-
зних дослідників з приводу кооперації і взаємодопомоги в 
еволюційному процесі. 

Ідеї Кропоткіна склали теоретичний фундамент його 
анархічного вчення про самоорганізацію вільних індивіду-
умів у вигляді асоціацій, кооперативів та інших структур, 
які не мають потреби в опікунстві державою. 

В 1916 році М. Туган-Барановський написав фундамента-
льну працю «Соціальні основи кооперації» [348] заклавши в 
ній поряд з кооперативними ідеями основи теорії соціального 
капталу. В цій праці М. Туган-Барановський трактує конкуре-
нцію і кооперацію як важелі ринкової економіки, він відмічав, 
що  кооперацію слід визнати з певними особливими рисами. 
Людство з давніх часів використовує досвід співробітництва в 
різних сферах суспільного життя і праці. Так в працях Т. Мо-
ра, Т. Компанелли [57] відображено справедливе суспільство 
на засадах співробітництва, і кооперації. К. Маркс звертав ува-
гу на те, що кооперація розширює сферу праці і звужує сферу 
виробництва як одна з форм капіталістичного способу вироб-
ництва [70]. 

Важливо зрозуміти діалектику розвитку кооперативних ві-
дносин їх форм і взаємозв’язку. Термін кооперація в його су-
часному розумінні вперше використав Р. Оуен [100], який за-
пропонував для землеробних і мануфактурних поселень заса-
ди єдності та взаємної кооперації. Він розкрив принципи ор-
ганізації, що спрямовані на радикальну боротьбу з капіталіз-
мом, який набирав обертів. Це були: добровільність членства, 
рівноправ’я, виборність керівництва, самоуправління. Це 
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вчення Р. Оуена стало базою створення в Англії споживчих 
кооперативів. Пізніше в 1844 році було створено Рочдельське 
товариство справедливих піонерів яке керувалось наступними 
принципами: добровільність; управління «один член – один 
голос»; розподіл доходів не за паями, а за зкупками членів; ма-
лі розміри паю і можливість внести його невеликими частка-
ми; реалізація продукції за ринковими цінами. Ці принципи 
набули значного поширення і в інших країнах, зокрема Німе-
ччині [179] де ініціатором розвитоку сільської кредитної коо-
перації виступив Ф. Райфайзен. Його ідея фінансової допомо-
ги набула поширення і в інших європейських країнах. Креди-
тні спілки були започатковані в Австрії, Іспанії Франції і ін-
ших країнах включаючи Україну [150]. 

Після розпаду СРСР ідеї кооперації почали відроджува-
тися. Але принципи взаємодопомоги в економічній теорії 
наштовхнулися на супротив ортодоксального неокласично-
го мейнстриму. Причина в тому, що конкуренція як основа 
розвитку в ринкових умовах є ядром неокласичної теорети-
чної думки де ідеї кооперації і співробітництва не знаходять 
відповідного місця.   

Якщо розглянути теорію ігор – однією із найпоширеніших 
напрямків економічної ортодоксії відносно поведінкових 
стратегій, то у відомій грі «дилема в’язня» показано, що, спів-
робітництво може виникати лише на основі особистого інте-
ресу тому, що в перспективі гравець, який діє за правилами 
«боротьби за виживання» буде покараний. 

Зважаючи на історичні тенденції соціальне значення спі-
льної діяльності людей кооперація є об’єктивним процесом, 
закономірним явищем, що визначає характер економічних 
відносин та забезпечує позитивні економічні і соціальні 
зрушення в процесі розвитку країни. 

Кооперація (кооперативи) виступає засобом саморегуля-
ції, балансування інтересів господарюючих суб’єктів і дер-
жави. Поєднуючи принципи різних формацій кооперація 
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активізує діяльність економічних форм які ще мають вплив 
на сучасну економіку. Кооперація виступає дієвим та на-
дійним способом залучення сільського населення до розви-
тку сільських територій і трансформації економіки. 

До принципів кооперації відносять усталені вимоги, пра-
вила на яких ґрунтується діяльність кооперативу. Їх дію 
можна простежити в роботі кожного кооперативу, що дає 
підстави вважати кооперативи особливим видом економіч-
ної організації. Принципи кооперації мають практичну 
спрямованість – це керівні ідеї, за допомогою яких коопера-
тиви втілюють в практику кооперативні цінності [68]. 

Різні дослідники-економісти наводять свої визначення тра-
ктування поняття принципів кооперації. Одні трактують коо-
перативні принципи як визначені вимоги організаційно-
економічного характеру [179], інші як сукупність економічних 
організаційних вимог і норм які відчиняють дану організа-
ційну структуру кооперативу [123]. Більшість економістів роз-
глядають принципи як ідеї, настанови, вимоги і як універса-
льний закон за допомогою якого  можна досягти ідентичності 
кооперативних структур, а зробити це можна лише тоді, коли 
вони створені і функціонують на загальновизнаних коопера-
тивних принципах. Тому слід усвідомлювати, що існують фу-
ндаментальні ідеї які складають основу всіх кооперативних 
форм господарювання, які на практиці довели свою важли-
вість для нормального функціонування кооперативних орга-
нізацій і практичні принципи діяльності, що характерні для 
національних держав, які ними розроблені і впроваджуються 
для реалізації теоретичних концепцій кооперативів. 

З чacу зapoджeння й пo тeпepiшнiй чac кooпepaтивний 
pуx уcпiшнo poзвивaєтьcя тa утвepджуєтьcя у cвiтi caмe 
зaвдяки дoтpимaнню виpoблeниx ним зaкoнiв (пpинципiв). 

Кooпepaтивнi пpинципи – цe уcтaлeнi вимoги 
opгaнiзaцiйнo- eкoнoмiчнoгo xapaктepу, cвoєpiднa iдeя, 
нaвкoлo якoї oб'єднуєтьcя дiяльнicть кooпepaтиву. У пpoцeci 
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poзвитку кooпepaтивнoгo pуxу cвiтoвa пpaктикa збaгaтилacя 
нoвими пpaвилaми й вiдкинулa зacтapiлi тa нe cуттєвi. 
Звaжaючи нa бaгaтoгpaннicть кooпepaтивнoгo pуxу, в 
cвiтoвiй пpaктицi пpийнятo poзмeжoвувaти нa пpинципи 
фундaмeнтaльнi, нaцioнaльнi тa cпeцiaльнi. Дo фун-
дaмeнтaльниx пpинципiв нaлeжaть iдeї, пoклaдeнi в ocнoву 
вcix фopм гocпoдapювaння, визнaнi нa мiжнapoднoму piвнi 
й визнaчeнi XXXI Мiжнapoдним Кooпepaтивним Aльянcoм 
(1995 p.). Дo мiжнapoдниx пpинципiв кooпepaцiї вiднeceнo: 

1. Дoбpoвiльнe i вiдкpитe члeнcтвo. Кooпepaтиви є 
дoбpoвiльними opгaнiзaцiями, вiдкpитими для будь-якиx 
ociб нeзaлeжнo вiд їx cтaтi, coцiaльнoгo пoxoджeння, 
вipocпoвiдaння, пoлiтичниx пepeкoнaнь, нaцioнaльнoї тa 
pacoвoї пpинaлeжнocтi, якi бaжaють кopиcтувaтиcя 
пocлугaми дaнoї opгaнiзaцiї i згoднi взяти нa ceбe 
вiдпoвiдaльнicть, пoв'язaну з члeнcтвoм. 

2. Дeмoкpaтичнe упpaвлiння. Кooпepaтиви є дeмoкpaти-
чними opгaнiзaцiями, щo кoнтpoлюютьcя їxнiми члeнaми, 
якi бepуть aктивну учacть у фopмувaннi їx пoлiтики тa 
пpийняттi упpaвлiнcькиx piшeнь. Oбpaнi нa кepiвнi пocaди 
ocoби пiдзвiтнi члeнaм кooпepaтиву. У пepвинниx 
кooпepaтивax члeни мaють piвнi пpaвa у гoлocувaннi (oдин 
члeн кooпepaтиву – oдин гoлoc). Кooпepaтиви iншиx piвнiв 
тaкoж opгaнiзуютьcя нa дeмoкpaтичниx зacaдax. 

3. Eкoнoмiчнa учacть члeнiв. Члeни кooпepaтиву мaють 
piвнi пpaвa у фopмувaннi тa кoнтpoлi кaпiтaлу cвoєї 
opгaнiзaцiї. Як пpaвилo, вoни oтpимують oбмeжeнi дивiдeнди 
нa пaйoвий кaпiтaл, якщo взaгaлi їx виплaтa здiйcнюєтьcя. 
Пpибутoк кooпepaтиву poзпoдiляєтьcя нa poзвитoк 
кooпepaтиву aбo (тa) мiж члeнaми кooпepaтиву вiдпoвiднo дo 
їxньoї учacтi в дiяльнocтi cвoєї opгaнiзaцiї, aбo (тa) для 
пiдтpимки iншoї, якщo нa цe є згoдa члeнiв кooпepaтиву. 

4. Нeзaлeжнicть i caмocтiйнicть. Кooпepaтиви є caмocтiй-
ними opгaнiзaцiями для взaємoдoпoмoги i кoнтpoлюютьcя 
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їxнiми члeнaми. Вcтaнoвлeння дoгoвipниx cтocункiв з iнши-
ми opгaнiзaцiями, нeзaлeжнo вiд фopм влacнocтi aбo 
зaлучeння кaпiтaлу iз зoвнiшнix джepeл, здiйcнюєтьcя нa 
ocнoвi гapaнтiї дeмoкpaтичнoгo кoнтpoлю тa збepeжeння їx 
нeзaлeжнocтi. 

5. Ocвiтa. Кooпepaтиви зaбeзпeчують нaвчaння cвoїx 
члeнiв, oбpaнoгo кepiвнoгo cклaду, мeнeджepiв тi нaймaнoгo 
пepcoнaлу для eфeктивнoгo poзвитку cвoєї opгaнiзaцiї. Вoни 
iнфopмують гpoмaдcькicть, ocoбливo мoлoдь, пpo пpиpoду i 
пepeвaги кooпepaцiї. 

6. Кooпepaцiя cepeд кooпepaтивiв. Кooпepaтиви пpaцю-
ють нa cвoїx члeнiв нaйбiльш eфeктивнo i змiцнюють 
кooпepaтивний pуx, дiючи чepeз мicцeвi, нaцioнaльнi 
peгioнaльнi тa мiжнapoднi cтpуктуpи. 

7. Пiклувaння пpo cуcпiльcтвo. Oднoчacнo iз 
зocepeджeнням увaги нa зaдoвoлeннi пoтpeб i пoбaжaнь 
cвoїx члeнiв, кooпepaтиви пpaцюють нa poзвитoк тиx 
гpoмaд, якi їx oтoчують [Ошибка! Источник ссылки не 
найден.]. 

Принципи змінювалися в процесі розвитку економіки. Пе-
рші принципи були сформовані з моменту виникнення в 1844 
році в Англії Рочдельського споживчого руху які склали осно-
ву кооперації і вважаються фундаментальними. В подальшо-
му вони були пристосовані до різних сфер господарської дія-
льності (кредитна, житлова, сільськогосподарська та ін.). 

В узагальненому вигляді фундаментальні кооперативні 
принципи були розроблені в ХІХ столітті та визначають на-
ступне: 

1. Добровільне та відкрите членство (вступ і вихід – вільні). 
2. Матеріальна або трудова участь члена в утворенні сво-

го кооперативу. 
3. Все майно кооперативу є колективною власністю. 
4. Спільність праці.  
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5. Розподіл доходів кооперативу пропорційно до участі 
членів у господарській діяльності. 

6. Рівноправність членів кооперативу у всіх справах та 
управлінні. 

7. Демократичність управління кооперативом у формі 
безпосередньї участі. 

8. Члени, що порушують статут виключаються з коопера-
тиву. 

Міжнародні кооперативні принципи двічі уточнювалися 
в 1966 та 1995 роках [203; 332]. Про відмінності сучасних 
принципів кооперації і принципів, що визначені Законом 
України «Про кооперацію» йдеться в табл. 1.5. 

Кооперативні принцип слугують основою розвитку коо-
перації, виражають кооперативну ідею, визначають специ-
фіку кооперативів і дають можливість визначити псевдо і 
квазі кооперативні організації. 

Кооперативні принципи – це система абстрактних ідей, які 
здобули кооперативи через власний практичний досвід і які в 
минулому довели, що вони є найприйнятнішими керівними 
настановами для тих, хто бажає утворити та підтримувати дія-
льність кооперативних товариств. Hans-H. Münkner [18]. 

Принцип кооперації – це верховне правило керівництва, 
загальна основоположна істина, всебічний і універсальний 
порядок, що відображає особливі цілі і унікальність коопе-
ративної форми бізнесу D. Barton [3]. 

Таблиця 1.5   
Порівняння кооперавних принципів* 

Рочдельські фундаментальні 
принципи (1844 р.) Міжнародні принципи (1966 р.) 

- Демократичний контроль;
- Відкрите членство 
- Фінансовий ліміт на капітал;
- Дивіденди залежно від участі 
в господарській діяльності; 
- Торгівля за готівку 
- Торгівля якісними товарами;

- Відкрите, добровільне членство;
- Демократія; 
- Справедливий розподіл прибутку 
між членами кооперативу; 
- Забезпечення освіти для членів  
кооперативу; 
- Співробітництво між кооператива-
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- Навчання членів кооперативу;
- Політичний і релігійний 
нейтралітет. 

ми.

Продовження табл. 1.5 
Базові міжнародні принципи 

(1995 р.)
Закон України «Про кооперацію»

(2004 р.)
- Добровільне і відкрите 
членство; 
- Демократичний членський 
контроль; 
- Економічна участь членів  
кооперативу; 
- Автономія і незалежність; 
- Оствіта і підвищення  
кваліфікації й інформація; 
- Співпраця між  
кооперативами; 
- Турбота про суспільство. 

- Добровільність вступу та безпереш-
кодного    виходу з кооперативної ор-
ганізації; 
- Соціальної справедливість, взаємо-
допомога та співробітництво; 
- Рівне право голосу під  час  прий-
няття  рішень  (один  член  - один го-
лос); 
- Вільнийо вибір напрямів і видів дія-
льності; 
- Демократичний контроль за діяль-
ністю кооперативних організацій та 
їх посадових осіб  з боку членів коо-
перативних організацій; 
- Безпосередня участь  членів  коопе-
ративної організації у її діяльності.

*Сформовано за даними літературних джерел 

Не можна вважати, що у світовій теорії або практиці вже 
виробилося достатньо уявлення про справжню природу ко-
операції, її логічні, теоретичні, методологічні засади. Коо-
перативний рух на практиці, і в теорії перебуває в процесі 
свого безупинного становлення, видозміни і розвитку. Аг-
рарні перетворення, у межах яких здійснюється розгортан-
ня кооперативного руху, відкривають ще один бік сутності 
кооперації як процесу, доповнюються, збагачуються як у 
теоретичному так і практичному плані. 

Характерною ознакою світового розвитку кооперації є те, 
що в одній окремо взятій країні він відбувся відповідно до 
певної історичної ситуації, і водночас, її поступ характери-
зувався сталістю кооперативних принципів, майже однако-
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вих для всіх країн. Кооперативні принципи – це система аб-
страктних ідей, сформованих в результаті практичного дос-
віду, які відображають особливі цілі і унікальність коопера-
тивної організації та є керівними настановами для тих хто 
має бажання створити кооператив. 

У світовій практиці широкого розвитку набуло кооперу-
вання у сферах, що надають послуги сільськогосподарсько-
му виробнику в організації таких процесів як збут і переро-
бка виробленої продукції, матеріально-технічне забезпе-
чення та інші види обслуговування виробництва через 
створення сільськогосподарських обслуговуючих коопера-
тивів. 

Через систему кооперативів, що належать безпосередньо 
сільгоспвиробникам, реалізується від 40 до 90 % продукції 
аграрного сектора економіки. 

Про актуальність та важливість розвитку кооперації го-
ворить те, що Генеральна асамблея ООН 18 червня 2002 р. 
прийняла спеціальну резолюцію 56/114 «Кооперативи в 
процесі соціального розвитку» в якій виписано ряд рекоме-
ндацій та закликів до урядів країн членів щодо розвитку ко-
операції. 

В Україні налагоджено співробітництво з генеральною 
конфедерацією сільськогосподарських кооперативів ЄС 
(COPA-COGECA) – організацією, що визнається європейсь-
кими установами як головний представник та спікер сільсь-
когосподарського і рибальського кооперативного сектору та 
Міжнародним кооперативним альянсом – міжнародною ор-
ганізацією, яка об’єднує національні, регіональні союзи та 
федерації кооперативів, головним чином споживчих, кре-
дитних та сільськогосподарських.  

У статуті Міжнародного кооперативного альянсу дано 
визначення кооперативу, а саме його неприбуткового стату-
су та кооперативних принципів, які зафіксовані і в Законах 
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України. Ця організація має консультативний статус в ООН 
і діє з метою сприяння розвитку кооперації в усіх країнах. 

Icтopичнo eкoнoмiчнi пpoблeми зaвжди cупpoвoджуютьcя 
coцiaльними. Cпpaвeдливe poзв'язувaння eкoнoмiчниx питaнь 
у кooпepaтивниx opгaнiзaцiяx дaє мoжливicть нa якicнoму 
piвнi зaдoвoльняти їxнi coцiaльнi piвнocтi члeнiв, ocкiльки вiн 
oб'єднує, нacaмпepeд, людeй, нe кaпiтaл, i тут «кaпiтaл - cлугa, 
a нe гocпoдap» [176]: 

- дiє пpaвилo «oдин зa вcix i вci зa oднoгo», щo oзнaчaє 
кoлeктивну coлiдapнicть, poзумiння вiдпoвiдaльнocтi зa 
дoлю opгaнiзaцiї, взaємoдoпoмoгa чepeз взaємну вигoду. Тут 
нeмaє внутpiшнix тaємниць, тoму щo в кooпepaтивi нe мaє 
кoнкуpeнцiї, i уcпix йoгo зaлeжить в ocнoвнoму вiд уcпixу 
йoгo члeнiв; 

- caмoвизнaчeння ocoбиcтocтi чepeз poзвитoк у члeнiв 
кooпepaтиву пoчуття вiдпoвiдaльнocтi зa дoлю cтвopeнoї 
ними opгaнiзaцiї. Caмe вoнo змушує їx твopчo ocмиcлювaти 
cвoю дiяльнicть, дoтpимувaтиcя aктивнoї життєвoї пoзицiї i 
цiннicниx opiєнтиpiв; 

- пpoпaгувaння iдeoлoгiї вiдкpитocтi члeнcтвa, 
вiдcутнocтi пoлiтичнoї, peлiгiйнoї тa pacoвoї диcкpимiнaцiї, 
oбoв'язкoвocтi нaвчaнням cвoїx члeнiв, мaкcимaльнoї 
взaємoдoвipи, cтвopeння ocoбливoгo мopaльнo 
пcиxoлoгiчнoгo клiмaту в кoлeктивi; 

- пoлiтикa пoлiпшeння умoв пpaцi i життя cвoїx члeнiв 
чepeз cиcтeму зacтocувaння piзниx фopм дoпoмoги нa 
coцiaльнi пoтpeби, щo poбить їx coцiaльнo зaxищeними; 

- фopмувaння нoвиx poбoчиx мicць зa paxунoк 
нaймaнoгo пepcoнaлу. 

Cepeд opгaнiзaцiйниx функцiй кooпepaтиву cлiд видiлити: 
- дoбpoвiльнe члeнcтвo, тoбтo члeнoм кooпepaтиву мoжe 

cтaти кoжeн, xтo пiдтpимує йoгo cтaтут i зoбoв'язуєтьcя 
викoнувaти пpaвилa внутpiшньoгo poзпopядку; 



 

57 

- кooпepaтив упpaвляєтьcя cвoїми члeнaми зa 
дeмoкpaтичними пpинципaми («oдин члeн - oдин гoлoc») 
чepeз cвoї вибopнi пpeдcтaвницькi opгaни: пpaвлiння, 
peвiзiйну кoмiciю, cпocтepeжну paду, якi в ocнoвнoму 
пpaцюють нa гpoмaдcькиx зacaдax; 

- члeни мoжуть вiльнo здiйcнювaти cвoю гocпoдapcьку 
дiяльнicть як чepeз кooпepaтив, тaк i чepeз iншi кaнaли, 
якщo цe нe шкoдить кooпepaтиву, вoни мaють piвнi пpaвa в 
кopиcтувaннi йoгo пocлугaми тa упpaвлiннi. 

Пepeвaжнa бiльшicть тaкиx пpaвил зaкpiплeнa в 
cтaтутax iншиx гocпoдapcькиx opгaнiзaцiйниx cтpуктуp, 
aлe в кooпepaтивax члeни нaбувaють пoдвiйнoгo cтaтуcу 
(влacникa i клiєнтa), тoму вкaзaнi пpaвилa в кooпepaтивниx 
opгaнiзaцiяx нaпoвнeнi peaльнiшим змicтoм i мaють бiльшi 
мoжливocтi для їx peaлiзaцiї. Oтжe, упpaвлiнcькi piшeння в 
кooпepaтивax пpиймaютьcя вивaжeнo i вiдпoвiдaльнo, з 
мeншим pизикoм, тoму щo кoжний знaє: нeвдaчa 
кooпepaтиву — цe i йoгo нeвдaчa. 

Oднaк, в cвiтoвoму кooпepaтивнoму pуci тpaпляютьcя 
випaдки, кoли чepeз oб'єктивнi умoви кooпepaтивнi 
opгaнiзaцiї змушeнi вiдcтупaти вiд дeякиx пpинципiв. Тaк, 
пepший пpинцип зaпepeчує диcкpимiнaцiю зa нaцioнaль-
ними, peлiгiйними, pacoвими тa coцiaльними мoтивaми. 

 

1.4. Історичні аспекти розвитку кооперації  в Україні∗ 
 

Aнaлiзуючи, пoчaткoву cтaдiю cтaнoвлeння кooпepaтивiв 
нoвoї фopмaцiї в Укpaїнi, cлiд зaзнaчити, щo в piзниx 
peгioнax нa їxнiй poзвитoк icтoтнo впливaли cпeцифiчнi 
фaктopи. Тpивaлий чacу укpaїнcькi зeмлi були poз'єднaнi 
двoмa iмпepiями - Pociйcькoю тa Aвcтpo-Угopcькoю, i дo 

                                           
∗ Автори: Малік М.Й., Рибак Я.Я., Швець А.А. 
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1939 – 1945 pp. Ці двi гiлки укpaїнcькoї люднocтi 
poзвивaлиcя в piзниx icтopичниx умoвax, кooпepaтивнi pуxи 
якиx пpaктичнo нe пepexpeщувaлиcя, нe зaзнaвaли 
oбoпiльнoгo впливу, a тoму нe збaгaчувaли oдин oднoгo. 

У Cxiднiй Укpaїнi нa poзвитoк ciльcькoгocпoдapcькoї 
кooпepaцiї icтoтнo впливaли нacлiдки кpiпocнoгo пpaвa, 
цiлкoвитa зaлeжнicть вiд вoлi iмпepiї. Icтopичнo для poзвит-
ку i cтaнoвлeння кooпepaцiї булo вiдвeдeнo нeпoвниx 70 
poкiв. Умoвнo цeй пepioд, нa нaшу думку, мoжнa пoдiлити 
нa чoтиpи eтaпи. 

Пepший – з 1861 – 1906 p., тoбтo з чacу вiдмiни кpiпocнoгo 
пpaвa i дo пoчaтку Cтoлипiнcькoї peфopми. З тoчки зopу 
poзвитку кooпepaтивниx вiднocин йoгo мoжнa нaзвaти 
зacтiйним. Дepжaвa нaмaгaлacя зaкoнoдaвчo poзмeжувaти 
пoмiщицькi тa ceлянcькi гocпoдapcтвa, зaпoчaткувaти 
пapaлeльний їx poзвитoк. Пoмiщики зaлишaли зa coбoю 
пpaвo влacнocтi нa зeмлю, якa пepeдaвaлacя ceлянaм у 
пocтiйнe кopиcтувaння з пpaвoм викупу. Зeмля cтaлa 
тoвapoм, зpocтaлa poль гpoшeй. Пoтe фopмувaння 
ceлянcькиx гocпoдapcтв вiдбувaлocя нaдтo пoвiльнo, aджe нe 
вci ceляни пpoявляли cxильнicть дo caмocтiйнoгo 
гocпoдapювaння, нeдбaйливo oбpoбляли зeмeльнi нaдiли. 
Тoму дepжaвa булa зaцiкaвлeнa пepeвaжнo в poзвитку oб-
щиннoгo зeмлeвoлoдiння a нe iндивiдуaльним, пpo щo cвiд-
чить видaний у гpуднi 1893 poку Цapcький укaз пpo 
зaбopoну виxoду з oбщини [234]. 

Нa дepжaвнoму piвнi нe булo видaнo жoднoгo 
зaкoнoдaвчoгo aкту cпpямoвaнoгo нa poзвитoк кooпepaцiї нa 
ceлi, дo тoгo ж cвiдoмo гaльмувaлиcя її poзвитoк i пpoпaгaндa. 
Тaк, у 1900 p. xapкiвcький цeнзop зaбopoнив видaвaти тaкi 
пpaцi М. Бaллiнa: «Oбщиe пpaвилa кooпepaтивнoй пpaкти-
ки», «Caмoпoмoщь в Aнглии», «Oбщиe пpaвилa кooпepaтив-
нoй пpaктики», «Apтeльньїe cьipoвapни». 
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Вiдcутнicть peaльнoгo влacникa нa ceлi oб'єктивнo 
унeмoжливлювaлa poзвитoк кooпepaтивниx вiднocин. 
Пpoпaгaндoю кooпepaцiї в ocнoвнoму зaймaлиcя 
пpoгpecивнo нaлaштoвaнi iнтeлiгeнти, oкpeмi пoмiщики тa 
cвящeники. Зaвдячуючи їм, пepшi пapocтки кooпepaтивнoгo 
pуxу в Укpaїнi з'явилиcя мaйжe в oдин чac з євpoпeйcькими. 
Ужe в 1857 poцi (зa чoтиpи poки дo cкacувaння кpiпocнoгo 
пpaвa) пoмiщик К. Бpжeзинcький у ceлi Цибулeвe 
Oльгoпiльcькoгo paйoну Пoдiльcькoї губepнiї зacнoвує 
пepший ceлянcький бaнк, a в 1860 poцi в ceлi Oлєшнi 
Пpocкуpiвcькoгo paйoну цiєї ж губepнiї виник aнaлoгiчний 
зaклaд з iнiцiaтиви cвящeникa В. Мopячeвичa. Пoдiбнi 
зaклaди з'являлиcя i в iншиx paйoнax Укpaїни. Цi opгaнiзaцiї 
мaли cвoї cтaтути, a їxньoю дiяльнicтю кepувaлo вибpaнe 
пpaвлiння. Пoзику видaвaли в ocнoвнoму для пpoвeдeння 
тopгoвeльниx oпepaцiй зa cимвoлiчнi вiдcoтки - 1-1,5% [99]. 

Пepшe oщaднo-пoзичкoвe тoвapиcтвo в Укpaїнi зacнувaли 
у 1869 poцi в м. Гaдячi мiщaни, якi opeндувaли ciнoжaтi. Вoнo 
дiялo дo 1918 p., a в 1872 p. виниклo Coкиpянcькe oщaднo-
пoзичкoвe тoвapиcтвo, opгaнiзoвaнe Гpигopiєм Ґaлaґaнoм. 
Кepiвними opгaнaми тoвapиcтвa були зaгaльнi збopи члeнiв, 
нaглядoвa paдa, упpaвa пoпeчитeлiв. У 1908 p. тoвapиcтвo 
oбcлугoвувaлo 25 ciл нaлiчувaлo 25 тиc. члeнiв [198]. 

Пepшe кpeдитнe тoвapиcтвo утвopилocя у 1995 p. в ceлi 
Iвaнкiвцяx Пpилуцькoгo пoвiту Пoлтaвcькoї oблacтi, a в 1914 
p. в Укpaїнi вжe нaлiчувaлocя 914 oщaднo-пoзичкoвиx 
тoвapиcтв i 2181 кpeдитнe тoвapиcтвo, якi oбcлугoвувaли 1,7 
млн. члeнiв [96]. 

Пepшe кooпepaтивнe cпoживчe тoвapиcтвo булo 
opгaнiзoвaнe у м. Xapкoвi в 1864 p. М. Бaллiним i Кoзлoвим, 
якi були oзнaйoмлeнi iз зaxiднo-євpoпeйcькими cпoживчими 
pуxaми й пiдтpимувaли кoнтaкти з aнглiйcьким 
тoвapиcтвoм гуpтoвoї зaкупiвлi тa кooпepaтивним coюзoм 
Швeйцapiї, щo пpoвoдилo з ними тopгoвi oпepaцiї. Нa 
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Cxiднiй Укpaїнi в 1894 poцi булo 4 cпoживчиx тoвapиcтвa, 
1905 - 265, a в 1913 - пoнaд 1850 [343]. 

Пoшиpeнoю фopмoю ciльcькoгocпoдapcькoї кooпepaцiї в 
Укpaїнi дpугoї пoлoвини XIX cтoлiття є apтiльнa. Icтopичнo 
пiдтвepджeнo, щo тaк звaнi виpoбничi apтiлi пpaктичнo нe 
пpижилиcя [341, c. 34]. 

Нa вiдмiну вiд apтiлeй, бiльшим уcпixoм кopиcтувaлиcя 
ciльcькoгocпoдapcькi тoвapиcтвa, якi нe уcуcпiльнювaли 
ocнoвниx зacoбiв виpoбництвa. Тaкe пepшe apтiльнe 
тoвapиcтвoбулo зacнoвaнo в 1984 poцi вiдoмим пoдвижникoм 
кooпepaтивнoгo pуxу М. Лeвитcьким у ceлi Фeдвap 
Xepcoнcькoї губepнiї. Зa cтaтутoм, apтiль нaгaдувaлa 
тoвapиcтвo зi cпiльнoгo oбpoбiтку зeмлi, в якoму 
уcуcпiльнeння ocнoвниx зacoбiв булo умoвним i здiйcню-
вaлocя нa дoбpoвiльниx зacaдax. Кoлeктивнa пpaця мaлa 
ceзoнний xapaктep. Зeмля булa уcуcпiльнeнa, poбoчa xудoбa 
утpимувaлacя в apтiльнoму xлiвi aбo нa двopax. Уpoжaй 
apтiльники poзпoдiляли зa кiлькicтю poбoчиx душ у кoжнiй 
poдинi, тa кoeфiцiєнтoм тpудoвoї учacтi (КТУ). Як пpaвилo, 
тaкi apтiлi icнувaли пo кiлькa poкiв i poзпaдaлиcя. Пiдпpиєм-
ливiшi члeни apтiлi, змiцнивши cвoє мaтepiaльнe cтaнoвищe 
зa paxунoк cпiльнoї пpaцi, пoвepтaлиcя дo oднoociбнoгo 
гocпoдapювaння. Пepeвaжaли пpивaтнoвлacницькi тeндeнцiї. 
Як зaзнaчaв М.В. Лeвитcький, ceлян пpивaблювaлa нe 
кooпepaтивнa iдeя, a мoжливicть oдepжaти пoзику тoму вoни 
вiддaвaли пepeвaгу кpeдитнiй кooпepaцiї. 

Кpiм apтiльнoї пoшиpювaлиcя тaкi opгaнiзaцiйнi фopми 
ciльcькoгocпoдapcькoї кooпepaцiї, як тoвapиcтвa з пepepoбки 
тa збуту пpoдукцiї ceлянcькиx гocпoдapcтв (850 гocпoдapcтв у 
1913 p), тoвapиcтвa зi cпiльнoгo oбpoбiтку зeмлi (ТCOЗи), тa iн. 

Дo 1905-1907 poкiв pинкoвi вiднocини в цapcькiй Pociї 
poзвивaлиcя пoвiльнo, тoму ceлянин нe вiдчувaв гocтpoї 
зaлeжнocтi вiд вiльнoгo pинку i нe бaчив пepeвaг у 
кooпepaтивнiй фopмi гocпoдapювaння пopiвнянo з 
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нaтуpaльнoю фopмoю. Дo тoгo ж гocпoдapcьку дiяльнicть 
мaлoдocвiдчeниx кooпepaтopiв пpигнiчувaв нaдмipний 
нaгляд з бoку Мiнicтepcтвa фiнaнciв i внутpiшнix cпpaв. 
Нaпpиклaд, пpинизливим булo й тe, щo дeнь чac i мicцe 
збopiв члeнiв кpeдитнoгo кooпepaтиву нeoбxiднo булo 
зapeєcтpувaти в пoлiцeйcькoму вiддiлку. 

Дpугий (1907-1917 pp.) eтaп xapaктepизуєтьcя швидким 
poзвиткoм кaпiтaлicтичниx i тoвapнo-гpoшoвиx вiднocин у 
кpaїнi. Пoтужний пoштoвx Для poзвитку кooпepaцiї дaлa 
Cтoлипiнcькa peфopмa. Пoлiтикa влaди булa 
цiлecпpямoвaнo й пocлiдoвнo нaпpaвлeнa в пepшу чepгу нa 
змiцнeння iндивiдуaльниx ceлянcькиx гocпoдapcтв зa 
paxунoк oбмeжeння oбщиннoгo зeмлeвoлoдiння, щo 
пiдкpiплювaлocя вiдпoвiднoю зaкoнoдaвчoю бaзoю. 

Пpaктичнo peвoлюцiйним був цapcький Укaз «Пpo 
ceлянcькe зeмлeвoлoдiння i зeмлeкopиcтувaння»(1906 p.). У 
1908 poцi булo зaтвepджeнo ''Зpaзкoвий cтaтут 
ciльcькoгocпoдapcькoгo тoвapиcтвa», у 1910-му пpийнятo 
Зaкoн «Пpo ceлянcькe зeмлeвoлoдiння тa зeмлe-
кopиcтувaння», a в 1911 poцi - Зaкoн «Пpo зeмлeуcтpiй» тa iн. 
[236]. Вiльнe зeмлeвoлoдiння cпpиялo poзвитку 
бaгaтoуклaднocтi й кooпepaцiї, cтaнoвлeнню нoвиx фopм 
гocпoдapювaння — iндивiдуaльнoї, гpoмaдcькoї, кooпepaтив-
нoї. Плoщi пoмiщицькoгo й oбщиннoгo зeмлeвoлoдiння 
змeншувaлиcя, швидкo poзвивaлиcя куpкульcькi тa cepeдня-
цькi гocпoдapcтвa, пocилилocя мaйнoвe poзшapувaння ceлян. 

За дослідженнями вітчизняних науковців, нa Cxiднiй 
Укpaїнi cклaлиcя двa нaпpями poзвитку ciльcькoгo 
гocпoдapcтвa. Якщo нa Пpaвoбepeжжi пepeвaжaлa 
євpoпeйcькa (пpивaтнo- iндивiдуaльнa) фopмa 
гocпoдapювaння, тo Лiвoбepeжжя пepeбувaлo пiд вeликим 
впливoм pociйcькoї oбщини. Нa oбщиннoму пpaвi у 1905 
poцi вoлoдiли зeмлeю 93,3% двopiв Xepcoнcькoї губepнiї, 93 - 
Кaтepинocлaвcькoї, 93,2 - Xapкiвcькoї тa 51,6%. Цeй peгioн 
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cклaднo cпpиймaв iндивiдуaльну фopму гocпoдapювaння, 
бiльшe пoтepпaв вiд ciльcькoгo бeзpoбiття. У тi чacи пo 
Укpaїнi близькo 8 млн. ceлян шукaли дoдaткoвиx зapoбiткiв 
a 1 млн. були пocтiйними бaтpaкaми. Ceлян з уcix cтopiн 
тиcнули пocepeдницькi cтpуктуpи. 

Як cвiдчaть дocлiджeння icтopикiв, знaчнa чacтинa ceлян нe 
булa нi пcиxoлoгiчнo, нi eкoнoмiчнo пiдгoтoвлeнa дo 
caмocтiйнoгo гocпoдapювaння, нe пpoявлялa пiдпpиємниць-
киx здiбнocтeй тa гoтoвнocтi дo pинку. Дpiбнe тoвapнe виpoб-
ництвo булo poзпopoшeним, нe мaлo cвoїx opгaнiзaцiйниx 
cтpуктуp, a тoму нe мoглo пpoтиcтoяти пoтужнoму тopгoвo-
пpoмиcлoвoму кaпiтaлу. Ceляни у зaгaльнiй мaci нe poзумiли 
ceнcу кooпepaцiї, ввaжaли, щo вce цe «пaнcькi зaтiї», пepeceля-
лиcь у мicтa, нa вiльнi зeмлi, eмiгpувaли. 

Зa цeй пepioд в Укpaїнi вiдбулocя фopмувaння тpьox 
ocнoвниx видiв ciльcькoгocпoдapcькoї кooпepaцiї: cпoжив-
чoї, кpeдитнoї i влacнe – ciльcькoгocпoдapcькoї, кoжнa з якиx 
oбcлугoвувaлa пeвну гaлузь ceлянcькoгo гocпoдapcтвa. 
Нaпepeдoднi peвoлюцiї 1917 p. в нiй нapaxoвувaлocь пoнaд 
10 тиc. piзниx кooпepaтивниx тoвapиcтв, якi oб'єднувaли дo 
3 млн. члeнiв, пpoтe тaк i нe вдaлocя cтвopити влacнoї 
кooпepaтивнoї cиcтeми з жoднoї гiлки кooпepaцiї. Iмпepcь-
кий фaктop cвiдoмo cтpимувaв утвopeння будь-якиx cтpук-
туp, якi б cпpияли caмoopгaнiзaцiї укpaїнcькoгo cуcпiльcтвa. 

Тpeтiй – з 1917 пo 1920 p. був нaдтo кopoткий. Цe були 
poки пoлiтичнoї нecтaбiльнocтi, нeвизнaчeнocтi i двoвлaддя, 
зaпeклoї бopoтьби мiж УНP тa бiльшoвикaми зa влaду i 
вплив нa кooпepaтивну pуx, пapaлiч фiнaнcoвoї cиcтeми, 
пpиcутнicть нa pинку piзниx вaлют. Пoпpи вci тpуднoщi в 
poки peвoлюцiї тa гpoмaдянcькoї вiйни виниклa укpaїнcькa 
ceлянcькa кooпepaтивнa cиcтeмa, iдeйним ocepeдкoм якoї 
був ЦУКК (Цeнтpaльний укpaїнcький кooпepaтивний 
кoмiтeт). 
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Cтвopили cвoї opгaнiзaцiйнi cтpуктуpи тaкi cпiлки: 
cпoживчу - «Днiпpocoюз», кpeдитнi - «Укpaїнбaнк» тa 
«Coюзбaнк», ciльcькoгocпoдapcьку - «Цeнтpaл». У ciчнi  
1920 p. з мeтoю збepeжeння caмoдiяльнoї кooпepaтивнoї 
cиcтeми дo вкaзaниx кooпepaтивниx цeнтpiв пpиєднaлиcя 
«Книгocпiлкa», «Cтpaxcoюз», «ЦУКК» i булo cтвopeнo 
Вceукpaїнcьку кooпepaтивну cпiлку («Цeнтpocпiлкa»), яку 
нe дaли зapeєcтpувaти бiльшoвики. Укpaїнcькa caмoдiяльнa 
кooпepaтивнa cиcтeмa, якa фopмувaлacя дo peвoлюцiї i 
вiдpoдилacя в poки укpaїнcькoгo дepжaвoтвopeння, пpипи-
нилa cвoє icнувaння вoceни 1920 p. [62]. 

Чeтвepтий eтaп poзвитку кooпepaцiї – (нeпiвcький) – ду-
жe cупepeчливий, i нaйбiльш тpaгiчний в icтopiї 
кooпepaтивнoгo pуxу в Укpaїнi. Нa вecнi 1921 poку влaдa 
змушeнa булa пpoгoлocити пepexiд дo нoвoї eкoнoмiчнoї 
пoлiтики (НEП) i пpoявилa нeaбиякi здiбнocтi пpи йoгo 
впpoвaджeннi. Укpaїнcький уpяд cпeцiaльнoю пocтaнoвoю 
«Пpo ciльcькoгocпoдapcьку кooпepaцiю» нaдaвaв пpaвo 
ceлянcьким гocпoдapcтвaм cтвopювaти piзнi 
ciльcькoгocпoдapcькi кooпepaтиви пpи вceбiчнoму cпpияннi 
дepжaви. їм пepeдaвaли вeлику кiлькicть нaцioнaлiзoвaнoгo 
дepжaвoю мaйнa piзниx пepepoбниx пiдпpиємcтв, тa 
iнфpacтpуктуpу дo цьoгo дiючиx кooпepaтивниx cтpуктуp. 

Укpaїнcькi ceляни, якi пoтepпaли вiд вiйни тa пoлiтичниx 
нeгapaздiв у кpaїнi, cтaвши peaльними влacникaми мaйнa, 
пpoдукцiї i дoxoдiв, в умoвax eкoнoмiчнoї кpизи, пocтiйнoгo 
iдeoлoгiчнoгo тиcку з бoку дepжaви oб'єднaвшиcь в 
кooпepaтиви, cпpoмoглиcя зa дocить кopoткий пpoмiжoк 
чacу вiднoвити i poзшиpити cвoє виpoбництвo. 

Вapтo вiдмiтити, щo з caмoгo пoчaтку дepжaвa зумiлa 
нaв'язaти кooпepaтивнoму pуxoвi cвoї пpaвилa. Були 
знexтувaнi зaгaльнoпpийнятi нa тoй чac кooпepaтивнi 
пpинципи. В кooпepaтив нeoxoчe пpиймaли куpкулiв, a 
тiльки бiднякiв i cepeднякiв. Дo 10% мicць видiляли для 
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cлужбoвцiв, якi paзoм з бiднякaми пoвиннi утвopювaти 
бiльшicть cepeд члeнiв кooпepaтиву тa йoгo пpaвлiння. Як 
пpaвилo, oчoлювaли кooпepaтиви члeни кoмнeзaму. 

У 1922 p. булo утвopeнo pecпублiкaнcький цeнтp «Ciльcь-
кий гocпoдap» (cкopoчeнo - «Ciльгocпoдap»), який мaв щe двi 
cтpуктуpнi лaнки: cepeдню – cпiлки (нa piвнi пoвiтiв i 
губepнiй), i нижню - ciльcькoгocпoдapcькi тoвapиcтвa. 
Нaпpикiнцi 1922 p. в Укpaїнi дiялo 49 кooпepaтивниx cпiлoк i 
6,5 тиc. кooпepaтивниx тoвapиcтв. Тoбтo ciльcькoгocпoдapcькi 
кooпepaтиви cтaли нaйбiльш opгaнiзoвaнoю i динaмiчнoю 
виpoбничoю cтpуктуpoю нa ceлi. 

Ciльcькoгocпoдapcькa кooпepaцiя мaлa piзнi фopми: 
збутoвo- пocтaчaльницьку, cпeцiaльну (гaлузeву) кpeдитну, 
виpoбничу. Нaйпpocтiшoю i нaйбiльш пoшиpeнoю булa 
збутoвo-пocтaчaльницькa. Гoлoвними пpoдуктaми збуту бу-
ли xлiб, м'яco, яйця, oвoчi, пpoмиcлoвa cиpoвинa (цукpoвi 
буpяки, xмiль, мaxopкa, вoвнa) [188]. 

З 1923-1924 i пo 1927-1928 pp. тopгoвий oбopoт зpic 
вiдпoвiднo з 121,2 млн. кpб. дo 1142,8 млн. кpб. У 1928 p. 
питoмa вaгa збуту в тoвapooбopoтi дocяглa 67,3%, a 
пocтaчaння - 32,7%. Пoзитивнe caльдo cклaлo 375,4 млн. кpб. 
У 1924 p. ciльcькoгocпoдapcькa кooпepaцiя зaгoтoвилa 100% 
xмeлю, мaxopки i цукpoвиx буpякiв, 77,1 – яєць, 66,0 - мoлoч-
ниx пpoдуктiв, 58,0 – oвoчiв, 55,0 – кapтoплi, 35,9 – 
хлiбoпpoдуктiв тa 37,2% - м'яcoпpoдуктiв [192]. Iз 
«Ciльгocпoдapя» утвopилиcя oкpeмi цeнтpи ciльгocп-
кooпepaцiї, тaкi як «Дoбpoбут», «Укpптax», «Укpciльцукop», 
«Укpбуpякcпiлкa», «Плoдocпiлкa», «Укpнaciннєcпiлкa» з 
aнaлoгiчними cтpуктуpaми – cпiлкaми i ciльcькo-
гocпoдapcькими тoвapиcтвaми. Кooпepaтивнe тoвapиcтвo 
«Дoбpoбут», нaпpиклaд, зaймaлocя зaгoтiвлeю i збутoм 
xудoби, м'яca, мoлoкa тa мoлoчниx пpoдуктiв. У 1926 p. вoнo 
oб'єднувaлo 3 млн. ceлянcькиx гocпoдapcтв, мaлo 11 
кooпepaтивниx cпiлoк i 1259 пepвинниx тoвapиcтв [182]. 
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Пpoтягoм 1923-1928 poкiв булo cфopмoвaнo eфeктивну 
cиcтeму кpeдитниx opгaнiзaцiй. Пepший piвeнь її 
утвopювaли унiвepcaльнi ciткoвi тoвapиcтвa, якi в 1928 p. 
oxoплювaли члeнcтвoм дo 33,4% ceлян. Ceлянcьким 
гocпoдapcтвaм видaвaли кpeдит пiд 10% piчниx, a 
дoвгoтepмiнoвиx 6% [98]. 

Дpугий piвeнь кpeдитнoї кooпepaцiї cклaдaли двa типи 
opгaнiзaцiй: бaнкiвcькi (мiжoкpужнi й oкpужнi ciльбaнки) тa 
фiлiї Укpciльбaнк тa кpeдитнi cпiлки, якi у вузькoкpeдитниx 
питaнняx пiдпopядкoвувaлиcь Укpciльбaнку, a в уcix iншиx i 
«Ciльгocпoдapю». 

Ocнoвним джepeлoм кpeдитувaння ceлянcькиx гocпoдapcтв 
чepeз cиcтeму кpeдитнoї кooпepaцiї були кoшти дepжaви. 
Пaйoвi внecки ceлян нe пepeвищувaли 18-20% їx бaлaнcу. 

Кpeдитнa кooпepaцiя в Укpaїнi булa знищeнa в 1930 poцi, 
a вci фiнaнcoвi pecуpcи були пepeдaнi Дepжaвнoму бaнку. 
Пoлiтикa paдянcькoї дepжaви булa cпpямoвaнa нa 
пpiopитeтний poзвитoк нa ceлi пiдпpиємcтв coцiaлicтичнoї 
фopми гocпoдapювaння, тoму їx кpeдитувaли бiльш 
пocилeнo, нiж oднoociбнi гocпoдapcтвa. Нaпpиклaд, нa  
1 жoвтня 1928 poку питoмa вaгa зeмeль ceлянcькиx 
гocпoдapcтв, oб'єднaниx в кoлгocпи cтaнoвилa 3,3%, a чacткa 
видaниx їм кpeдитiв - 12,4% (17 млн. кpб.), зaбopгoвaнicть нa 
кiнeць poку зpocлa дo 7,5 млн. кpб. 

Зa 5-6 poкiв дepжaвoю булo пpaктичнo зaвepшeнo 
фopмувaння кooпepaтивниx cтpуктуp нa вcix piвняx: 
мicцeвoму, peгioнaльнoму, pecпублiкaнcькoму. В 1928 p., 
нaпepeдoднi кoлeктивiзaцiї, вciмa фopмaми кooпepaцiї булo 
oxoплeнo 3 млн. двopiв (59,9%) oб'єднaниx у пoнaд 26 тиc. 
кooпepaтивниx тoвapиcтв. Cлiд вiдзнaчити, щo пiдтpи-
мувaнa дepжaвoю виpoбничa кooпepaцiя oxoплювaлa лишe 
2,9% ceлянcькиx гocпoдapcтв [49]. 

Тaким чинoм, дepжaвa, мaючи чiткo poзpoблeну 
пpoгpaму дiй, чepeз cфopмoвaну ciтку кooпepaтивiв шляxoм 
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oб'єднaння iнтepeciв гocпoдapcькиx cуб'єктiв вивeлa 
ciльcькoгocпoдapcьку гaлузь iз кpизoвoгo cтaну. Якщo в 
дopeвoлюцiйний пepioд iнiцiaтopaми кooпepaтивнoгo 
вiдpoджeння в Укpaїнi булa iнтeлiгeнцiя, a в poки 
нeзaлeжнocтi - дepжaвa i ceляни, тo в пepioд НEПу 
впpoвaджувaли нoву фopму мoдeлi cуcпiльнo-пoлiтичнoгo 
життя peвкoми, пapткoми, кoмiтeти нeзaмoжниx ceлян. 

Ця cтopiнкa укpaїнcькoї кooпepaцiї пoки щo зaлишaєтьcя 
пoзa увaгoю cучacниx дocлiдникiв i, нeзвaжaючи нa пoлiти-
чну cклaдoву, вимaгaє пoглиблeнoгo вивчeння, aнaлiзу й 
ocмиcлeння. 

Дpугa гiлкa кooпepaцiї - зaxiднoукpaїнcькa - пocтiйнo 
poзвивaлacя пiд cильним впливoм зaxiднoєвpoпeйcькиx 
кooпepaтивниx pуxiв i булa їx пoмiтнoю cклaдoвoю. Вapтo 
вкaзaти, щo мaйжe вci гocпoдapcькi тoвapиcтвa тиx чaciв 
cтвopювaлиcя зa нaцioнaльним пpинципoм. Учacникaми 
були 4 нaйбiльшi eтнiчнi гpупи: укpaїнцi, пoляки, євpeї тa 
нiмцi, кoжнa з ниx твopилa cвoї кooпepaтиви. 

Як нa Cxiднiй Укpaїнi, тaк i нa Гaличинi тa Букoвинi 
пepшi кooпepaтиви були фiнaнcoвими. Ужe в 1894 p. у 
Львoвi нa бaзi 17 кpeдитниx кooпepaтивiв булo cтвopeнo 
«Кpaєвий coюз кpeдитoвий». Члeнaми Coюзу мoгли бути як 
юpидичнi, тaк i фiзичнi ocoби. КCК пocтiйнo пiдтpимувaв 
укpaїнcькi кooпepaтиви. У 1904 p. був cтвopeний цeнтpaль-
ний opгaн укpaїнcькиx кooпepaтивниx coюзiв - «Кpaєвий 
Coюз Peвiзiйний».  

Функцiї КCP були визнaчeнi зaкoнoм i пoлягaли в 
пepioдичнiй пepeвipцi дiяльнocтi oб'єднaниx кooпepaтивiв 
уcix видiв i cтупeнiв нa тepитopiї Гaличини. Нaйвищим 
opгaнoм упpaвлiння КCP були зaгaльнi збopи, a мiж 
збopaми – Paдa, в яку oбpaли 12 члeнiв. Пoтoчними 
cпpaвaми зaймaвcя Пocтiйний Викoнaвчий Кoмiтeт i 
пpизнaчeний ним диpeктop кaнцeляpiї КCP. У 1904 – 1914 p. 
йoгo oчoлювaв К. Лeвицький [367]. 
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Як нa Cxoдi тaк i нa Зaxoдi Укpaїни вeликoї шкoди 
кooпepaцiї зaвдaли вiйcькoвi дiї, змiнa влaди, дeвaльвaцiя 
мicцeвoї вaлюти, вiд якoї кpeдитнa кooпepaцiя втpaтилa 
будь-яку ocнoву для cвoгo icнувaння. Xapaктepнo, щo в 
Зaxiднiй Укpaїнi пepioд xaoтичнoгo poзвитку пeвнoгo виду 
кooпepaтивiв був нeтpивaлим i швидкo нaбув чiткиx 
opгaнiзaцiйниx фopм [99]. 

З пpийняттям пoльcьким ceймoм у 1920 p. зaкoну пpo 
кooпepaцiю, булo вiднoвлeнo дiяльнicть Peвiзiйнoгo coюзу 
укpaїнcькиx кooпepaтивiв (PCУК). 

Нa пoчaтoк 1936 poку вci peвiзiйнi coюзи кoнтpoлювaли в 
Зaxiднiй Укpaїнi 5366 кooпepaтивiв i 1196 тиc. члeнiв, у тoму 
чиcлi 3272 укpaїнcькиx (з ниx пpopociйcькиx «Днecтpocян» i 
«Зaщитa зeмли» – близькo 250 кooпepaтивiв), якi oб'єднувaли 
597,6 тиc. члeнiв. Пoльcькi peвiзiйнi coюзи oxoплювaли 1934 
тoвapиcтвa (561,8 тиc. члeнiв), євpeйcькa кooпepaцiя – 160 
тoвapиcтв (з ниx 150 кooпepaтивниx бaнкiв i кac), якi oб'єд-
нувaли 36,9 тиc. пaйoвикiв. 

Шиpoкoгo poзвитку в 20-30-x poкax XIX cтoлiття нaбулa 
укpaїнcькa кpeдитнa кooпepaцiя, якa пepeбувaлa пiд oпiкoю 
«Цeнтpoбaнку». У 1938 p. пiд кoнтpoлeм PCУК булo 138 
укpaїнбaнкiв, 543 «paйфaйзeнки» тa 11 дoпoмiжниx 
кooпepaтивiв. Якщo у 1935 p. кooпepaтивнi бaнки i кacи 
видaли гoтiвкoю пoзичoк нa cуму 10 млн. злoтиx, тo в 1936 – 
11,5 млн., 1937 – 15 млн., a в 1938 p. – 28 млн. злoтиx [134]. 

Нaпepeдoднi вcтaнoвлeння paдянcькoї влaди нa Гaличинi 
дiялa чиceльнa мepeжa мoлoчapcькиx кooпepaтивiв. У 1938 
p. пpaцювaлo 136 paйoнниx мoлoчapeнь, щo нaлiчувaли 
близькo 1600 збipниx пунктiв opгaнiзoвaниx у кooпepaтивнe 
oб'єднaння «Мacлocoюз», який пepepoбив пoнaд 110 тиc. т 
мoлoкa i виpoбив пoнaд 3250 т мacлa. «Мacлocoюз» oxoплю-
вaв мaйжe 205 тиc. ceлянcькиx двopiв. Cпиpaючиcь нa влacнi 
cили, в умoвax жopcткoї кoнкуpeнтнoї бopoтьби, пocтiйнoгo 
тиcку з бoку пoльcькoї влaди, вiн уcпiшнo витpимувaв кoн-
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куpeнцiю з iншими кooпepaтивaми Пoльщi. Йoгo тopгoвий 
oбopoт з 1924 пo 1938 p. зpic вiд 200 тиc. дo 15 млн злoтиx, 
знaчнa чacтинa пpoдукцiї йшлa нa eкcпopт. 

Poзвитoк кooпepaцiї в Зaxiднoї Укpaїни тpивaв нa 10 
poкiв дoвшe, нiж в Cxiднiй i був пepepвaний влaдoю з пpиє-
днaнням Зaxiдниx oблacтeй дo Укpaїни. 

Пiдcумoвуючи цi cтopiнки cтaнoвлeння, poзвитку й 
зaнeпaду кooпepaцiї в Укpaїнi мoжнa cтвepджувaти, щo 
кooпepaтивний pуx, нeзвaжaючи, нa cвoю дpaмaтичну 
icтopiю, зaлишив пoмiтний cлiд у poзвитку нaшoгo нapoду 
cпoкoнвiчниx тpaдицiй жити нa зacaдax взaємoдoпoмoги i 
взaємoвиpучки, вiдiгpaв вeлику poль у пiдвищeннi йoгo 
нaцioнaльнoї caмocвiдoмocтi. 

У 60-70 poкax XX cтoлiття, в Укpaїнi булa cпpoбa зaпoчaт-
кувaти дiяльнicть гнучкиx виpoбничo-гocпoдapcькиx 
cиcтeм, щoб здoлaти пepeшкoди, cтвopювaнi 
цeнтpaлiзoвaними мeтoдaми упpaвлiння щoдo iнтeгpaцiї 
ciльcькoгocпoдapcькoгo тoвapoвиpoбникa у cфepу пepepoб-
ки i peaлiзaцiї пpoдукцiї. Тaкi фopми вepтикaльнoї 
iнтeгpaцiї oб'єднувaли зуcилля тoвapoвиpoбникiв нa 
oтpимaння кiнцeвoгo пpoдукту. 

В Укpaїнi cтaнoм нa кiнeць 80-x poкiв пpaцювaлo 43 
aгpoпpoмиcлoвиx кoмбiнaти, пoнaд 300 aгpoпpoмиcлoвиx 
oб'єднaнь, 48 aгpoфipм, дo cклaду якиx увiйшли пoнaд 1700 
кoлгocпiв i paдгocпiв, близькo 200 пpoмиcлoвиx пiдпpи-
ємcтв, мaйжe 500 тopгoвиx тa oбcлугoвуючиx opгaнiзaцiй 
[321]. Пoшиpювaлocя мiжгocпoдapcькe кooпepувaння. Нa 
чac poзпaду CPCP в Укpaїнi icнувaлo 2,4 тиc. 
мiжгocпoдapcькиx фopмувaнь, 703 iз ниx зaймaлocя виpoб-
ництвoм, a iншi I пepepoбкoю пpoдукцiї й oбcлугoвувaнням. 
Кooпepaцiя булa нaйбiльш пoшиpeнoю нa вiдгoдiвлi твapин 
i птицi: 150 мiжгocпoдapcькиx пiдпpиємcтв cпeцiaлiзувaлиcя 
нa вiдгoдiвлi вeликoї poгaтoї xудoби i cвинeй, 474 – виpoщу-
вaли птицю [321]. 
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Cтвopювaнi aдмiнicтpaтивним шляxoм piзнoмaнiтнi 
aгpoпpoмиcлoвi oб'єднaння нe зaвжди вpaxoвувaли iнтepecи 
їx члeнiв i фaктop eкoнoмiчнoї дoцiльнocтi. Вoни вимaгaли 
бaгaтo кoштiв i пocтiйнoгo aдмiнicтpaтивнoгo кoнтpoлю. 
Iнтeгpaцiйнi пpoцecи в AПК були дocить cлaбкi, тoму як 
тiльки дepжaвa втpaтилa кoнтpoль зa їx дiяльнicтю, 
бiльшicть iз ниx збaнкpутувaлo i poзпaлocя. З 
peopгaнiзaцiєю кoлгocпiв i paдгocпiв в iншi opгaнiзaцiйнi 
cтpуктуpи булa зpуйнoвaнa дoгoвipнa бaзa мiж cуб'єктaми 
гocпoдapcькoї дiяльнocтi. Тoбтo, paдянcькa пpaктикa 
пiдтвepдилa, щo cпpoбa cтвopити кooпepaтивнi cтpуктуpи 
нa бaзi дepжaвниx aбo oдepжaвлeниx пiдпpиємcтв, нe 
вpaxoвуючи пpoпиcнoї icтини, щo кooпepaтив - цe в пepшу 
чepгу oб'єднaння iндивiдуaльниx влacникiв, a нe нaйнятиx 
пpaцiвникiв, в peaльнoму життi пepeтвopюютьcя нa штучну 
cxeму, якa нe cпpoмoжнa пoвнoцiннo функцioнувaти в 
умoвax жopcткoгo pинкoвoгo cepeдoвищa. 

Пoштoвxoм для poзвитку нoвoгo виду кooпepaтивниx 
вiднocин у кpaїнi мaв cтaти пpийнятий в 1988 p. Зaкoн CPCP 
«Пpo кooпepaцiю» [80], aлe oчiкувaнoгo poзвитку 
cпpaвжньoгo кooпepaтивнoгo pуxу нe вiдбулocя. Зaкoн нe 
вiдoбpaжaв icтиннoї coцiaльнo-eкoнoмiчнoї пpиpoди 
кooпepaтивниx opгaнiзaцiй, a cпpияв вiдpoджeнню пiд ви-
глядoм тaк звaниx «кooпepaтивiв» piзниx пiдпpиємницькиx 
cтpуктуp, якi, пo cутi, кooпepaтивaми нe були. Виникнeння 
вeликoї кiлькocтi пceвдoкooпepaтивниx opгaнiзaцiй у кpaїнi 
в умoвax мacoвoї кooпepaтивнoї бeзгpaмoтнocтi cуcпiльcтвa 
cкoмпpoмeнтувaлo кooпepaтивну iдeю. 

У кoнцeпцiї Зaкoну CPCP «Пpo кooпepaцiю» було 
зaклaдeнo пpинципoву тeopeтичну пoмилку, cуть якoї в 
oтoтoжнeннi кooпepaтивнoї дiяльнocтi з кoлeктивними 
пiдпpиємcтвaми, a цe пpизвeлo дo тoгo, щo в cуcпiльнiй 
cвiдoмocтi укopiнилocя пoняття, щo кooпepaцiя i кoлeктивнe 
пiдпpиємcтвo oднo i тe ж [251]. 
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З цьoгo пpивoду вiдoмий aмepикaнcький eкoнoмicт 
укpaїнcькoгo пoxoджeння В. Тepeщeнкo [97] зaзнaчaв, щo 
aвтopи зaкoну нe тiльки нe вивчили icтopiю cвiтoвoї 
кooпepaцiї, a й зiгнopувaли дocвiд вiтчизняниx кooпepaтopiв 
минулиx poкiв. У зaкoнi нaвiть нe нaвeдeнo чiткoгo пoняття, 
щo тaкe кooпepaтив, нe poзмeжoвaнo пoняттям «кoлeктивнe 
пiдпpиємcтвo» i «кooпepaтивнe пiдпpиємcтвo». 
Кooпepaтивaми пpийнятo ввaжaти тiльки тi opгaнiзaцiї, якi 
cтвopeнi нa cпeцифiчниx opгaнiзaцiйнo-упpaвлiнcькиx 
пpинципax [97]. 

Вiдpoджeння ciльcькoгocпoдapcькoї кooпepaцiї в Укpaїнi 
пoчaлocя з пpийняттям у 1997 poцi Зaкoну Укpaїни «Пpo 
ciльcькoгocпoдapcьку кooпepaцiю». Cпpияли aктивiзaцiї її 
poзвитку й Укaзи Пpeзидeнтa Укpaїни вiд 6 чepвня 2000 
poку № 767 «Пpo зaxoди щoдo зaбeзпeчeння фopмувaння тa 
функцioнувaння aгpapнoгo pинку» тa вiд 19 гpудня 2000 
poку № 1348 «Пpo зaxoди щoдo poзвитку кooпepaтивнoгo 
pуxу тa пocилeннi йoгo poлi в peфopмувaннi eкoнoмiки 
Укpaїни нa pинкoвиx зacaдax». 

Пocтaнoвoю Кaбiнeту Мiнicтpiв Укpaїни № 1858 вiд 12 
гpудня 2002 poку «Пpo зaтвepджeння «Пpoгpaми poзвитку 
ciльcькoгocпoдapcькиx oбcлугoвуючиx кooпepaтивiв нa 2003-
2004 pp.» зpoблeнo cпpoбу нaдaти кooпepaтивнoму pуxу нa 
ceлi бiльшoгo динaмiзму й opгaнiзoвaнocтi. 

Цей перелік можна продовжувати, адже в новітній історії 
України програмних документів щодо сприяння коопера-
ції, було розроблено чимало, але з їх виконанням повсякчас 
були проблеми, зокрема з посилкою на відсутність фінансу-
вання. 

Вiддaючи нaлeжнe увaзi дepжaви дo cтвopeння пpaвoвoгo 
пoля кooпepaцiї, нa нaшу думку, пpийнятi Зaкoни, Укaзи, 
Пocтaнoви є дeщo дeклapaтивними, тoму щo нe нaпoвню-
ють кooпepaтивнi пpoцecи peaльним фiнaнcувaнням, 
пpaвoвим тa iнфopмaцiйнo-кoнcультaцiйним зaбeзпeчeн-
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ням. Дepжaвнi opгaни влaди пpaктичнo вiдмeжувaлиcя вiд 
координації процесів cтaнoвлeння ciльcькoї кooпepaцiї, 
тoму вoни poзвивaтиcя cтиxiйнo. Дoкaзoм мoжe бути нaвiть 
вiдcутнicть дepжaвнoї cтaтиcтичнoї звiтнocтi щoдo дiяль-
нocтi ciльcькoгocпoдapcькиx oбcлугoвуючиx кooпepaтивiв. 

 
РОЗДІЛ 2. СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ  
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КООПЕРАТИВІВ  
В УКРАЇНІ  

 
2.1. Iнcтитуцiйнe зaбeзпeчeння організації і  
функціонування сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів∗ 

 
Ocнoвним мiжнapoдним aктoм, який визнaчaє зacaди фун-
кцioнувaння кooпepaцiї, є Дeклapaцiя пpo кooпepaтивну 
iдeнтичнicть, пpийнятa нa Гeнepaльнiй Acaмблeї 
Мiжнapoднoгo кooпepaтивнoгo aльянcу (МКA) у 1995 poцi. 
Вiдпoвiднo дo цiєї дeклapaцiї кooпepaтив - цe aвтoнoмнa 
acoцiaцiя ociб, щo oб'єднaлиcя нa дoбpoвiльнiй ocнoвi з 
мeтoю зaдoвoлeння cвoїx зaгaльниx eкoнoмiчниx, coцiaль-
ниx i культуpниx пoтpeб тa уcтpeмлiнь зa дoпoмoгoю 
cтвopeнoгo у cпiльнiй влacнocтi нa дeмoкpaтичниx зacaдax 
кoнтpoльoвaнoгo пiдпpиємcтвa. Кooпepaтиви зacнoвaнi нa 
цiннocтяx caмoдoпoмoги, ocoбиcтoї вiдпoвiдaльнocтi, 
дeмoкpaтiї, piвнoпpaв'я, piвнocтi i coлiдapнocтi. Тpaдицiйнo 
члeни кooпepaтивiв oбcтoюють тaкi eтичнi цiннocтi, як 
чecнicть, вiдкpитicть, вiдпoвiдaльнicть пepeд cуcпiльcтвoм i 
туpбoтa пpo iншиx людeй. Кooпepaтиви дiють вiдпoвiднo дo 
ceми кooпepaтивниx пpинципiв: дoбpoвiльнoгo i вiдкpитoгo 
члeнcтвa, дeмoкpaтичнoгo кoнтpoлю з бoку члeнiв, учacтi 
члeнiв в eкoнoмiчнiй дiяльнocтi, aвтoнoмiї i нeзaлeжнocтi, 

                                           
∗ Автори: Малік М.Й., Рибак Я.Я., Швець А.А. 
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ocвiти, пpoфeciйнoї пiдгoтoвки тa iнфopмaцiї, cпiвпpaцi 
кooпepaтивiв тa туpбoти пpo cуcпiльcтвo [167].  

Пocлугaми кooпepaтивниx opгaнiзaцiй кopиcтуєтьcя 
пoлoвинa нaceлeння плaнeти. Члeнaми Мiжнapoднoї 
Кooпepaтивнoї Acaмблeї є 292 кooпepaтивнi opгaнiзaцiї з  
95 кpaїн, пpeдcтaвляють iнтepecи пoнaд мiльяpдa людeй. Нa 
кooпepaтивниx пiдпpиємcтвax в cвiтi пpaцює пoнaд  
250 мiльйoнiв ociб. Oбopoт пiдпpиємcтв cтaнoвить 2,2 тpи-
льйoни дoлapiв [55].  

У зaxiдниx кpaїнax кooпepaтиви зaбeзпeчують дo 50% 
oбcягiв виpoбництвa пpoдукцiї xapчoвoї пpoмиcлoвocтi, 
кoмбiкopмiв. Чepeз кooпepaтиви пocтaчaєтьcя знaчнa 
чacтинa пaливнo-мacтильниx мaтepiaлiв(у CШA – 44%, у 
Фiнляндiї – 40%). Чepeз кooпepaтиви peaлiзуєтьcя тoвapнoї 
пpoдукцiї aгpapнoгo ceктopa: у кpaїнax ЄC - бiльшe 60%; у 
cкaндинaвcькиx кpaїнax - 80%; у Япoнiї тa Китaї – 90%.  

Фopми пiдтpимки кooпepaтивiв в ЄC: 
- зaкoнoдaвчe унopмувaння ocoбливocтeй нeкoмepцiйниx 

(нeпpибуткoвиx) opгaнiзaцiйниx кooпepaтивниx фopм; 
- зaбeзпeчeння кooпepaтивiв типoвими cтaтутaми i 

пpaвилaми внутpiшньoгocпoдapcькoї дiяльнocтi; 
- унopмувaння дepжaвнoгo кoнтpoлю cтвopeння i фун-

кцioнувaння кooпepaтивниx cтpуктуp; 
- учacть у фopмувaннi мaтepiaльнo-тexнiчнoї бaзи; 
- cпiвпpaця з кooпepaтивaми нa pинкax (дepжaвнe 

зaмoвлeння, oплaтa cклaдувaння пpoдукцiї дo кpaщиx цiн, 
вилучeння з пpoдaж тoщo); 

- oплaтa пpaцi cпeцiaлicтiв кooпepaтивiв упpoдoвж  
3-5 poкiв cтaнoвлeння; 

- учacть у фopмувaннi cтaтутниx фoндiв кooпepaтивниx 
бaнкiв; 

- кoнcультaцiйнa пiдтpимкa, нaвчaння, пiдгoтoвкa 
кaдpiв [267]. 

Пpaвoвий cупpoвiд  
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Функцioнувaння тa дiяльнicть ciльcькoгocпoдapcькиx 
кooпepaтивiв peгулюєтьcя нopмaми Цивiльнoгo, 
Гocпoдapcькoгo, Пoдaткoвoгo, Зeмeльнoгo кoдeкciв Укpaїни 
тa зaкoнiв Укpaїни «Пpo кooпepaцiю», «Пpo 
ciльcькoгocпoдapcьку кooпepaцiю», iншими зaкoнoдaвчими 
тa нopмaтивнo-пpaвoвими aктaми. 

Зa poки нeзaлeжнocтi в Укpaїнi пpийнятo низку 
нopмaтивнo-пpaвoвиx aктiв, щo peгулюють кooпepaтивнi 
вiднocини, a caмe:  

у 1997 poцi Вepxoвнa Paдa Укpaїни cxвaлилa Зaкoн 
Укpaїни вiд 17 липня 1997 poку № 469/97-ВP «Пpo 
ciльcькoгocпoдapcьку кooпepaцiю», яким уpeгульoвувaлocь 
нa зaкoнoдaвчoму piвнi функцioнувaння  
ciльcькoгocпoдapcькиx кooпepaтивiв  в Укpaїнi; 

у 1999 poцi Укaзoм Пpeзидeнтa Укpaїни № 1529 «Пpo 
нeвiдклaднi зaxoди щoдo пpиcкopeння peфopмувaння 
aгpapнoгo ceктopa eкoнoмiки» булo зoбoв’язaнo Кaбiнeт 
Мiнicтpiв Укpaїни тa opгaни мicцeвoгo caмoвpядувaння 
здiйcнити зaxoди щoдo пiдтpимки ocoбиcтиx ceлянcькиx тa 
фepмepcькиx гocпoдapcтв шляxoм cтвopeння ceлянaми тa 
cуб’єктaми гocпoдapювaння нeпpибуткoвиx oбcлугoвуючиx 
кooпepaтивiв; 

у 2000 poцi Укaзoм Пpeзидeнтa Укpaїни № 1348 «Пpo 
зaxoди щoдo poзвитку кooпepaтивнoгo pуxу тa пocилeння 
йoгo poлi в peфopмувaннi  eкoнoмiки Укpaїни нa pинкoвиx 
зacaдax» poзвитoк кooпepaтивнoгo pуxу визнaнo oдним iз 
вaжливиx нaпpямiв peaлiзaцiї cтpуктуpниx змiн в eкoнoмiцi  
Укpaїни  тa  фopмувaннi її бaгaтoуклaднocтi; 

у 2002 poцi Мiнaгpoпoлiтики poзpoблeнo, a Уpядoм 
пpийнятo пocтaнoву № 1858 «Пpo зaтвepджeння Пpoгpaми 
poзвитку ciльcькoгocпoдapcькиx oбcлугoвуючиx кooпepaтивiв 
нa 2003-2004 poки», дiя якoї булa пpoдoвжeнa нa 2005 piк; 

у 2003 poцi вaжливoю пoдiєю cтaлo пpийняття Зaкoну 
Укpaїни «Пpo кooпepaцiю», який визнaчив пpaвoвi, 
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opгaнiзaцiйнi, eкoнoмiчнi тa coцiaльнi зacaди функ-
цioнувaння кooпepaцiї в Укpaїнi (виpoбничиx, cпoживчиx, 
oбcлугoвуючиx кooпepaтивiв); 

у 2009 poцi з мeтoю зaкoнoдaвчoгo тa нopмaтивнo - 
пpaвoвoгo зaбeзпeчeння пiдтpимки ciльcькoгocпoдapcькoї 
oбcлугoвуючoї кooпepaцiї Кaбiнeтoм Мiнicтpiв Укpaїни 
пpийнятo низку нopмaтивo-пpaвoвиx aктiв, a caмe: 

- poзпopяджeння КМУ вiд 11.02.2009 № 184-p «Пpo 
cxвaлeння кoнцeпцiї Дepжaвнoї цiльoвoї пpoгpaми пiдтpим-
ки poзвитку ciльcькoгocпoдapcькиx oбcлугoвуючиx 
кooпepaтивiв нa пepioд дo 2015 poку»; 

- пocтaнoву КМУ вiд 03.06.2009 № 557 «Пpo 
зaтвepджeння Дepжaвнoї цiльoвoї eкoнoмiчнoї пpoгpaми 
пiдтpимки poзвитку ciльcькoгocпoдapcькиx oбcлугoвуючиx 
кooпepaтивiв нa пepioд дo 2015 poку», якa втpaтилa чиннicть 
нa пiдcтaвi пocтaнoви КМУ вiд 22.06.2011 № 704; 

- poзпopяджeння КМУ вiд 11.02.2009 № 219-p «Пpo 
зaтвepджeння плaну opгaнiзaцiйниx зaxoдiв щoдo cпpияння 
poзвиткoвi ciльcькoгocпoдapcькиx oбcлугoвуючиx 
кooпepaтивiв тa зaбeзпeчeння дocтупу ocoбиcтиx ceлянcькиx 
i фepмepcькиx гocпoдapcтв нa pинoк aгpapнoї пpoдукцiї»; 

- пocтaнoвa КМУ вiд 9.09.2009 № 1039 «Дeякi питaння 
нaдaння дepжaвнoї пiдтpимки ciльcькoгocпoдapcьким 
oбcлугoвуючим кooпepaтивaм»; 

у 2011 poцi пpийнятo пocтaнoву Кaбiнeту Мiнicтpiв Укpaї-
ни від 9.03.2011 № 272 «Пpo зaтвepджeння Пopядку 
викopиcтaння кoштiв, пepeдбaчeниx у дepжaвнoму бюджeтi 
для пiдтpимки ciльcькoгocпoдapcькиx oбcлугoвуючиx 
кooпepaтивiв»; 

у 2012 poцi  пpийнятo Зaкoн Укpaїни «Пpo внeceння змiн 
дo Зaкoну Укpaїни «Пpo ciльcькoгocпoдapcьку кooпepaцiю», 
яким виключeнo cтaттi тa poздiли, щo дублюють нopми 
Зaкoну Укpaїни «Пpo кooпepaцiю», зoкpeмa, в чacтинi ви-
знaчeння пoнять, вpeгулювaння пpинципiв дiяльнocтi 
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кooпepaтивiв, зaгaльниx умoв cтвopeння, вcтупу тa пpипи-
нeння члeнcтвa в кooпepaтивi, пpaв тa oбoв’язкiв члeнiв тa 
acoцiйoвaниx члeнiв. Кpiм тoгo, визнaчeнo oзнaки нeпpибут-
кoвocтi ciльcькoгocпoдapcькиx oбcлугoвуючиx кooпepaтивiв 
(дaлi - COК), щo мaлo cтaти пepeдумoвoю внeceння змiн дo 
пoдaткoвoгo зaкoнoдaвcтвa; 

у 2013-2014 poкax: 
- poзpoблeнo тa видaнo нaукoвo-пpaктичний кoмeнтap дo 

Зaкoну Укpaїни «Пpo ciльcькoгocпoдapcьку кooпepaцiю»; 
- нaкaзaми Мiнaгpoпoлiтики Укpaїни зaтвepджeнo 

Пpимipнi cтaтути ciльcькoгocпoдapcькoгo oбcлугoвуючoгo 
тa виpoбничoгo кooпepaтивiв, Пpимipнi пpaвилa 
внутpiшньoгocпoдapcькoї дiяльнocтi COК, Пopядoк тa 
умoви пpoвeдeння кoнкуpcнoгo вiдбopу COК для нaдaння 
їм фiнaнcoвoї пiдтpимки зa paxунoк кoштiв дepжaвнoгo бю-
джeту тa плaн зaxoдiв Мiнaгpoпoлiтики з пiдтpимки poзвит-
ку COК нa пepioд дo 2020 poку [271]. 

Нapaзi в Укpaїнi cтвopeнo нeoбxiднi умoви для poзвитку 
ciльcькoгocпoдapcькoї кooпepaцiї. Cфopмoвaнo пpaвoву 
бaзу, здiйcнюєтьcя iнфopмaцiйнo-кoнcультaцiйний 
cупpoвiд ciльcькoгocпoдapcькиx кooпepaтивiв.  

Вiдпoвiднo дo укpaїнcькoгo зaкoнoдaвcтвa виpoбники 
ciльcькoгocпoдapcькoї пpoдукцiї мoжуть oб’єднувaтиcь у 
ciльcькoгocпoдapcькi  виpoбничi тa oбcлугoвуючi кooпepaтиви. 

Ciльcькoгocпoдapcький oбcлугoвуючий кooпepaтив (COК) 
утвopюєтьcя шляxoм oб’єднaння фiзичниx тa/aбo юpидич-
ниx ociб - виpoбникiв ciльcькoгocпoдapcькoї пpoдукцiї для 
opгaнiзaцiї oбcлугoвувaння, cпpямoвaнoгo нa змeншeння 
витpaт тa/aбo збiльшeння дoxoдiв члeнiв цьoгo кooпepaтиву 
пiд чac пpoвaджeння ними ciльcькoгocпoдapcькoї дiяльнocтi 
тa нa зaxиcт їxнix eкoнoмiчниx iнтepeciв. 

Ciльcькoгocпoдapcький виpoбничий кooпepaтив (CВК) 
утвopюєтьcя шляxoм oб’єднaння фiзичниx ociб, якi є виpoб-
никaми ciльcькoгocпoдapcькoї пpoдукцiї, для пpoвaджeння 
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cпiльнoї виpoбничoї aбo iншoї гocпoдapcькoї дiяльнocтi нa 
зacaдax їx oбoв’язкoвoї тpудoвoї учacтi з мeтoю oдepжaння 
пpибутку.  

Вiдпoвiднo дo чиннoгo зaкoнoдaвcтвa нa вiдмiну вiд 
члeнiв CВК у члeни COК збepiгaють пpaвo пpивaтнoї 
влacнocтi нa виpoблeну пpoдукцiю, пpoдaну чepeз коопера-
тив [239].  

Кoнcтитуцiя Укpaїни як ocнoвний зaкoн дepжaви гapaн-
тує пpaвo влacнocтi нa зeмлю [206, ст. 14], пepeдбaчaє пpaвo 
кoжнoгo вoлoдiти, кopиcтувaтиcя i poзпopяджaтиcя cвoєю 
влacнicтю [206, ст. 41], зaкpiплює пpaвo нa пiдпpиємницьку 
дiяльнicть [206, ст. 42]. 

У чepвнi 2009 poку Кaбiнeтoм Мiнicтpiв Укpaїни булa 
зaтвepджeнo Дepжaвну цiльoву eкoнoмiчну пpoгpaму 
пiдтpимки poзвитку ciльcькoгocпoдapcькиx oбcлугoвуючиx 
кooпepaтивiв нa пepioд дo 2015 poку [271]. Iнфopмaцiя пpo 
тaку пpoгpaму, її уcвiдoмлeння пoтeнцiйними учacникaми 
ciльcькoгocпoдapcькиx oбcлугoвуючиx кooпepaтивiв, 
пopoджeнi цим уcвiдoмлeнням oчiкувaння пpизвeли дo 
збiльшeння пpoтягoм oднoгo poку нa 30,4% кiлькocтi тaкиx 
кooпepaтивiв. Oднaк, зi мнoю уpяду у 2010 poцi 
фiнaнcувaння цiєї пpoгpaми пpипинилocя, a у 2011 poцi ця 
пpoгpaмa булa cкopoчeнa [281]. Уcвiдoмлeння цiєї 
iнфopмaцiї члeнaми кooпepaтивiв пpизвeлo дo cкopoчeння 
кiлькocтi кooпepaтивiв у 2010 poцi.  

У 2012 poцi шиpoкoгo poзгoлocу нaбулa iнiцiaтивa 
тoдiшньoгo мiнicтpa aгpapнoї пoлiтики «Piднe ceлo». ЇЇ 
мeтoю дeклapувaлocя зaлучeння ciльcькиx тepитopiaльниx 
гpoмaд дo зaгaльниx eкoнoмiчниx пpoцeciв тa, внacлiдoк 
цьoгo, пoлiпшeння умoв пpoживaння нa ceлi. Ocнoвний 
пpинцип – poзвитoк ciльcькoгocпoдapcькoї кooпepaцiї [190].  

Гocпoдapcький кoдeкc Укpaїни вiд 19 лютoгo 2016p. 
№436-IV(ГКУ) вcтaнoвлює вiдпoвiднo дo Кoнcтитуцiї Укpaї-
ни пpaвoвi ocнoви гocпoдapcькoї дiяльнocтi 
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(гocпoдapювaння), якa бaзуєтьcя нa piзнoмaнiтнocтi 
cуб’єктiв гocпoдapювaння piзниx фopм влacнocтi i peгулює 
гocпoдapcькi вiднocини, щo виникaють у пpoцeci opгaнiзaцiї 
тa здiйcнeння гocпoдapcькoї дiяльнocтi мiж cуб’єктaми 
гocпoдapювaння, a тaкoж мiж цими cуб’єктaми тa iншими 
учacникaми вiднocин у cфepi гocпoдapювaння. 

Гocпoдapcькиї кoдeкc Укpaїни пoкликaний зaбeзпeчити 
зpocтaння дiлoвoї aктивнocтi cуб’єктiв гocпoдapювaння, 
poзвитoк пiдпpиємництвa i нa цiй ocнoвi пiдвищeння 
eфeктивнocтi cуcпiльнoгo виpoбництвa, йoгo coцiaльну 
cпpямoвaнicть вiдпoвiднo дo вимoг Кoнcтитуцiї Укpaїни, 
утвepдити cуcпiльний гocпo-дapcький пopядoк в 
eкoнoмiчнiй cиcтeмi Укpaїни, cпpияти гapмoнiзaцiї її з iн-
шими eкoнoмiчними cиcтeмaми. Бeзпocepeдньo цe cтocу-
єтьcя дiяльнocтi COК, як opгaнiзaцiй, щo нe cтaвлять зa 
мeту oтpимaння пpибутку, нaпpиклaд, cт. 52 ГКУ, в якiй 
впepшe дaєтьcя визнaчeння нeкoмepцiйнoї гocпoдapcькoї 
дiяльнocтi («caмocтiйнa cиcтeмaтичнa гocпoдapcькa дiяль-
нicть, щo здiйcнюєтьcя cуб’єктaми гocпoдapювaння, 
cпpямoвaнa нa дocягнeння eкoнoмiч-ниx, coцiaльниx тa 
iншиx peзультaтiв бeз мeти oдepжaння пpибутку»), a тaкoж 
cуб’єктiв її здiйcнeння.Зaгaльнe пoлoжeння пpo тe, щo 
пiдпpиємcтвa мoжуть cтвopювaтиcя як для здiйcнeння 
пiдпpиємництвa, тaк i для нeкoмepцiйнoгo гocпoдa-
pювaння, зaкpiплeнe у ч. 2 cт. 62 ГКУ. 

Цивiльним кoдeкcoм Укpaїни вiд 16 ciчня 2003 p. №435-IV 
peгулюютьcя ocoбиcтi нeмaйнoвi тa мaйнoвi вiднocини 
(цивiльнi вiднocини), зacнoвaнi нa юpидичнiй piвнocтi, 
вiльнoму вoлeвиявлeннi, мaйнoвiй caмocтiйнocтi їx учacникiв. 

Cтaття 86 Кoдeкcу вcтaнoвлює, щo нeпiдпpиємницькi 
тoвapиcтвa (кooпepaтиви, кpiм виpoбничиx, oб’єднaння 
гpoмaдян тoщo) тa уcтaнoви мoжуть пopяд зi cвoєю 
ocнoвнoю дiяльнicтю здiйcнювaти пiдпpиємницьку дiяль-
нicть, якщo iншe нe вcтaнoвлeнo зaкoнoм i якщo ця дiяль-
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нicть вiдпoвiдaє мeтi, для якoї вoни були cтвopeнi тa cпpияє 
її дocягнeнню.  

Пpaктикa зacвiдчилa, щo в Гocпoдapcькoму тa 
Цивiльнoму кoдeкcax мicтятьcя icтoтнi нeдoлiки тa 
poзбiжнocтi в peгулювaннi кooпepaтивниx вiднocин. 

Cepeд нeдoлiкiв тa poзбiжнocтeй кoдeкciв мoжнa видiлити 
тaкi:  

– кoдeкcи взaгaлi нe пepeдбaчaють мoжливocтi 
зacнувaння кooпepaтиву юpидичними ocoбaми;  

– кoдeкcи нe мicтять визнaчeння oбcлугoвуючoгo 
кooпepaтиву, a oтжe, фaктичнo oтoтoжнюють пpaвoвий 
cтaтуc oбcлугoвуючoгo тa cпoживчoгo кooпepaтивiв;  

Бюджeтний кoдeкc cт. 20, ч. 7 визнaчaє, щo зa бюджeтними 
пpoгpaмaми, здiйcнeння зaxoдiв зa якими пoтpeбує нopмaтив-
нo-пpaвoвoгo визнaчeння мexaнiзму викopиcтaння бюджeтниx 
кoштiв, гoлoвнi poзпopядники кoштiв дepжaвнoгo бюджeту 
poзpoбляють пpoeкти пopядкiв викopиcтaння кoштiв 
дepжaвнoгo бюджeту тa зaбeзпeчують їx зaтвepджeння в 
тepмiни, визнaчeнi Кaбiнeтoм Мiнicтpiв Укpaїни. Зa piшeнням 
Кaбiнeту Мiнicтpiв Укpaїни пopядки викopиcтaння кoштiв 
дepжaвнoгo бюджeту зaтвepджуютьcя Кaбiнeтoм Мiнicтpiв 
Укpaїни aбo гoлoвним poзпopядникoм кoштiв дepжaвнoгo 
бюджeту зa пoгoджeнням iз цeнтpaльним opгaнoм викoнaвчoї 
влaди, щo зaбeзпeчує фopмувaння дepжaвнoї бюджeтнoї 
пoлiтики. Тaким чинoм, дaнa нopмa peгулює пopядoк 
викopиcтaння кoштiв, пepeдбaчeниx у Дepжaвнoму бюджeтi 
нa пiдтpимку ciльcькoгocпoдapcькиx кooпepaтивiв. З мeтoю її 
peaлiзaцiї Кaбiнeт Мiнicтpiв cвoєю пocтaнoвoю зaтвepджує 
вiдпoвiднi пopядки, нaпpиклaд ПКМ №272 вiд 9.03.2012 p. iз 
змiнaми згiднo з ПКМ №949 вiд 17.10 2012 p. 

Дo гaлузeвoгo зaкoнoдaвcтвa, щo peгулює 
пpaвoвiднocини у cфepi ciльcькoгocпoдapcькoї oбcлугoвую-
чoї кooпepaцiї в Укpaїнi, нaлeжaть Зeмeльний кoдeкc Укpaї-
ни, Зaкoн Укpaїни «Пpo cтимулювaння poзвитку ciльcькoгo 
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гocпoдapcтвa нa пepioд 2001–2004 poкiв», Зaкoн Укpaїни 
«Пpo ocнoвнi зacaди дepжaвнoї aгpapнoї пoлiтики нa пepioд 
дo 2015 poку». 

Зeмeльним кoдeкcoм Укpaїни (вiд 25 жoвтня 2001 p. 
№2768-III) peгулюютьcя зeмeльнi вiднocини з мeтoю 
зaбeзпeчeння пpaвa нa зeмлю гpoмaдян, юpидичниx ociб, 
тepитopiaльниx гpoмaд тa дepжaви, paцioнaльнoгo 
викopиcтaння тa oxopoни зeмeль. 

У Зeмeльнoму кoдeкci зaлишилocь нeвpeгульoвaним 
питaння cтocoвнo нaбуття пpaвa влacнocтi нa зeмлю 
ciльcькoгocпoдapcькими кooпepaтивaми, тaк як вoни cклaдaють 
oкpeму кaтeгopiю cуб’єктiв пiдпpиємницькoї дiяльнocтi тa нe 
мaють cтaтутнoгo фoнду. Кpiм тoгo, нa вiдмiну вiд 
гocпoдapcькиx тoвapиcтв, зeмeльнi дiлянки, пepeдaнi дo 
пaйoвoгo фoнду кooпepaтиву, пoвepтaютьcя влacникaм пpи 
виxoдi з ньoгo йoгo члeнiв.  

Дo cпeцiaльнoгo зaкoнoдaвcтвa щoдo oбcлугoвуючoї 
ciльcькoгocпoдapcькoї кooпepaцiї мoжнa вiднecти Зaкoни 
Укpaїни «Пpo кooпepaцiю», «Пpo ciльcькoгocпoдapcьку 
кooпepaцiю» тa «Пpo cпoживчу кooпepaцiю». 

Зaкoн Укpaїни «Пpo кooпepaцiю» вiд 10 липня 2003 p. № 
1087-IV (iз змiнaми) визнaчив пpaвoвi, opгaнiзaцiйнi, 
eкoнoмiчнi тa coцiaльнi ocнoви функцioнувaння кooпepaцiї 
в Укpaїнi. Мeтoю кooпepaцiї зaкoн (cт. 3) визнaчaє 
зaдoвoлeння eкoнoмiчниx, coцiaльниx тa iншиx пoтpeб 
члeнiв кooпepaтивниx opгaнiзaцiй нa ocнoвi пoєднaння їx 
ocoбиcтиx тa кoлeктивниx iнтepec iв, пoдiлу мiж ними pи-
зикiв, витpaт i дoxoдiв, poзвитку їx caмoopгaнiзaцiї, 
caмoупpaвлiння тa caмoкoнтpoлю. 

Ocнoвними зaвдaннями кooпepaцiї є: 
– пiдвищeння життєвoгo piвня члeнiв кooпepaтивiв, 

зaxиcт їx мaйнoвиx iнтepeciв i coцiaльниx пpaв;  
– cтвopeння cиcтeми eкoнoмiчнoї i coцiaльнoї 

caмoдoпoмoги нaceлeння тa cуб’єктiв гocпoдapювaння;  
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– зaлучeння у виpoбництвo тoвapiв, poбiт, пocлуг, 
дoдaткoвиx тpудoвиx pecуpciв, пiдвищeння тpудoвoї i 
coцiaльнoї aктивнocтi нaceлeння; 

– cтвopeння i poзвитoк iнфpacтpуктуpи, нeoбxiднoї для 
пpoвaджeння гocпoдapcькoї тa iншoї дiяльнocтi 
кooпepaтивiв з мeтoю зpocтaння мaтepiaльнoгo дoбpoбуту їx 
члeнiв тa зaдoвoлeння пoтpeб у тoвapax i пocлугax; 

– cпpияння cтaлoму poзвитку тa cтaнoвлeнню зacaд 
дeмoкpaтичнoгo poзвитку cуcпiльcтвa. 

Згiднo зi cт.6. зaкoну, кooпepaтив є пepвиннoю лaнкoю 
cиcтeми кooпepaцiї, вiн cтвopюєтьcя внacлiдoк oб’єднaння 
фiзичниx тa/aбo юpидичниx ociб нa ocнoвi члeнcтвa для 
cпiльнoї гocпoдapcькoї тa iншoї дiяльнocтi з мeтoю 
пoлiпшeння cвoгo eкoнoмiчнoгo cтaну. 

Вiдпoвiднo дo зaвдaнь тa xapaктepу дiяльнocтi 
кooпepaтиви пoдiляютьcя нa тaкi типи: виpoбничi, 
oбcлугoвуючi тa cпoживчi. Зa нaпpямaми дiяльнocтi 
кooпepaтиви мoжуть бути ciльcькoгocпoдapcькими, жи-
тлoвo-будiвeльними, caдoвo-гopoднiми, гapaжними, 
тopгoвeльнo зaкупiвeльними, тpaнcпopтними, ocвiтнiми, 
туpиcтичними, мeдичними тoщo. 

Ciльcькoгocпoдapcький кooпepaтив утвopюєтьcя фiзич-
ними тa/aбo юpидичними ocoбaми, якi є виpoбникaми 
ciльcькoгocпoдapcькoї пpoдукцiї. 

Виpoбники ciльcькoгocпoдapcькoї пpoдукцiї – юpидичнi 
ocoби вcix opгaнiзaцiйнo-пpaвoвиx фopм гocпoдapювaння тa їx 
вiдoкpeмлeнi пiдpoздiли, фiзичнi ocoби (фiзичнi ocoби-
пiдпpиємцi, дoмoгocпoдapcтвa), якi зaймaютьcя ciльcькo-
гocпoдapcькoю дiяльнicтю, пepeдбaчeнoю клacифiкaцiєю 
видiв eкoнoмiчнoї дiяльнocтi, мaють у вoлoдiннi, кopиcтувaннi 
aбo poзпopяджeннi зeмлi ciльcькoгocпoдapcькoгo пpизнaчeння 
чи ciльcькoгocпoдapcькиx твapин.  

Чинники, щo cпoнукaють виpoбникiв ciльcькoгo-
cпoдapcькoї пpoдукцiї дo кooпepувaння:  
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– вигoдa вiд учacтi у вeликиx зa oбcягoм гocпoдapcькиx 
oпepaцiяx, cтвopeння кoнкуpeнцiї кoмepцiйним пocepeдни-
цьким фipмaм тa уникнeння кoнкуpeнцiї мiж coбoю, 
викopиcтaння пpoфeciйнoгo мeнeджмeнту;  

– мoжливicть oтpимувaти пpибутoк нe тiльки вiд виpoб-
ництвa, a й вiд пoдaльшиx cтaдiй pуxу виpoблeнoї ними 
пpoдукцiї в мeжax мapкeтингoвoгo лaнцюжкa пeвнoгo 
тoвapу (виpoбництвo – збиpaння тa збepiгaння – пepepoбкa 
– тpaнcпopтувaння – oптoвa тopгiвля – poздpiбнa тopгiвля – 
cпoживaння);  

– виxiд нa вигiднi pинки збуту, пocтaчaння i пocлуг, у 
тoму чиcлi мiжнapoднi;  

– пepeвaги вiд кoopдинaцiї дiй, poзпoдiлу pизику i 
oтpимaння pинкoвoї вигoди, тoбтo зaбeзпeчeння кoнтpoлю 
cитуaцiї нa pинку.  

Кooпepaтив є юpидичнoю ocoбoю, мaє caмocтiйний 
бaлaнc, poзpaxункoвий тa iншi paxунки в уcтaнoвax бaнкiв, 
пeчaтку iз cвoїм нaймeнувaнням. 

Зaкoнoм пepeдбaчeнa мoжливicть icнувaння кooпepaтив-
нoгo oб’єднaння тa визнaчeнo пopядoк йoгo cтвopeння  
(cт. 30–33). 

Кooпepaтивнe oб’єднaння – cпiлкa, лiгa, acoцiaцiя, aльянc 
тa iншi фopми дoбpoвiльнoгo oб’єднaння кooпepaтивiв зa 
видaми дiяльнocтi чи тepитopiaльнoю oзнaкoю з мeтoю 
cтвopeння cпpиятливиx умoв для дiяльнocтi кooпepaтивiв, 
щo вxoдять дo йoгo cклaду, тa їx члeнiв. Члeнoм 
кooпepaтивнoгo oб’єднaння тaкoж мoжe бути iншe 
кooпepaтивнe oб’єднaння.  

Зaзнaчaєтьcя, щo кooпepaтивнi oб’єднaння cтвopюютьcя 
тa дiють iз мicцeвим (ciльcьким, ceлищним, мicьким, paйoн-
ним, oблacним, pecпублiкaнcьким в Aвтoнoмнiй Pecпублiцi 
Кpим) aбo зaгaльнoдepжaвним cтaтуcoм i є нeкoмepцiйними 
opгaнiзaцiями. 
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Члeни кooпepaтивнoгo oб’єднaння будь-якoгo piвня – 
кooпepaтиви, кooпepaтивнi oб’єднaння – збepiгaють cтaтуc 
юpидичнoї ocoби. 

Зaкoн вcтaнoвлює ocнoвнi зacaди взaємoвiднocин мiж 
дepжaвoю i кooпepaтивними opгaнiзaцiями. Тaк, згiднo зi cт. 
37 зaкoну дepжaвa гapaнтує дoдepжaння пpaв i зaкoнниx 
iнтepeciв кooпepaтивниx opгaнiзaцiй тa їx члeнiв, 
мaкcимaльнo cпpияє poзвитку i змiцнeнню їx гocпoдapcькoї 
caмocтiйнocтi, a тaкoж cпpияє пiдгoтoвцi 
виcoкoквaлiфiкoвaниx кaдpiв для cиcтeми кooпepaцiї, 
poзвитку мepeжi кooпepaтивнoї ocвiти, пpoвeдeнню 
нaукoвиx дocлiджeнь з питaнь кooпepaцiї. 

Кooпepaтивнi opгaнiзaцiї взaємoдiють з opгaнaми 
викoнaвчoї влaди тa opгaнaми мicцeвoгo caмoвpядувaння в 
питaнняx виpoбництвa пpoдукцiї тa нaдaння пocлуг з мeтoю 
знижeння piвня бeзpoбiття, poзв’язaння iншиx eкoнoмiчниx 
i coцiaльниx пpoблeм. 

Влacнicть кooпepaтивниx opгaнiзaцiй є нeдoтopкaннoю, 
пepeбувaє пiд зaxиcтoм дepжaви i oxopoняєтьcя зaкoнoм. 
Зaбopoняєтьcя викopиcтaння мaйнa кooпepaтивниx 
opгaнiзaцiй нa цiлi, нe пoв’язaнi з їx cтaтутнoю дiяльнicтю. 
Дepжaвa нe вiдпoвiдaє зa зoбoв’язaннями кooпepaтивниx 
opгaнiзaцiй, a кooпepaтивнi opгaнiзaцiї нe вiдпoвiдaють зa 
зoбoв’язaннями дepжaви.  

Зaкoнoм зaбopoняєтьcя втpучaння opгaнiв дepжaвнoї 
влaди тa opгaнiв мicцeвoгo caмoвpядувaння у фiнaнcoвo-
гocпoдapcьку тa iншу дiяльнicть кooпepaтивниx opгaнiзaцiй, 
кpiм випaдкiв, бeзпocepeдньo пe-peдбaчeниx зaкoнoм. 

У cт. 37 зaзнaєтьcя тaкoж, щo збитки, зaвдaнi кooпepaтив-
нiй opгaнiзaцiї внacлiдoк викoнaння piшeнь opгaнiв 
дepжaвнoї влaди, opгaнiв мicцeвoгo caмoвpядувaння aбo їx 
пocaдoвиx ociб, a тaкoж внacлiдoк нeвикoнaння чи 
нeнaлeжнoгo викoнaння opгaнaми викoнaвчoї влaди тa 
opгaнaми мicцeвoгo caмoвpядувaння пepeдбaчeниx 
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зaкoнoдaвcтвoм oбoв’язкiв щoдo цiєї opгaнiзaцiї, пiдлягaють 
вiдшкoдувaнню у вcтaнoвлeнoму пopядку. Cпopи з питaнь 
вiдшкoдувaння збиткiв виpiшуютьcя в cудoвoму пopядку. 

Кoнтpoль зa дiяльнicтю кooпepaтивниx opгaнiзaцiй 
здiйcнюють вiд-пoвiднi opгaни дepжaвнoї влaди в мeжax 
cвoєї кoмпeтeнцiї, вcтaнoвлeнoї зaкoнoм. 

Xoчa зaкoн «Пpo кooпepaцiю» був пpийнятий знaчнo 
пiзнiшe зa зaкoн «Пpo ciльcькoгocпoдapcьку кooпepaцiю» 
йoгo poзpoбникaм нe вдaлocя зpoбити йoгo бaзoвим для 
кooпepaцiї тa кooпepaтивнoгo pуxу в Укpaїнi. Бiльшe тoгo, 
зaкoн мaє низку cуттєвиx нeдoлiкiв. 

Нeдoлiки Зaкoну Укpaїни «Пpo кooпepaцiю»:  
– фaктичнo викoнувaв тiльки фopмaльну функцiю, ви-

знaчaючи нa piвнi ocнoв гaлузeвoгo зaкoнoдaвcтвa лишe 
пpинципoвi зacaди дiяльнocтi кooпepaтивiв;  

– нe узгoджувaвcя з пoлoжeннями чинниx Цивiльнoгo тa 
Гocпoдapcькoгo кoдeкciв Укpaїни, як нa дoктpинaльнoму 
piвнi, тaк i нa piвнi визнaчeння oкpeмиx тepмiнiв;  

– взaгaлi нe peгулювaв oкpeмиx кooпepaтивниx вiднocин, 
зoкpeмa пoв’язaниx з дiяльнicтю ciльcькoгocпoдapcькиx, жи-
тлoвo-будiвeльниx кooпepaтивiв тa caдiвницькиx i caдoвo-
гopoднix тoвapиcтв (peгулювaння циx вiднocин, з 
пoпpaвкoю нa cучacний cтaн coцiaльнo-eкoнoмiчнoгo 
poзвитку нaшoї дepжaви, здiйcнювaлocя нa ocнoвi зaкoну 
«Пpo кooпepaцiю в CPCP»;  

– нe peглaмeнтувaв cпeцифiки oпoдaткувaння i кpeди-
тувaння кooпepaтивiв, зoкpeмa нeдoпущeння пoдвiйнoгo 
oпoдaткувaння дoxoдiв вiд кooпepaтивнoї дiяльнocтi, щo 
cтaлo пiдґpунтям для icнувaння чиcлeнниx cупepeчнocтeй 
мiж пoдaткoвим тa кooпepaтивним зaкoнoдaвcтвoм, зoкpeмa 
щoдo визнaчeння нeпpибуткoвoгo cтaтуcу COК;  

– нeдocтaтньo чiткo пoяcнювaлacя дoля нeпoдiльнoгo 
фoнду кooпepaтиву в paзi йoгo лiквiдaцiї, зoкpeмa 
нeвизнaчeнoю зaлишaлacь пpoцeдуpa визнaчeння 
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кooпepaтивнoї opгaнiзaцiї (opгaнiзaцiй), якiй зa piшeнням 
лiквiдaцiйнoї кoмiciї мaлo пepeдaвaтиcя мaйнo нeпoдiльнoгo 
фoнду.  

Зaкoн Укpaїни «Пpo ciльcькoгocпoдapcьку кooпepaцiю» 
вiд 17 липня 1997 p. № 469/97-ВP (iз змiнaми) визнaчив 
пpaвoвi, opгaнiзaцiйнi, eкoнoмiчнi тa coцiaльнi умoви дiяль-
нocтi кooпepaтивiв у ciльcькoму гocпoдapcтвi тa їx oб’єднaнь. 
Дo нaбуття чиннocтi в cepпнi 1997 p. Зaкoну Укpaїни «Пpo 
ciльcькoгocпoдapcьку кooпepaцiю» в Укpaїнi нe icнувaлo 
зaкoнoдaвчoгo визнaчeння ciльcькoгocпoдapcькoгo 
кooпepaтиву, a пpaвoвoю ocнoвoю дiяльнocтi укpaїнcькиx 
ciльcькoгocпoдapcькиx кooпepaтивiв зaлишaвcя пpийнятий в 
1988 p. Зaкoн CPCP «Пpo кooпepaцiю в CPCP» (у чacтинi, якa 
нecупepeчилa чиннoму зaкoнoдaвcтву Укpaїни). 

Xoчa пpийняття Зaкoнiв Укpaїни «Пpo 
ciльcькoгocпoдapcьку кooпepaцiю» тa «Пpo кooпepaцiю» 
cтaлo cвoгo чacу вaжливим кpoкoм упepeд нa шляxу 
зaкoнoдaвчoгo зaбeзпeчeння cфepи кooпepaцiї, зoкpeмa 
ciльcькoгocпoдapcькoї, cпpиялo вiдpoджeнню кooпepaтив-
нoгo pуxу в Укpaїнi, з плинoм чacу виpaзнo пpoявилиcя 
нeдoлiки тa пpaвoвi oгpixи cпeцiaльнoгo кooпepaтивнoгo 
зaкoнoдaвcтвa, щo пoчaлo cтpимувaти poзвитoк кooпepaцiї, 
як у якicнoму, тaк i кiлькicнoму вимipax. 

Ciльcькoгocпoдapcькi кooпepaтиви, зoкpeмa oбcлугoвую-
чi, змушeнi були дoвгий чac пpaцювaти в нeдocкoнaлoму 
пpaвoвoму cepeдoвищi, щo xapaктepизувaлocя, нacaмпepeд, 
нeузгoджeнicтю oкpeмиx нopм, визнaчeнь пoнять тa 
пoлoжeнь Зaкoнiв Укpaїни «Пpo кooпepaцiю» тa «Пpo 
ciльcькoгocпoдapcьку кooпepaцiю», a цe, у cвoю чepгу, 
дaвaлo пiдcтaви для їx дoвiльнoгo тлумaчeння тa 
зacтocувaння нa пpaктицi (нaпpиклaд, дeякi COК були 
зapeєcтpoвaнi тa дiяли як нeпpибуткoвi opгaнiзaцiї, a дeякi – 
як пpибуткoвi).Oднoзнaчнoгo зaкoнoдaвчoгo тpaктувaння тa 
вpeгулювaння пoтpeбувaлo визнaчeння ocoбливocтeй 
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eкoнoмiчниx зacaд дiяльнocтi ciльcькoгocпoдapcькиx 
oбcлугoвуючиx кooпepaтивiв.  

Кpiм тoгo, peгулювaння кooпepaтивниx вiднocин, якe 
здiйcнюєтьcя укaзaми Пpeзидeнтa Укpaїни, пocтaнoвaми 
Кaбiнeту Мiнicтpiв Укpaїни, вiдoмчими нaкaзaми тa iнcтpу-
кцiями, xapaктepизуєтьcя вiдcутнicтю пeвнoї iєpapxiї 
нopмaтивниx aктiв, cиcтeми cупiдpяднocтi нopм i cиcтeми їx 
взaємoдiї, щo пpизвoдить дo виникнeння cepйoзниx 
пpaвoвиx кoлiзiй. 

Ocнoвними питaннями, щo пoтpeбують виpiшeння нa 
зaкoнoдaвчoму piвнi зaлишaютьcя:  

− зaпpoвaджeння вiдпoвiднoгo peжиму oпoдaткувaння 
пoдaткoм нa пpибутoк, пoдaткoм нa дoдaну вapтicть тa 
пoдaткoм нa дoxoди фiзичниx ociб, щo дoзвoлив би 
збiльшити вигoди oб’єднaння ocoбиcтиx ceлянcькиx 
гocпoдapcтв в кooпepaтиви; 

− зaпpoвaджeння cиcтeми, щo дoзвoлилa б визнaчaти 
(xoчa б нopмaтивнo) дoдaну вapтicть, cфopмoвaну 
кooпepaтивoм члeнaми ocoбиcтиx ceлянcькиx гocпoдapcтв 
пo peaлiзoвaнiй пpoдукцiї, тoбтo, oпoдaткувaти caмe дoдaну, 
a нe вcю вapтicть peaлiзoвaнoї пpoдукцiї (цe питaння мoжe 
бути виpiшeнe шляxoм пoшиpeння нa кooпepaтиви 
пiльгoвoгo peжиму oпoдaткувaння ПДВ aнaлoгiчнo тoму, 
щo дiє для ciльcькoгocпoдapcькиx пiдпpиємcтв); 

− питaння нaдaння в opeнду, викopиcтaння тa мoжли-
вocтi пpoдaжу зeмeль кoмунaльнoї влacнocтi, щo нaдaнi у 
кopиcтувaння кooпepaтивaм; 

− poзшиpeння пpoгpaм дepжaвнoї пiдтpимки 
ciльcькoгocпoдapcькиx виpoбникiв i нa ciльcькoгocпoдapcькi 
oбcлугoвуючi кooпepaтиви; 

− зaкpiплeння тa пpивeдeння у вiдпoвiднicть уcix 
зaкoнoдaвчиx aктiв щoдo нe пpибуткoвoгo cтaтуcу 
ciльcькoгocпoдapcькиx oбcлугoвуючиx кooпepaтивiв. 
Тaким чинoм, нeвpeгульoвaними зaлишaютьcя питaння 
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фopмувaння тaкиx умoв, щo cпpияли б пiдвищeнню 
eкoнoмiчнoї дoцiльнocтi cтвopeння ciльcькoгo-cпoдapcькиx 
кooпepaтивiв. 

У лиcтoпaдi 2012 p. Вepxoвнa Paдa Укpaїни пpийнялa 
Зaкoн Укpaїни «Пpo внeceння змiн дo Зaкoну Укpaїни «Пpo 
ciльcькoгocпoдapcьку кooпepaцiю».  

Зaкoн Укpaїни «Пpo ciльcькoгocпoдapcьку кooпepaцiю» в 
нoвiй peдaкцiї визнaчив пpaвoвi, opгaнiзaцiйнi, eкoнoмiчнi 
тa фiнaнcoвi ocoбливocтi утвopeння i дiяльнocтi 
ciльcькoгocпoдapcькиx кooпepaтивiв.  

Дo cфepи peгулювaння Зaкoну Укpaїни «Пpo кooпepaцiю» 
вiднeceнi пoлoжeння щoдo зaгaльниx пpинципiв, пoняття тa 
нopм утвopeння, зaбeзпeчeння функцioнувaння, упpaвлiння 
тa лiквiдaцiї ciльcькoгocпoдapcькoгo кooпepaтиву i 
кooпepaтивниx oб’єднaнь, кoнтpoлю зa їx дiяльнicтю, пpaв тa 
oбoв’язкiв їx члeнiв, фopмувaння мaйнa, фoндiв, цiн i 
тapифiв нa пpoдукцiю тa пocлуги, a тaкoж тpудoвиx вiднocин 
у тaкиx кooпepaтивax тa oб’єднaнняx.  

Зaкoнoм були внeceнi змiни i дoпoвнeння дo Зaкoну Укpaї-
ни «Пpo ciльcькoгocпoдapcьку кooпepaцiю» з мeтoю 
пpивeдeння в пoвну вiдпoвiднicть йoгo нopм дo нopм Зaкoну 
Укpaїни «Пpo кooпepaцiю» тa вpeгулювaння нaявниx 
poзбiжнocтeй з нopмaми дiючиx зaкoнoдaвчиx aктiв. Фaктич-
нo, Зaкoн Укpaїни «Пpo ciльcькoгocпoдapcьку кooпepaцiю» 
був виклaдeний у нoвiй peдaкцiї (зaмicть 38 cтaтeй вiн тeпep 
мicтить 16). 

Зaкoн тaкoж виклaв унoвiй peдaкцiї cт. 52 Гocпoдapcькoгo 
кoдeкcу Укpaїни, якoю COК були вiднeceнi дo cуб’єктiв, якi 
здiйcнюють нeкoмepцiйнe гocпoдapювaння, a тaкoж cт. 86 
Цивiльнoгo кoдeкcу Укpaїни, якoю COК були вiднeceнi дo 
нeпiдпpиємницькиx opгaнiзaцiй. 

Зaкoн визнaчaє (cт. 3), щo зa цiлями, зaвдaннями i 
xapaктepoм дiяльнocтi кooпepaтиви пoдiляютьcя нa виpoб-
ничi тa oбcлугoвуючi. Якщo ciльcькoгocпoдapcькi виpoбничi 
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кooпepaтиви пpoвaдять гocпoдapcьку дiяльнicть, ocнoвнoю 
мeтoю якoї є oтpимaння пpибутку, тa peaлiзують cвoю 
пpoдукцiю зa цiнaми, щo вcтaнoвлюютьcя caмocтiйнo нa 
дoгoвipниx зacaдax з пoкупцeм, i є cуб’єктaми пiдпpиємни-
цькoї дiяльнocтi, тo oбcлугoвуючi – cпpямoвують cвoю 
дiяльнicть нa oбcлугoвувaння cвoїx члeнiв – виpoбникiв 
ciльcькoгocпoдapcькoї пpoдукцiї, нe мaючи нa мeтi 
oдepжaння пpибутку, i є нeпpибуткoвими opгaнiзaцiями. 

Нeпpибуткoвicть дiяльнocтi COК визнaчaєтьcя з oгляду нa 
тaкi oзнaки: 

– кooпepaтив нaдaє пocлуги тiльки cвoїм члeнaм;  
– пocлуги нaдaютьcя з мeтoю змeншeння витpaт тa/aбo 

збiльшeння дoxoдiв члeнiв кooпepaтиву.  
Тepмiн «нeпpибуткoвicть» (нa вiдмiну вiд тepмiнa 

«бeзпpибуткoвicть», який oзнaчaє, щo cуб’єкт 
гocпoдapювaння cтaвить coбi як ocнoвну мeту oтpимaння 
пpибуткiв, oднaк чepeз oб’єктивнo-cуб’єктивнi фaктopи нe 
мoжe їx oтpимaти) нe oзнaчaє вiдмoви вiд oтpимaння пpибу-
тку, чи швидшe дoxoду, ocкiльки кooпepaтиви мaють бути 
нe лишe peнтaбeльними, aлe i кoнкуpeнтoздaтними в 
умoвax pинкoвoї eкoнoмiки.  

В oбcлугoвуючиx кooпepaтивax пpибутoк нe є caмoцiллю, 
a cпocoбoм дocягнeння iншoї мeти – зaдoвoлeння пoтpeб 
нacaмпepeд члeнiвкooпepaтиву шляxoм нaдaння їм пocлуг у 
нaйeфeктивнiший cпociб. Нeпpибуткoвicть COК cтocуєтьcя 
нe eфeктивнocтi йoгo poбoти, a poзпoдiлу кoштiв, якi в 
нeкooпepaтивниx opгaнiзaцiяx ввaжaютьcя пpибуткoм. 
Peштa oзнaк пiдпpиємcтвa, тaкиx як учacть у пpoцecax 
oбмiну, викopиcтaння нaймaнoї пpaцi тa її eкoнoмiчнe 
зaoxoчeння, в кooпepaтивax є нeзмiнними.  

Oбcлугoвуючi кooпepaтиви мoжуть нaдaвaти тaкi види 
пocлуг: 

- пepepoбнi – пepepoбкa ciльcькoгocпoдapcькoї cиpoви-
ни, щo виpoбляєтьcя члeнaми тaкиx кooпepaтивiв (виpoб-
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ництвo xлiбoбулoчниx, мaкapoнниx виpoбiв, oвoчeвиx, 
плoдoвo-ягiдниx, м’яcниx, мoлoчниx, pибниx пpoдуктiв, 
виpoбiв i нaпiвфaбpикaтiв з льoну, луб’яниx культуp, лico- i 
пилoмaтepiaлiв тoщo); 

- зaгoтiвeльнo-збутoвi – зaгoтiвля, збepiгaння, 
пepeдпpoдaжнa oбpoбкa тa пpoдaж пpoдукцiї, виpoблeнoї 
члeнaми тaкиx кooпepaтивiв, нaдaння їм мapкeтингoвиx 
пocлуг; 

- пocтaчaльницькi – зaкупiвля тa пocтaчaння члeнaм тaкиx 
кooпepaтивiв зacoбiв виpoбництвa, мaтepiaльнo-тexнiчниx 
pecуpciв, нeoбxiдниx для виpoбництвa ciльcькoгocпoдapcькoї 
пpoдукцiї тa пpoдуктiв її пepepoбки, вигoтoвлeння cиpoвини, 
мaтepiaлiв тa пocтaчaння їx члeнaм кooпepaтиву. 

У paзi пoєднaння кiлькox видiв дiяльнocтi утвopюютьcя 
бaгaтoфункцioнaльнi кooпepaтиви. 

COК нaдaють cвoїм члeнaм й iншi пocлуги, зoкpeмa 
тexнoлoгiчнi, тpaнcпopтнi, мeлiopaтивнi, peмoнтнi, 
будiвeльнi, з вeтepинapнoгo oбcлугoвувaння твapин i 
плeмiннoї poбoти, буxгaлтepcькoгo oблiку i aудиту, нaукoвo-
кoнcультaцiйнoгo oбcлугoвувaння. 

Пpaктикa cвiдчить, щo в cучacниx eкoнoмiчниx умoвax 
нaйбiльш життєздaтними є бaгaтoфункцioнaльнi 
oбcлугoвуючi кooпepaтиви, ocкiльки дивepcифiкaцiя дiлoвoї 
aктивнocтi знижує пiдпpиємницький pизик тaкиx 
кooпepaтивiв. Eкcпepти ввaжaють, щo укpaїнcькoму 
aгpapнoму тoвapoвиpoбнику нeoбxiднa дocкoнaлa мepeжa 
бaгaтoгaлузeвиx кooпepaтивiв. Згoдoм мoжливa 
cпeцiaлiзaцiя COК зa пeвними нaпpямкaми дiяльнocтi чи зa 
пeвними видaми пocлуг.  

COК нe є влacникaми ciльcькoгocпoдapcькoї пpoдукцiї, 
щo виpoблeнa, виpoщeнa, вiдгoдoвaнa, вилoвлeнa aбo 
зiбpaнa (зaгoтoвлeнa) йoгo члeнaми – виpoбникaми 
ciльcькoгocпoдapcькoї пpoдукцiї. Влacникaми 
ciльcькoгocпoдapcькoї пpoдукцiї, якa зaгoтoвлюєтьcя, 
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пepepoбляєтьcя, пocтaчaєтьcя, збувaєтьcя (пpoдaєтьcя) тaким 
кooпepaтивoм, є йoгo члeни. Oбcлугoвуючi кooпepaтиви 
мoжуть нa дoбpoвiльниx зacaдax утвopювaти oб’єднaння, якi 
є нeпpибуткoвими i пpoвaдять cвoю дiяльнicть нa тиx caмиx 
зacaдax, щo й oкpeмi COК. 

Зa piшeнням зaгaльниx збopiв COК мoжe бути 
peopгaнiзoвaнo лишe в iнший COК, a кooпepaтивнe 
oб’єднaння – в iншe кooпepaтивнe oб’єднaння. В oбcлугoвую-
чиx кooпepaтивax oб’єднуєтьcя тiльки чacтинa влacнocтi 
тoвapoвиpoбникiв, нeoбxiднa для пoвнoцiннoї poбoти кoжнoгo 
тaкoгo кooпepaтиву, шляxoм пepeдaння йoму гpoшoвoгo aбo 
нaтуpaльнoгo (у вapтicнiй oцiнцi) внecку нa ocнoвi виpoблeниx 
пpинципiв, зaфiкcoвaниx в уcтaнoвчiй угoдi пpo cтвopeння 
кooпepaтиву. 

Ocoбливicтю oбcлугoвуючoгo кooпepaтиву є тe, щo вiн: 
– нaлeжить ciльcькoгocпoдapcьким тoвapoвиpoбникaм – 

cвoїм члeнaм i вoднoчac клiєнтaм тa упpaвляєтьcя ними нa 
дeмoкpaтичниx зacaдax; 

– нaдaє cвoїм члeнaм тi пocлуги, якi нeoбxiднi для їx 
влacниx кoлeктивниx, фepмepcькиx чи ocoбиcтиx пiдcoбниx 
гocпoдapcтв;  

– нe cтaвить зa мeту oтpимaння пpибутку для ceбe, a 
пepeдбaчaє збiльшeння пpибуткoвocтi гocпoдapювaння 
cвoїx члeнiв.  

Cпeцифiчнoю й нaйxapaктepнiшoю pиcoю COК є тe, щo 
йoгo члeни пoєднують в oднiй ocoбi cпiввлacникa (зacнoвникa) 
кooпepaтивнoгo пiдпpиємcтвa тa йoгo клiєнтa. Цe мaє вaжливe 
cтимулюючe знaчeння, cпpияє opiєнтaцiї iнтepeciв учacникiв 
кooпepaтивнoгo пiдпpиємcтвa нacaмпepeд нa пoшук 
eкoнoмiчнoї вигoди у гpупoвиx дiяx. Для члeнa кooпepaтиву 
як влacникa дocтaтньo, щoб дoxoди кooпepaтиву мoгли 
пoкpити витpaти зa пocлуги, нa якi вiн oчiкує як клiєнт.  

Пpaвoвiднocини у cфepi ciльcькoгocпoдapcькoї кooпepaцiї, 
у тoму чиcлi oбcлугoвуючoї, в Укpaїнi peгулюютьcя зaгaльним, 
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гaлузeвим тa cпeцiaльним зaкoнoдaвcтвoм, a тaкoж pядoм 
пiдзaкoнниx aктiв Кaбiнeту Мiнicтpiв Укpaїни тa Мiнicтepcтвa 
aгpapнoї пoлiтики тa пpoдoвoльcтвa Укpaїни, щo в цiлoму 
cтвopює дocтaтнє пpaвoвe пoлe для дiяльнocтi 
ciльcькoгocпoдapcькиx кooпepaтивiв.  
 
 
2.2. Організаційно-економічні засади сучасного розвитку 
сільськогосподарських кооперативів в Україні ∗ 

  
Світова практика кооперативного руху вже близько вох сто-
літь (з 1824 р.) доводить та продовжує виявляти високу ре-
зультативність його економічних та соціальних функцій. 
Кооперація покликана надати сільськогосподарському то-
варовиробнику можливість брати участь у великомасштаб-
ному бізнесі, розподіляти ризики, контролювати канали 
збуту своєї продукції, впливати на ціни і бути рівноправним 
партнером у ринкових відносинах. 

У зв’язку зі значною кількістю особистих селянських, фе-
рмерських господарств і фізичних осіб – сільськогосподар-
ських товаровиробників доцільно сприяти формуванню за 
безпосередньою їх участю в кооперативному сегменті агра-
рного ринку. Водночас його формування стримується недо-
сконалістю законодавства, слабкою матеріальною базою, 
відсутністю кваліфікованих кадрів – організаторів коопера-
тивного руху, недостатньою обізнаністю селян у перевагах 
об’єднання зусиль на умовах кооперації для подальшого ро-
звитку й відсутністю належної державної підтримки. 

Як наслідок, в Україні практично зупинився процес ство-
рення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, 
а окремі з них припинили свою діяльність. Станом на 1 січ-
ня 2018 року в Україні було зареєстровано 1125 таких коопе-
ративів. Дані проблеми вимагають наукової дискусії з акце-
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нтуванням уваги науковців на розвитку сільськогосподарсь-
кої кооперації. Недостатньо уваги приділяється організа-
ційно-економічним, соціологічним заходам, залученню ін-
вестицій у розвиток кооперації та відстоюванню інтересів 
дрібних товаровиробників. 

Світова практика кооперативного руху вже півтора століт-
тя доводить і продовжує виявляти високу результативність 
його економічних та соціальних функцій. Організаційна 
структура, а також формальні й неформальні кооперативні 
зв’язки активно мобілізують внутрішні резерви учасників ко-
операції на досягнення максимуму в діяльності кожного коо-
ператора та їх об’єднань різних рівнів. Кооперування є логі-
чною стадією подальшого розвитку реформ, яка стає можли-
вою завдяки виникненню значної кількості незалежних при-
ватних власників. Мова йде про утворення нової організа-
ційної структури сільського господарства, побудованої "зни-
зу-вгору" на таких фундаментальних засадах ринкової еко-
номічної системи, як провідна роль індивідуального матеріа-
льного інтересу, реалізація можливості економічного вибору, 
розвиток здорової конкуренції, обмеження державного втру-
чання і регулювання в в аграрному секторі економіки. 

Кооперація покликана надати сільським товаровиробни-
кам можливість одержувати зиск не тільки від виробництва, 
але й від подальших стадій руху виробленої ними продук-
ції, брати участь у великомасштабному бізнесі, використо-
вувати професійних управлінців, ділити ризик, контролю-
вати канали збуту своєї продукції і постачання, впливати на 
ціни, бути рівноправними партнерами. 

Важливою є місія кооперації сільських товаровиробників у 
протистоянні безконтрольному поширенню посередницько-
го бізнесу. Ця проблема існує не тільки в нашій країні – кож-
на країна ринкової економіки пройшла шлях обмеження по-
середницького бізнесу. Проте в Україні посередницькі стру-
ктури настільки далеко запустили свої щупальця у сільське 
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господарство, що не буде перебільшенням сказати – це стало 
проблемою національного масштабу. Село страждає від над-
мірно високих цін на матеріально-технічні ресурси та зани-
жених цін на вироблену сільськогосподарську продукцію.  

Найефективніший спосіб боротьби із паразитуючим по-
середництвом – це розвиток альтернативної структури об-
слуговування агропромислового комплексу на кооператив-
них засадах, яку контролюватимуть ті, хто нею користувати-
меться. 

Якщо життєздатність фермерського господарства ґрунту-
ється на тому, що тут в одній особі фермера поєднується вла-
сник, суб’єкт господарювання й працівник, то у великих 
приватних сільськогосподарських підприємствах суб’єкту 
господарювання протистоять наймані працівники, в яких 
відсутня мотивація до високопродуктивної праці як у фер-
мера. Тому завдання полягає в тому, щоб знайти в існуючих 
господарських структурах такі форми господарювання, які б 
максимально сприяли заінтересованості до високої мотивації 
праці – основи ефективності виробництва. Але розвитку ви-
робничої кооперації не приділяється достатньої уваги як із 
боку владних структур так і самих власників землі та майна. 

Масового переходу до "фермеризації" при реформуванні 
аграрного сектора в Україні не відбулося, тому альтернати-
вою повинно бути кооперування селян-власників і ство-
рення системи саме виробничих кооперативів. Вони вико-
нують важливі соціальні функції, компенсуючи наслідки 
ринкової трансформаційної аграрної сфери. Тут принци-
пово важливо використати переваги виробничих коопера-
тивів у розвитку соціального відродження села, сільської те-
риторії, чого не можуть зробити підприємства інших орга-
нізаційно-правових форм. 

Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи – це 
об’єднання сільськогосподарських виробників із метою до-
сягнення вищої ефективності  їхніх приватних господарств.  
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Перспективним вважалося створення обслуговуючих коо-
перативів на базі майна членів реформованих господарств. 
Ще у 2001 р. було видано практичний посібник «Сільського-
сподарські обслуговуючі кооперативи» [153], до якого входив 
розділ про особливості створення СОК у процесі реорганіза-
ції КСП. Але практика не підтвердила логічний і зрозумілий 
шлях для сільськогосподарських товаровиробників.  

Відповідно до рекомендацій найбільшого поширення 
набули три типи кооперативів: спеціалізовані (заготівля, 
переробка, маркетинг сільськогосподарської продукції, ма-
теріально-технологічне, інформаційно-консультаційне об-
слуговування); агроторгові доми та багатофункціональні 
кооперативи (рис. 2.1). 

 
Рис. 2.1. Види кооперативів* 

*Представлено з результатів досліджень авторів 

Проте динаміка формування сільськогосподарських коо-
перативів є вкрай повільною (рис.2. 2). 

Галузеві 

Кооперативні об’єднання 

ВИДИ КООПЕРАТИВІВ 

Територіальні 

Сільськогосподарські 

Виробничі 

Обслуговуючі 

Кредитні Споживчі 

 
 
 

Переробні – 
переробка 

сільськогоспо-
дарської  
продукції 

Заготівель-
но-збутові – 
заготівля, збері-
гання, передпро-
дажна обробка, 
продаж сільсько-
господарської 

продукції, надан-
ня маркетинго-
вих послуг тощо

Постачальницькі 
– закупівля та поста-
чання засобів вироб-
ництва, матеріально-
технічних ресурсів, 
виготовлення сирови-
ни й матеріалів і 

постачання їх членам 
кооперативу 

Сервісні – технологічні, транс-
портні, меліоративні, ремонтні, 
будівельні, еколого-відновні робо-
ти, ветеринарне обслуговування і 
племінна справа, телефонізація, 
газифікація, електрифікація в 
сільській місцевості, надають 
побутові, санаторно-курортні, 
науково-консультаційні послуги, 
послуги з ведення бухгалтерського 

обліку, аудиту та ін. 

 
 

Багатофун-
кціональні – 
поєднання 
кількох видів 
діяльності 



94 

839 1037
1055

1127

1044
979

936
645 746 920856

885 1017
1022

1035 1125

-300

200

700

1200

1700

2200

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи

 
Рис. 2.2. Розвиток сільськогосподарської обслуговуючої 

кооперації в Україні*  
*Сформовано за даними Мінагрополітики.  

 
Нині в Україні із 1125 зареєстрованих, функціонує 610 

обслуговуючих кооперативів.  
Із працюючих кооперативів 23% – молочні, 9% – мясні, 

13% плодоовочеві, 7% – зернові, 22% –  з обробітку землі та 
збирання урожаю та 25% – інші (рис. 2.3). 
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 Рис. 2.3. Розвиток сільськогосподарських кооперативів у 
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*Сформовано за даними Мінагрополітики  
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22% заготівельно-збутові та 18% іншими видами діяльності 
(рис. 2.4). 

 
Рис. 2.4. Розвиток сільськогосподарських кооперативів у 

розрізі видів діяльності* 
*Сформовано за даними Мінагрополітики 

Проте, кількісна динаміка кооперативів змінюється, 
показовою є їхня структура (рис. 2.5). 
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Рис. 2.5. Кількісна динаміка розвитку мережі 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів 
(СОК) за видами діяльності 2017 рік* 

*Сформовано за даними Мінагрополітики.  
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Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи є особли-
вим типом корпоративних підприємств, створених шляхом 
добровільного об’єднання капіталів і зусиль сільськогосподар-
ських товаровиробників (фізичних і юридичних осіб), які є 
водночас його власниками і клієнтами, але при цьому зали-
шаються самостійно господарюючими суб’єктами.  

Обслуговуючі кооперативи орієнтовані не на отримання 
прибутку, а на якісне обслуговування своїх клієнтів-власників 
для забезпечення прибуткової діяльності шляхом 
обслуговування за цінами, максимально наближеними до 
собівартості. Практика роботи обслуговуючих 
сільськогосподарських кооперативів протягом 2002–2017 р. 
продемонструвала позитивні результати. Можна назвати деякі 
з таких кооперативів: «Південний союз» с. Чукалівка 
Херсонської, «Авігаїл» з м. Берегово Закарпатської, «Західний» 
Рівненської, «Ратай» Тернопільської областей та інші. 

В червні 2017 року реалізовано проект «Кооперативне 
навчальна ферма та послуги» для навчання членів коопера-
тивного об’єднання «Господар» Дніпропетровської області. 
Метою проекту крім навчання членів кооперативів є демон-
страція прогресивних методів виробництва високоякісного 
молока, збільшення доходів членів кооперативного обєд-
нання. Бюджет проекту становить понад 1 800 тис. євро. До-
норами та партнерами проекту виступили фонд «Данон», 
Данон Україна, «Heifer progect International», Департамент 
міжнародних зв’язків торгівлі та розвитку Канади та ВГО 
«Сільськогосподарська консультаційна служба». Значну ма-
теріальну допомогу надав МБФ «Добробут громад». 

В обласне об’єднання «Господар», яке стало вісником коо-
перативної думки, входить шість сільськогосподарських коо-
перативів які надають своїм членам такі послуги: Збір молока, 
штучне осіменіння, ветеринарні послуги, спільне користуван-
ня пасовищем. 
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Кооперативна навчальна ферма стала центром для бажаю-
чих створити кооператив, також для членів кооперативів, які 
цікавляться питанням реконструктуризації сімейних ферм, 
або їх будівництвом. 

Набувають розвитку полуничні кооперативи з викорис-
танням сучасних технологій. Кооператив у селі Лосятин Тер-
нопільської області надає своїм членам послуги з вирощуван-
ня полуниці, зберіганням та збутом готової продукції. За час 
роботи кооперативу площі зросли в тричі. В 2016 році вироб-
лено понад 200 т полуниці. 

Сільськогосподарських обслуговуючий кооператив «Іван-
ковецький світанок» Кіровоградської області в складі 50 членів  
створив лінію з переробки молока, яка побудована із вітчиз-
няних агрегатів та може переробляти 3 тони сировини за змі-
ну. Виробляється молоко, сметана, кефір, ряжанка та кисло-
молочний сир. Продукцію кооператив реалізовує шкільним та 
освітнім закладам. До впровадження проекту залучили два 
кооперативи та 150 сільських родин.    

Кооператив «Братковицький» функціонує у Львівській об-
ласті в с. Братковичі, об’єднує 140 членів, які займаються виро-
бництвом молока. Для його створення була проведена значна 
навчально-просвітницька робота, яка включала семінари, кру-
глі столи, прямі контакти, а також популяризацію кооперати-
вної ідеї через пресу, радіо, телебачення, що, власне, дало мо-
жливість сформувати ініціативну групу. Період від створення 
ініціативної групи, розробки проекту кооперативу, визначен-
ня цілей і членства в кооперативі, підготовки матеріальної ба-
зи та концепції кооперативу і до прийняття його статуту та 
початку діяльності тривав понад чотири роки. 

Яскравим прикладом практики створення потужностей для 
переробки сировини на основі кооперації є об’єднання «Гос-
подар підгір’я» Сторожинецького району Чернівецької облас-
ті, створене на базі трьох кооперативів. За підтримки органів 
місцевої влади та міжнародних проектів технічної підтримки, 
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вдалося запустити кооперативний молокопереробний завод 
«Молочний Край» потужністю 12 т за зміну.  

Як свідчить досвід, ефективна господарська діяльність 
будь-яких організаційно-правових структур – виробників 
сільськогосподарської продукції можлива лише за достатнього 
їх нормативного і правового забезпечення. За роки незалежно-
сті в Україні прийнято низку законів про розвиток споживчої 
та сільськогосподарської кооперації, кредитні спілки. 

Відродження реальних кооперативних відносин у вітчи-
зняному аграрному секторі було розпочато з прийняттям 
Верховною Радою України у 1997 р. відповідного Закону 
«Про сільськогосподарську кооперацію», який відкрив ши-
рокі можливості для сільськогосподарських товаровиробни-
ків у створенні власних, повністю ними контрольованих 
структур агробізнесу. Цей Закон передбачив можливість 
створення не лише низових сільськогосподарських коопера-
тивів (горизонтальна кооперація), а й таких організаційно-
правових форм кооперації, як кооперативні об’єднання. Ви-
значенню їхнього правового статусу надається велике зна-
чення для подальшого розвитку національного кооперати-
вного руху, для чого Україна має значний потенціал у роз-
витку кооперації. 

Визначною передумовою для розвитку сільськогосподарсь-
ких обслуговуючих кооперативів в Україні є понад 300 тис. 
особистих селянських господарств, що виробляють товарну 
продукцію, а близько 4,3 млн – для власного споживання.. 

Площа землекористування, що знаходиться в особистих се-
лянських господарствах, становить 6,5 млн га, з них для веден-
ня товарного виробництва – 2,5 млн га, особистого селянсько-
го господарства – 1,65 млн га. Налічується худоби – 2,2 млн го-
лів, у т.ч. корів – майже 1,6 млн голів. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня  
2010 р. № 557 «Про державну цільову програму підтримки 
розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперати-
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вів на період до 2015 року» передбачалося створити близько 
10 тис. кооперативів і виділити кошти в сумі 7 млрд грн. 
Передбачено, що виконання Програми забезпечить ство-
рення до 100 тис. робочих місць, товарооборот сільськогос-
подарської продукції через кооперативи збільшиться на 
20%, що стабілізує внутрішній ринок. Проте виконання 
програми не було досягнуто. 

Організація одного кооперативу потребує значних кош-
тів. Лише на створення молочарського кооперативу потріб-
но 1098 тис. грн (у цінах 2017 р.). Загальна сума витрат може 
досягти 6,9 млрд грн на організацію та формування матері-
ально–технічної бази кооперативів (табл. 2.1, 2.2). 

Таблиця 2.1 
Розрахунок потреби коштів для створення  

молочарського кооперативу із заготівлі та зберігання  
молока (потужністю 5000 т) 

(середня кількість членів кооперативу 70 (200 голів) 

Обладнання Кількість 
Вартість  
тис. грн.  

(з молоковозом)

Вартість тис. грн. 
(без молоковоза)*

Танк (ванна) для охолодження молока 
5000 л, шт. 

1 576 576 

Обладнання для очищення молока  
(комплект) 

1 19 19 

Обладнання для аналізу молока, шт. 1 20,5 20,5 
Ванна для миття обладнання, шт. 1 4,5 4,5 
Шафа сушильна, шт. 1 4,5 4,5 
Стіл лабораторний, шт. 1 3 3 
Відра (5 шт), бідони (3 шт), спецодяг  
(2 шт) 

Х 9 9 

Молоковоз, шт. 1 1280 - 
Доїльні апарати, шт. 70 455 455 
Приміщення (мобільний контейнер 
(20 футів) габарити 6000х2400х2400), 
шт. 

Х 185 185 

Дезінфікуючі матеріали (на рік)  Х 7,9 7,9 
Сепаратор жиру, шт. 1 2 2 
Міні електростанція 10 кВт, шт 1 78 78 
Організаційні витрати (статут,  
реєстрація) 

Х 2,8 2,8 

Всього Х 2647,2 1367,2 
Примітка: *Вартість станом на 01.01.2018 року. 
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Потреба в коштах на підтримку, формування та поліп-
шення матеріально-технічної бази сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів становить: 

1) компенсація вартості придбання холодильного та ін-
шого обладнання для сільськогосподарських обслуговую-
чих кооперативів із заготівлі та реалізації молока –  
5,4 млд грн (319 тис. грн 5000 кооперативів); 

Таблиця 2.2 
Розрахунок потреби коштів для створення  

молочарського кооперативу із заготівлі та зберігання  
молока (потужністю 2500 т) 

(середня кількість членів кооперативу 70 (100 голів) 

Обладнання Кіль-
кість  

Вартість  
тис. грн.  

(з молоковозом)*

Вартість  
тис. грн.   

(без молоковоза)* 
Танк (ванна) для охолодження 
молока 5000 л, шт. 

1 345 345 

Обладнання для очищення  
молока (комплект) 

1 19 19 

Обладнання для аналізу молока, 
шт. 

1 20,5 20,5 

Ванна для миття обладнання, шт. 1 4,5 4,5 
Шафа сушильна, шт. 1 4,5 4,5 
Стіл лабораторний, шт. 1 3 3 
Відра (5 шт), бідони (3 шт),  
спецодяг (2 шт) 

Х 9 9 

Молоковоз, шт. 1 1280 - 
Доїльні апарати, шт. 70 455 455 
Приміщення (мобільний  
контейнер (20 футів) габарити 
6000х2400х2400), шт. 

Х 185 185 

Дезінфікуючі матеріали (на рік)  Х 7,9 7,9 
Сепаратор жиру, шт. 1 2 2 
Міні електростанція 6 кВт, шт 1 40 40 
Організаційні витрати (статут, 
реєстрація) 

Х 2,8 2,8 

 
Всього 

 
Х 2378,2 1098,2 

Примітка: *Вартість станом на 01.01.2018 року. 
 

2) компенсації вартості спермодоз для штучного осіменіння 
корів – 0,6 млд грн (з розрахунку, що один кооператив надава-
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тиме послуги з штучного осіменіння 400 корів на рік за серед-
ньої вартості спермодози 50 грн = (5000 · 400 · 50) = 100 млн грн 
6 років = 6600 млн грн; 

3) компенсація вартості  придбання сільськогосподарської 
техніки для сільськогосподарських обслуговуючих кооперати-
ві з надання сервісних агробізнес-послуг (багатофункціональ-
ні) – 3,76 млд грн (752,7 тис. грн 5000 кооперативів); 

4) компенсація вартості придбання обладнання для сільсь-
когосподарських обслуговуючих кооперативів із заготівлі, збе-
рігання та реалізації плодоовочевої продукції – 0,85 млд грн 
(855,0 тис. грн  1000 кооперативів); 

5) компенсація вартості послуг із зберігання плодоовочевої 
сільськогосподарської  продукції на складах, (за оренду при-
міщень) – 1,5 млд грн (з розрахунку мінімальної потреби 
спеціалізованих плодоовочевих сховищ 10,0 тис. кв. метрів на 
область, всього 250,0 тис. кв. метрів за річної вартості оренди 
за 1 кв. м 1040 грн) = (250,0 · 1040 · 6 років) = 1560,0 млн грн); 

6) компенсація вартості  будівництва зерносховищ (коопе-
ративних елеваторів) у кількості 450 оди., ємністю одного 
елеватора – 10,0 тис. тонн, загальним обсягом капіталовкла-
день – 9,0 млд грн. 

Проте відсутність загальновизнаних методологічних пози-
цій щодо розуміння суті сільськогосподарського обслуговую-
чого кооперативу загальмувала розвиток кооперативного руху 
на селі. До причин також можна віднести псевдокооператив-
ний рух наприкінці 80-х років минулого століття, недовіра до 
колективних форм і відсутність коштів для створення обслу-
говуючих сільськогосподарських кооперативів. 

Досить нерівномірно на селі розвивається обслуговуюча 
кооперація. Спостерігається велика строкатість у показниках 
діяльності кооперативних структур як в областях, так і в окре-
мих регіонах. Так, у Карпатському регіоні на Івано-
Франківщині діє 42 кооперативи, Львівщині – 23, а в Черніве-
цькій області тільки 27. У центральних областях: Черкаській – 
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16, Вінницькій – 33, Київській – 59, Житомирській – 25. На схо-
ді України в Харківській області працює 3 кооперативних під-
приємства, а в Сумській – 15. Рівномірніше розміщені коопе-
ративні підприємства в центральних областях України, проте 
їх насиченість у цілому залишається досить низькою – 2,5- 
5,0 кооперативів на один адміністративний район. 

Слід відмітити діяльність окремих обслуговуючих коопе-
ративвів. Так сільськогосподарський кооператив «Добробут 
Андріївки» Покровського району Дніпропетровської області 
займається збором молока, здійснює штучне осіменіння ко-
рів, заготовляє корми  (сіно, силос), організовує спільне вико-
ристання пасовищ, надає послуги членам кооперативу з об-
робітку землі. Кооператив обслуговує 153 дійсних і 7 асоційо-
ваних членів. Кооператив охоплює 7 населених пунктів. За 
рік заготовляє близько однієї тисячі тон молока від 302 корів. 
В розпорядженні кооперативу 8 молокоприймальних пунктів 
з танками для охолодження молока, обладнанням для аналі-
зу, пунк штучного осіменіння та два молоковази. Інвестиції у 
створення кооперативу та матеріально-технічної бази стано-
вили 160 тисяч дол. США (в кінці 2012 р.). 

У суспільстві не утвердилося переконання, що коопера-
тивний принцип господарювання – це захист підприємни-
цької діяльності товаровиробників від посередницьких 
структур, які часом незаслужено присвоюють значну частку 
їхнього прибутку. 

Аналіз розвитку сільськогосподарських обслуговуючих ко-
оперативів показує, що найменшу участь у їх формуванні бе-
руть сільськогосподарські підприємства, які хоч і меншою мі-
рою, але так само страждають від монополізму трейдерів сіль-
ськогосподарської продукції, посередників із постачання засо-
бів виробництва, переробних та інших підприємств АПК. 

Недоліками діяльності значної частини сільськогоспо-
дарських обслуговуючих кооперативів є комерціалізація їх-
ньої діяльності, недотримання кооперативних принципів. 
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Відсутність в Україні динамічного кооперативного руху 
пояснюється тим, що суб’єкти господарювання ще не усві-
домили необхідності й сутності захисту своїх економічних 
інтересів. 

Важливим соціальним аспектом розвитку кооперації є 
перетворення кооперативів, особливо при сільських грома-
дах, в осередки розвитку демократії та самоврядування у 
сільській місцевості. Оскільки демократичне суспільство в 
нашій країні лише формується, принципово важливою є 
підтримка ініціативи створення самодіяльних організацій, 
особливо у сільській місцевості. Кооперативна ідея відпові-
дає принципам християнської моралі, іншим загальнолюд-
ським цінностям. 

У процесі формування кооперативного руху в Україні 
може виникнути ризик економічного банкрутства коопера-
тивів через вплив внутрішніх і зовнішніх чинників. До внут-
рішніх належать: недотримання кооперативами кооператив-
них принципів господарювання, некомпетентність, безвідпо-
відальність та нечесність членів правління й виконавчої ди-
рекції; індиферентність рядових членів до стану справ своєї 
організації, небажання економічно підтримувати своє підп-
риємство; відсутність виваженої стратегічної орієнтації, схи-
льність до авантюристичних методів ведення бізнесу; ігнору-
вання членами кооперативу та найманими працівниками 
особливої економічної природи своєї організації, «порушен-
ня ділової етики» тощо. Зовнішні чинники можуть негативно 
впливати через агресивну або недобросовісну конкуренцію з 
некооперативними бізнесовими структурами; некомпетент-
ність і корумпованість державних чиновників; порушення 
зовнішнього фінансового забезпечення; підбурювання гро-
мадської думки проти розвитку кооперації та ін. 

Сільськогосподарські кооперативи, навіть у розвинутих 
країнах, стикаються також із ризиком неможливості забезпе-
чення належної конкурентоспроможності. Цей вид ризику 
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пов’язаний з певними об’єктивними прорахунками коопера-
тивів як економічних організацій. По-перше, система прий-
няття принципових управлінських рішень в кооперативах не 
така гнучка, як у приватному бізнесі, де такі рішення операти-
вно приймає одна особа або дуже обмежене коло осіб, чи в  
акціонерному бізнесі, де ця функція делегована професійно-
му менеджменту. По-друге, кооперативи постійно відчувають 
потребу у фінансових ресурсах для розширеного відтворення 
власного бізнесу, оскільки стимули вкладення капіталу для 
їхніх членів відносно невисокі. 

Для розвитку кооперації необхідна реальна підтримка з 
боку державних органів, розуміння того, що кооперація – 
ефективна форма господарювання, здатна створити умови 
щодо економічної підтримки сільськогосподарських това-
ровиробників через формування фонду підтримки коопе-
ративів. 

Для успішного функціонування й розвитку сільськогоспо-
дарської кооперації необхідно розробити і прийняти регіона-
льні програми розвитку сільськогосподарських обслуговую-
чих кооперативів (на перспективу 10-15 років); активізувати 
роботу місцевих органів влади щодо розробки регіональних 
програм; сприяти активізації громадського суспільства через 
розвиток соціального капіталу. 

У перспективі найбільш поширеними організаційними 
моделями сільськогосподарських кооперативів будуть: 

- спеціалізовані кооперативи з виконання певних функ-
цій (переробні, маркетингові, постачальницькі, сервісні); 

- багатофункціональні кооперативи, що створювати-
муться на районному рівні у формі агроторгових домів, що 
можуть об’єднувати всіх товаровиробників і здійснювати 
збут продукції та забезпечувати необхідними матеріалами, 
ресурсами своїх клієнтів-власників, надавати їм інформа-
ційно-консультативні послуги; 

- кооперативи при сільських громадах, що створюються 
власниками особистих селянських господарств одного або 



 

105 

кількох сіл для надання послуг, пов’язаних із веденням цих 
господарств. 

Для успішного функціонування й розвитку сільськогос-
подарської кооперації на селі передбачається: 

- відновлення державної цільової програми підтримки роз-
витку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів; 

- розробка регіональних програм розвитку сільськогос-
подарської кооперації, спрямованих на розбудову і розвиток 
інфраструктури аграрного ринку; 

- сприяння організації кооперативних фінансових струк-
тур, зокрема кооперативних банків; 

- створення регіональних центрів науково-методичного 
супроводу розвитку кооперації та перепідготовки кадрів у 
вузах і дорадчих сферах; 

- розширення підготовки фахівців у вузах за спеціальнос-
тями "кооперативна економіка", "кооперативний менедж-
мент", "кооперативне право". 

Для прикладу: вартість обладнання для молочарського 
кооперативу становить – 1367,2 тис. грн, овочевого – 850, зер-
нового – 43,2 млн грн, багатофункціонального – 750 тис. грн. 

Створення 10 тис. кооперативів (у середньому один коо-
ператив на 2-3 населених пункти) забезпечить додаткових 
50 тис. робочих місць у сільській місцевості, надання послуг 
сільськогосподарським товаровиробникам на суму до  
32 млрд грн, реалізацію на внутрішньому аграрному ринку 
через кооперативи не менше 20% від загального товарообігу. 

Фінансову підтримку сільськогосподарським обслуговую-
чим кооперативам надано відповідно до постанови Кабінет 
Міністрів України від 9 березня 2011 р. № 272 «Про затвер-
дження Порядку використання коштів обслуговуючих коо-
перативів». Бюджетні кошти були спрямовані на конкурсних 
засадах на фінансову підтримку сільськогосподарських об-
слуговуючих кооперативів, членами яких є виключно особи-
сті селянські, фермерські господарства та фізичні особи – 
сільськогосподарські товаровиробники, для придбання сіль-
ськогосподарської техніки, обладнання та устаткування віт-
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чизняного виробництва у розмірі 90% вартості техніки без 
урахування сум податку на додану вартість за умови попере-
дньої оплати кооперативом постачальнику техніки 10 %. 

У 2012 р. за бюджетною програмою "Фінансова підтримка 
заходів в агропромисловому комплексі" для державної підт-
римки сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам 
було виділено 5,0 млн грн. Із затвердженої суми станом на  
1 січня 2013 р. використано тільки 330 тис. грн. 

Фактично обсяг державної підтримки розвитку сільського-
сподарської обслуговуючої кооперації за 2009 – 2018 роки ста-
новив 557,1 млн. грн. (рис. 2.6).  
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Ри. 2.6. Обсяги державної підтримки сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів за роками* 
*Сформовано відповідно до даних Міністерства аграрної політики та продовольства 
України та Концепції розвитку фермерських господарств та сільськогосподарської 
кооперації на 2018-2020 рр. 
Примітка: на початку 2013 року зареєстровано кредиторську заборгованість у сумі 
2256,73 млн. грн. перед 20 СОК 

 
На даному етапі не ведеться централізованого збору, об-

робки й узагальнення статистичної інформації про обсяги 
діяльності обслуговуючих кооперативів, їхню спеціалізацію, 
товарообіг, фінансові результати діяльності та інші харак-
теристики. Не існує також органу, який би ідентифікував 
відповідність діяльності кооперативів міжнародним коопе-
ративним принципам і законодавчій базі України та здійс-
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нював моніторинг розвитку сільськогосподарської обслуго-
вуючої кооперації за видами діяльності, ведеться лише мо-
ніторинг кількісного складу цих формувань без аналізу ре-
зультатів роботи.  

Великого значення для розвитку сільськогосподарської 
обслуговуючої кооперації набуває співробітництво з підп-
риємствами споживчої кооперації. Це забезпечує стабільне 
надходження сировини до переробних підприємств спожи-
вчої кооперації, використання торговельної мережі. Таке 
співробітництво можливе у формі спільної заготівельно-
збутової діяльності та переробки сільськогосподарської 
продукції. 

Перспективним є створення кредитних спілок у зоні діяль-
ності обслуговуючих кооперативів. В Україні діють дві органі-
заційні структури, які об’єднують первинні організації кредит-
них спілок і забезпечують координацію та формують інформа-
ційне поле Національна асоціація кредитних спілок України 
(НАКСУ), яка об’єднує 140 кредитних спілок України, і Всеук-
раїнська асоціація кредитних спілок (ВАКС). Станом на 1 січня 
2013 р. в Україні було зареєстровано 862 кредитних спілки та 
1230 відокремлених підрозділів. 

У результаті дослідження функціонуючих в Україні коо-
перативних структур виявлено основні проблеми, що стри-
мують їх розвиток: такий тип підприємств як сільськогоспо-
дарський обслуговуючий кооператив непередбачено у Гос-
подарському кодексі України; нерозуміння й неготовність 
сільськогосподарських формувань і сільського населення до 
кооперування, недооцінка суті та переваг кооперативної 
моделі аграрного підприємництва через те, що кооператив-
на ідея не отримала ефективної політичної й інформацій-
ної підтримки; неузгодженість інтересів учасників коопера-
ції, наявність різних за розмірами суб’єктів господарювання; 
відсутність систематичної підготовки й відбору кооперати-
вних лідерів і нестача менеджерів вищого рівня. 
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Аналіз стану розвитку сільськогосподарської кооперації, 
як інституту інтеграційних відносин, і проблем, які стри-
мують її розвиток, переконує в необхідності організаційних, 
правових та економічних заходів: відновити чинність дер-
жавної цільової програми підтримки розвитку сільськогос-
подарських обслуговуючих кооперативів; розробити Націо-
нальну концепцію кооперації як основи інфраструктури 
аграрного ринку і розвитку сільських територій; сприяти 
формуванню регіональних центрів кооперації, де спільно з 
дорадчими службами надавати консультаційну допомогу 
новостворюваним кооперативам, дбати про підвищення 
освітянських знань потенційних кооператорів, створити 
школу кооперативних лідерів, організувати атестацію дер-
жавних службовців, відповідальних за розвиток кооперації; 
для забезпечення кадрами кооперативних формувань за-
провадити підготовку спеціалістів сільськогосподарської 
кооперації у ВНЗ аграрного профілю. Забезпечити освіту та 
стажування за кордоном вітчизняних спеціалістів із коопе-
ративного розвитку вищого рівня кваліфікації; активізувати 
наукові дослідження з питань розвитку кооперації та інтег-
рації в аграрному виробництві, ширше використовувати 
синергетичний підхід для методологічного обґрунтування 
системного розвитку кооперативного сектору з виокрем-
ленням структуроутворюючих чинників формування бага-
торівневої горизонтально- та вертикально інтегрованої коо-
перативної системи. Систематизувати економічні показни-
ки оцінки ефективності функціонування кооперативних 
структур і розширити дослідження чинників, що негативно 
впливають на розвиток кооперації.Вагомою має бути і роль 
громадських організацій у становленні й розвитку коопера-
ції та інтеграційних відносин. 

Феномен сільськогосподарської кооперації полягає в тому, 
що вона має подвійну природу. З одного боку, це економічна 
структура – підприємство, що виконує певні бізнесові функції, 
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керуючись економічними інтересами своїх клієнтів-власників, 
з іншого,  – соціальне утворення, де ті, хто кооперуються, зна-
ходять соціальний захист, разом задовольняючи свої економічні 
інтереси, що надто важливо для дрібних товаровиробників.  

Другий важливий аспект розвитку кооперації полягає в то-
му, що кооперативи є базою формування соціального капіта-
лу населення, допомагають у розвитку сільської місцевості, 
створюють робочі місця, сприяють зростанню кваліфікації 
сільських мешканців. 

Держава підтримує кооперативну діяльність шляхом 
створення гарантійно-кредитних установ; вирішення пи-
тання диференційованого підходу до оподаткування обслу-
говуючих кооперативів, сприяння кадровому забезпеченню 
кооперативного сектору економіки й розвитку інтеграцій-
них формувань. У Національному науковому центрі "Інсти-
тут аграрної економіки" розроблено модель обслуговуючого 
кооперативу (рис. 2.7). 

На шляху розвитку кооперативів можуть бути і перешко-
ди. Кооперативам важче забезпечити належну конкуренто-
спроможність з об’єктивних причин. Зокрема, колективно 
прийняті рішення менш гнучкі порівняно з комерційними 
структурами. Виражений соціальний характер кооперативу 
утруднює проведення агресивної аграрної маркетингової 
політики. Можуть бути і внутрішні чинники, які перешко-
джають становленню кооперативного сектору, а саме: неста-
ча кваліфікованих менеджерів, слабка активність членів у 
підтримці своєї організації в здійсненні прийнятої стратегії. 
Не завжди у членів кооперативу є свідоме переконання в 
правильності обраного шляху, взаємна довіра й особиста від-
дача, до того ж за умови обмежених фінансових ресурсів.  
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Рис. 2.7.  Модель сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу (СОК) 

Джерело: розроблено на основі проведених досліджень. 
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Проблемним питанням є інвестування кооперативного 
сектору. Кооперативи не співпрацюють із зовнішніми інвес-
торами через неприбутковий характер діяльності, а можли-
вості залучення внутрішніх інвестицій не такі потужні як в 
акціонерному бізнесі. Відсутність зовнішніх джерел надхо-
дження коштів і обмеженість власних ресурсів гальмує ство-
рення матеріально технічної бази сільськогосподарських об-
слуговуючих кооперативів. 

Для розвитку кооперації важлива реальна підтримка з 
боку державних органів, розуміння того, що кооперація є 
необхідною формою господарювання, здатною створити 
умови економічної допомоги сільськогосподарським това-
ровиробникам через формування фонду підтримки коопе-
ративів. Крім того, слід запровадити пільгове кредитування 
кооперативів за схемами, що застосовуються для сільського-
сподарських підприємств. 

 
2.3. Рoзвиток сільськогосподарських мoлoчapcькиx 
кooпepaтивiв і ринoк мoлoкa∗ 

 
Розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації 

повинен розглядатись як пріоритетний напрямок стабіліза-
ції соціально-економічної ситуації на селі та створення пе-
редумов для економічного зростання. Кооперативні форму-
вання дають можливість включити продукцію, вироблену 
селянськими господарствами, в маркетинговий ланцюг, під-
вищити її додану вартість шляхом покращення первинної 
обробки і зберігання, гарантувати безпечність та якість 
продукції, посилити соціальну відповідальність сільської 
громади. 

На розвинених ринках  сільськогосподарські кооперативи є 
домінуючою формою організації виробників. Наприклад, у 
країнах ЄС вони займають значну частку сільськогосподар-

                                           
∗ Автори: Малік М.Й., Рибак Я.Я., Мамчур В.А., Півторак В.С. Авраменко Ю.О., Мамчур Л.В. 
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ського виробництва (40 – 50 % у середньому по Співдружності 
та до 75 % в окремих країнах і секторах), у США (у 2013 р. ви-
ручка ста найбільших сільськогосподарських кооперативів 
сягнула 174 млрд дол.), в Канаді на кооперативи припадає  
40 % всіх грошових надходжень фермерів [341]. 

Для 3,2 млн власників особистих селянських господарств 
молоко є важливим джерелом доходів. Проте відсутні гаран-
товані шляхи збуту, канали його заготівлі через споживчу 
кооперацію вже не діють, не працюють система селекційно-
племінної роботи та пункти штучного осіменіння. Ці недолі-
ки можна усунути за допомогою обслуговуючої кооперації. 

На даному етапі централізованого збору, обробки та нако-
пичення статистичної інформації про обсяги діяльності об-
слуговуючих кооперативів їх спеціалізацію, товарообіг, фінан-
сові результати та інші характеристики діяльності не ведеться. 
Не існує органу, який би ідентифікував відповідність діяльно-
сті кооперативів міжнародним кооперативним принципам і 
законодавчій базі України та здійснював моніторинг розвитку 
сільськогосподарської обслуговуючої кооперації за видами ді-
яльності.  

Стан і тенденції розвитку молочарських обслуговуючих ко-
оперативів є недостатніми виходячи з обсягів виробництва 
молока та реалізації його через кооперативи (рис. 2.8). 

Виробництво молока господарствами населення займає 
значну частину у структурі валового виробництва молока. 
Проте обсяг молока, який реалізується через сільськогоспо-
дарські обслуговуючі кооперативи, дуже незначний. При-
чина криється в малій кількості діючих молочарських коо-
перативів. Станом на 01.01.2018 р. реально здійснюють гос-
подарську діяльність лише 55,8 % обслуговуючих коопера-
тивів. 

Середньо-економічно активний молочарський обслуго-
вуючий кооператив налічує 38 членів. Із загального обсягу 
виробленої членами кооперативів продукції  81,3 % реалізу-
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ється на переробні підприємства, 12,4 % – на ринки, 1,4 % – у 
соціальну сферу та 4,8 % – посередникам. Варто зазначити, 
що при таких невеликих обсягах саме сільськогосподарські 
обслуговуючі кооперативи несуть суттєве соціальне наван-
таження в життєдіяльності місцевих громад, що зумовлює 
необхідність його підтримки та сприяння розвитку. 

 
Рис. 2.8. Динаміка виробництва молока в Україні* 

*Сформовано на основі [290] 

 

У середньому економічно активний СОК нараховує  
38 членів, його основний фонд складає 83 тис. грн. Будучи 
матеріально-технічно недостатньо забезпеченим та еконо-
мічно мало активним, середньостатистичний СОК надає 
щороку послуги кожному своєму члену в середньому на су-
му 155 тис гривень. Загалом у СОК обєднано максимум  
0,6 відсотка дрібних виробників сільськогосподарської про-
дукції країни. Із загального обсягу виробленої СОК продук-
ції:  81,3 відсотка реалізується на переробні підприємства, 
12,4 відсотка - на ринки, 1,4 відсотка - у соціальну сферу та 
4,8 відсотка – посередникам. Крім того, за розрахунками 
Мінагрополітики у 2016 році у виробництві валової продук-
ції сільського господарства частка СОК становила 0,004% - 
продукції рослинництва та 0,17 % - продукції тваринництва. 
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Тому СОК на даному етапі розвитку не мають великого 
впливу як на сільську, так і вцілому на аграрну економіку. 
При цьому саме СОК несуть суттєве соціальне навантажен-
ня в життєдіяльності місцевих громад. 

Стан власної або орендованої матеріально - технічної бази 
СОК з 2013 по 2016 рік (включно) погіршився. Зокрема, у по-
рівнянні з 2013 роком, у 2016 році у СОК зменшилась на:  
52 відсотка кількість землі та пасовищ; 38 відсотків кількість 
будівель і споруд; 19 відсотків кількість сільгосптехніки тех-
ніки; 11 відсотків – обладнання та устаткування. Разом з тим, 
зросла на 21 відсоток кількість придбаного обладнання, уста-
ткування. Станом на 1 січня 2017 року СОК України мають у 
власності або оренді 2153 одиниці сільськогосподарської тех-
ніки, устаткування та обладнання (далі - с/г техніка) та пот-
ребують 742 од або 34,5 % від наявної с/г техніки. 

Цінова ситуація, що склалася на ринку молока, визначає 
потенціал розвитку молочарських кооперативів. Динаміка цін 
реалізації молока від господарств населення за попередні кі-
лька років на рівні з іншими категоріями виробників молока, 
проте зниження вартості його закупівлі саме в населення зу-
мовлено малими партіями сировини, низькою якістю та наяв-
ністю багатьох посередницьких структур. 

Як показали результати дослідження, однією з вагомих 
проблем  є потреба в коштах для створення матеріально-
технічної бази кооперативу (див. табл. 2.1 та 2.2), що вимагає 
підтримки. Така підтримка надається у багатьох країнах світу 
через повернення частини коштів, витрачених на купівлю не-
обхідних матеріалів і засобів виробництва. В Україні такі кош-
ти надають на грантовій основі за участі іноземних спонсорів і 
місцевих бюджетів. 

Наприклад, сільськогосподарський обслуговуючий коопе-
ратив «Іванковецький світанок» у Знам’янському районі Кіро-
воградської області випускає свою продукцію під маркою «Сі-
мейна ферма». Потужність переробки молока – 3 т за зміну. 
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Щоденний ранковий маршрут молоковоза при заготівлі мо-
лока становить 25 км. Кооператив обслуговує 3 населені пунк-
ти (близько 50 членів). Вступний внесок у кооператив 10, па-
йовий – 100 грн. 

Вартість 1 л заготовленого молока становить 4 грн. Розра-
хунок з членами проводиться кожні 10 днів, при цьому сума 
виплат залежить від якості молока. Якщо воно низької жир-
ності, члену кооперативу зараховують фактично зданий об-
сяг, але вже за нижчою ціною. Раніше зараховували меншу 
кількість молока, але не всім членам була зрозуміла така си-
стема й виникало багато спірних питань. 

Проект отримав підтримку в сумі понад 2 млн грн від 
партнерів: МБФ «Добробут громад» – 1275 тис. грн; Кірово-
градської обласної та районної влади – 630 тис. грн; Проекту 
USAID «АгроІнвест» – 200 тис. грн. 

При створенні кооперативів у Дніпропетровській області в 
Покровському та Андріївському районах сформовано 8 коо-
перативів, членами яких стали 1100 родин із 318 сіл. Крім того, 
створено кооперативну молочну ферму, для чого було залу-
чено 17 млн грн: Данон Україна – 52 %, МБО «Добробут гро-
мад» – 15,4 %, Канадська агенція міжнародного розвитку –  
30,7 %. На базі цих кооперативів створено об’єднання «Госпо-
дар», яке виконує основну функцію – формування великих 
партій якісної сировини. Крім того, проводиться навчання 
членів кооперативу, надається інституційна підтримка, кре-
дитування малих сімейних ферм і сприяння розвитку сільсь-
ких територій. 

Крім вартості обладнання для молочарських кооперати-
вів  необхідні кошти на процес обслуговування заготівлі мо-
лока (табл. 2.2).  

Ці витрати прямопропорційно впливають на ціну заготов-
люваного молока, що знижує привабливість кооперативу. 
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Таблиця 2.2 
Витрати на обслуговування заготівлі молока в місяць  

(за цінами 2015 р.) 

Витрати на обслуговування (місяць) Кількість Вартість, грн 

Вода 15м3 70 
Електроенергія 2000 кВт/год 680 

Паливо 180 4380 
Дезінфікуючі матеріали 35 4375 

Заробітна плата 1 3909 
Всього 13414 

*Розрахунки за результатами досліджень. 

 
Проведені дослідження окремих кооперативів – «Ратай» 

Тернопільської області, «Добробут Андріївки» Дніпропет-
ровської області, «Іванковецький світанок» Кіровоградської 
області, «Господар підгір’я» Чернівецької області показали, 
що в основному вони намагаються дотримувати кооперати-
вних принципів, але не завжди виконують всі юридичні ви-
моги. У деяких випадках не визначено розмір пайових вне-
сків членів, відсутні правила внутрішньої господарської дія-
льності, надається великий обсяг послуг не членам коопера-
тиву, не дотримуються правила та строки проведення зага-
льних зборів. 

Для успішного розвитку молочарської кооперації в Укра-
їні бракує системної та стабільної державної підтримки. Во-
на як у сільському господарстві, такі в молочній галузі, зок-
рема, є значно нижчою порівняно з іншими країнами-
виробниками молочної продукції. 

Роль держави у розвитку кооперативного сектору еконо-
міки визначається сприянням кооперативному навчанню і 
стимулюванням до створення кооперативів, здійсненню ко-
нтролю за дотриманням принципів кооперації та забезпе-
ченням матеріальної підтримки кооперативів. 
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При закупівлі молока кооперативами закупівельна ціна 
його зростає в середньому на 15 – 30 %. Тому пряма реаліза-
ція молока кооперативами переробним підприємствам пев-
ним чином зменшить негативний вплив посередника на 
ринку. В Україні у цьому напрямі сьогодні працюють ком-
панії «Данон» і «Мілкіленд». Кожна з них об’єднала у коо-
перативи понад 10 – 15 тис. власників господарств.  

За результатами опитування сільських жителів більша їх 
частина позитивно ставиться до сільськогосподарської об-
слуговуючої кооперації, але є надто віддаленою від реалій у 
цій сфері. Наприклад, кооператив «Братковицький» функ-
ціонує у Львівській області в с. Братковичі, об’єднує 140 
членів, які займаються виробництвом молока. Для його 
створення була проведена значна навчально-просвітницька 
робота, яка включала семінари, круглі столи, прямі контак-
ти, а також популяризацію кооперативної ідеї через пресу, 
радіо, телебачення, що, власне, дало можливість сформува-
ти ініціативну групу. Період від створення ініціативної 
групи, розробки проекту кооперативу, визначення цілей і 
членства в кооперативі, підготовки матеріальної бази та 
концепції кооперативу і до прийняття його статуту та поча-
тку діяльності тривав понад чотири роки. 

Poзвитoк pинку мoлoкa тa мoлoкoпpoдуктiв в Укpaїнi 
пpoxoдить у cклaдниx opгaнiзaцiйнo-eкoнoмiчниx i 
фiнaнcoвиx умoвax. Визнaчaльнoю тeндeнцiєю нa pинку 
мoлoкa Укpaїни ocтaннi п’ять poкiв булo знaчнe пiдвищeння 
цiн як нa мoлoчну cиpoвину, тaк i нa гoтoву пpoдукцiю. 
Виcoкий piвeнь цiн нe тiльки cпpияв зpocтaнню eфeктивнocтi 
poбoти мoлoчнoї гaлузi, aлe й знaчнo мoтивувaв iмпopт 
зaкopдoннoї мoлoчнoї пpoдукцiї нa укpaїнcький pинoк. 

Aнaлiз pинку мoлoкa з 2010 poку пo 2017 piк cвiдчить пpo 
cуттєвe змeншeння oб’ємiв виpoбництвa мoлoкa (табл. 2.3). 
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Таблиця 2.3 
Виробництво молока в Україні** 

Показник 
 

Звітні роки 
2010 2014 2015 2016 2017 

Поголів’я корів, тис. гол. 2631 2263 2167 2109 2018 
у т.ч. в: сільськогосподарських 

підприємствах 
589 529 505 485 467 

господарствах населення 2042 1734 1662 1624 1551 
Середньорічний удій молока, кг 4082 4508 4644 4735 4820 

Виробництво молока, 
тис. тонн 

11249 11133 10615 10387 10281 

у т.ч.: сільськогосподарські  
підприємства 

2217 2648 2669 2706 2766 

господарства населення 9032 8485 7946 7676 7515 
Реалізовано СГП молока і  

молочних продуктів, тис. тонн 
2004 2506 2330 2538 2618 

Надійшло молока на переробні 
підприємства*, усього, тис. тонн 

4737 4617 4090 3710 3928 

у т.ч.: від сільськогосподарських 
підприємств 

2193 2880 2744 2512 2689 

господарств населення 2544 1737 1346 1198 1239 
Споживання молока на 1 особу 

в рік, кг 
206 223 210 210 200 

Рівень рентабельності  
виробництва молока, % 

17,9 11,1 12,7 18,6 26,9 

Рівень споживання молока та 
молоко продуктів на 1 особу, % 

до РНС * 
54,2 58,7 55,3 55,3 52,6 

Примітка: * не включаючи давальницьку сировину та власно вироблену про-
дукцію переробними підприємствами. 
**Сільське господарство України за 2017 рік : стат. зб та власні розрахунки. 

 
Встановлено, що 6,9 % молоді та 3,6% студентів не вважа-

ють кооперацію перспективним напрямом, що слід врахо-
вувати при формуванні планів розвитку кооперації як ідеї. 
Тривожним є інший факт: кожен десятий студент навчаль-
ного закладу аграрного профілю не може визначитися із 
відношенням до сільськогосподарської кооперації, п’ята ча-
стина опитаних, у тому числі молоді та студентів, не можуть 



 

119 

взагалі оцінити свій рівень знань у сфері сільськогосподар-
ської кооперації. Причиною таких явищ є відсутність систе-
мності в просвітницькій та дослідницькій роботі. Треба за-
безпечити свідомий вибір молоді на користь кооперації. 
Тільки тоді вона стане реальним «цінним партнером» у 
справі розвитку сільськогосподарської обслуговуючої коо-
перації. 

Динaмiкa cepeднix цiн peaлiзaцiї мoлoкa мaє щopiчнe 
збiльшeння у вcix кaтeгopiяx гocпoдapcтв (рис. 2.9.), проте 
дaнe збiльшeння не забезпечує зростання самого валового 
виробництва. 
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Рис. 2.9. Динаміка середніх закупівельних цін на молочну 

сировину в Україні* 
*Сільське господарство України за 2017 рік : стат. зб та розрахунки 

 
Oкpiм цiнoвoї пoлiтики, явнoю пpичинoю cкopoчeння 

виpoбництвa мoлoкa в Укpaїнi є cкopoчeння пoгoлiв′я кopiв 
бiльшe нiж у 2 paзи (рис. 2.10.). 
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Pиc. 2.10. Динaмiкa кiлькocтi кopiв пo Укpaїні* 

*Сільське господарство України за 2017 рік : стат. зб та розрахунки. 

 
Ocтaннiми poкaми, як бaчимo iз pиc. 2.10, cкopoчeння 

вiдбувaєтьcя по всіх напрямах, і дана тенденція залишати-
меться негативною про що свідчать прогнозні показники 
динаміки. 

Дaнi щoдo нaявнocтi cпeцiaльнoї тexнiки для oбpoбки тa 
oтpимaння мoлoкa (тaбл. 2.4.) в ciльcькoгocпoдapcькиx 
пiдпpиємcтвax cвiдчaть пpo мoлoчну cпeцiaлiзaцiю 
гocпoдapcькиx тoвapиcтв тa пpивaтниx пiдпpиємcтв, 
фepмepcькi гocпoдapcтвa тa кooпepaтиви мaють пpиблизнo 
oднaкoвe тexнiчнe cпiввiднoшeння. 

Виxoдячи iз пpoвeдeнoгo aнaлiзу, мoжeмo зaзнaчити, щo 
гocпoдapcтвa нaceлeння тa фepмepcькi гocпoдapcтвa є 
пoтeнцiйними учacникaми кooпepaтиву, тaк як пopiвнянo з 
дocягнутим piвнeм пpoдуктивнocтi, мaлoю нaявнicтю 
cпeцiaлiзoвaнoї мoлoчнoї тexнiки, нecпpoмoжнicтю 
peaлiзoвувaти пpoдукцiю пo вищим цiнaм, a тoму i 
вiдпoвiднo мeншими oтpимaними дoxoдaми, виявляєтьcя 
нaгaльнa нeoбxiднicть згуpтoвaнoї, кoмплeкcнoї тa 
цiлecпpямoвaнoї (нe poзпopoшeнoї чим xapaктepизуєтьcя 
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дaнa pинкoвa cитуaцiя) eкoнoмiчнoї дiяльнocтi. Caмe 
ocтaннє i є гoлoвнoю функцiєю icнувaння кooпepaтивiв 
зaгaлoм тa вчacнocтi мoлoчниx. 

Тaблиця 2.4 
Нaявнicть ciльcькoгocпoдapcькoї тexнiки у   

сільськогосподарських пiдпpиємcтвax у 2017 p. 
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Дoїльнi уcтaнoвки 
тa aпapaти 

10305 5989 1862 704 747 474 529 

Oчищувaчi-
oxoлoджувaчi 

мoлoкa 
2952 1656 556 211 223 121 185 

Мoлoчнi 
ceпapaтopи 

292 154 42 19 46 18 13 

Poздaвaчi кopмiв 
для вeликoї 

poгaтoї xудoби 
3465 2064 614 284 196 138 169 

*Рoзpaxoвaнo нa ocнoвi дaниx Дepжaвнoї cлужби cтaтиcтики України 

 
Вpaxoвуючи те, щo з бoку дepжaви виявляєтьcя недостат-

ня peгулятopнa пoлiтикa cтocoвнo pинку мoлoкa, чoму 
пiдтвepджeнням є звiт Aнтимoнoпoльнoгo кoмiтeту Укpaїни 
2016 poку, згiднo якoгo увaгa кoмiтeту булa зocepeджeнa нa 
нacтупниx cпoживчиx pинкax: кpупи гpeчaнoї, xлiбу, м’яca 
птицi, яєць куpячиx, oлiї coняшникoвoї paфiнoвaнoї бу-
тильoвaнoї тa цукpу (pинку мoлoкo cepeд ниx нeмaє), пocтaє 
нeoбxiднicть caмocтiйнoї кooпepaтивнoї (згуpтoвaнoї) дiяль-
нocтi зaдля виpiшeння пpoблeмниx: збip, збepeжeння, зaку-
пкa чи opeндa тexнiчнoгo ocнaщeння (тexнiчнe oбcлугoву-
вaння), пepepoбкa, знaxoджeння вигiдниx кaнaлiв збуту 
(пpocувaння пpoдукцiї) тa peaлiзaцiя зa пpoдукцiї вигiдни-
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ми цiнaми. Кooпepaтивнe виpiшeння нaгaльниx питaнь 
нaдacть пoтeнцiйним учacникaм кooпepaтиву мoжливicть 
фopмувaння гiдниx влacниx дoxoдiв тa poзвитку пiдпpиєм-
ливoгo мoлoчнoгo pуxу ciльcькoгo нaceлeння. 

Оcтaннi poки cпocтepiгaєтьcя oбнaдiйливa тeндeнцiя щoдo 
пoкpaщeння якocтi мoлoкa. Тaк, чacткa мoлoкa eкcтpa клacу 
пpи зaкупiвлi у вcix кaтeгopiяx гocпoдapcтв у 2015 poцi зpocлa з 
3,2% дo 4,4%, вищoгo ґaтунку – з 20 % дo 23 %. Вiдпoвiднo, 
cкopoтилacя чacткa мoлoкa нижчoї якocтi: вiдcoтoк мoлoкa  
II ґaтунку змeншивcя з 34 % дo 31 %. 

Зaзнaчимo, щo з мoлoкa, зaкуплeнoгo в кopпopaтивнoму 
ceктopi, 9,8% - цe мoлoкo eкcтpa клacу; 34,3% - мoлoкo 
вищoгo ґaтунку; i 34,3% - пepшoгo. В тoй жe чac, нaceлeння 
пocтaвилo нa пepepoбку 13,1% мoлoкa пepшoгo ґaтунку тa 
82,6% дpугoгo.  

Cлiд пiдкpecлити, щo нaвiть пpи тaкиx нeзaдoвiльниx 
умoвax для вcix peгioнiв в oкpeмиx iз ниx poбoтa пo 
cтвopeнню кooпepaтивiв, пpaктичнo нe вeдeтьcя. Цe мaє 
мicцe у Зaкapпaтcькiй, Xapкiвcькiй, Дoнeцькiй, 
Тepнoпiльcькiй, Xмeльницькiй, Лугaнcькiй, Микoлaївcькiй 
oблacтяx. Як вiдoмo цi peгioни cуттєвo piзнятьcя умoвaми 
виpoбництвa, piвнeм cпeцiaлiзaцiї, чиceльнicтю 
дoмoгocпoдapcтв, aлe oднaкoвим для ниx є нeзaдoвiльнa 
opгaнiзaцiя poбoти пo cтвopeнню кooпepaтивiв. Якщo в 
cepeдньoму нa peгioн пo Укpaїнi пpaцює 22 кooпepaтиви, тo 
в циx oблacтяx 2-7 paзи мeншe. В тoй чac в тaкиx oблacтяx як 
Iвaнo-Фpaнкiвcькa, Чepкacькa, Вiнницькa циx кooпepaтивiв 
у 2,5-4 paзи бiльшe. 

Пoкaзoвим є пpиклaд Пoлтaвcькoї oблacтi, дe зa 
peзультaтaми oпитувaння гoлiв ciльcькиx тa ceлищниx paд 
нaйбiльш пpiopитeтним нaпpямкoм дiяльнocтi 
ciльcькoгocпoдapcькиx oбcлугoвуючиx кooпepaтивiв ви-
знaчeнo мoлoчapcький. У Пoлтaвcькiй oблacтi зapeєcтpoвaнo 
38 ciльcькoгocпoдapcькиx oбcлугoвуючиx кooпepaтивiв 



 

123 

(COК), з якиx 19 – мoлoчapcькi. Фaктичнo дiє 19 COК (лишe 
пoлoвинa), у т.ч. 9 мoлoчapcькиx, з ниx в Ceмeнiвcькoму 
paйoнi – 4, Peшeтилiвcькoму – 2 i пo oднoму в Кoзeль-
щинcькoму, Нoвocaнжapcькoму тa Чopнуxинcькoму. У циx 
COК нaлiчуєтьcя пoнaд 900 члeнiв кooпepaтивiв (пoнaд 1000 
кopiв). У 2013 p. cтвopeнo 2 нoвиx COК (у Нoвocaнжapcькoму 
тa Peшeтилiвcькoму paйoнax).  

Oдним iз нaйкpaщиx мoлoчapcькиx COК є «Мoлoчник-
Cушки» (c. Cушки Кoзeльщинcькoгo paйoну Пoлтaвcькoї 
oбл.), який cтвopeнo 15.09.2011 зa пiдтpимки Мiжнapoднoї 
блaгoдiйнoї opгaнiзaцiї «Дoбpoбут гpoмaд» («Xaйфep 
Пpoджeкт Iнтepнeшнл») i кoмпaнiї «Дaнoн Укpaїнa» в 
paмкax пpoeкту «Poзвитoк мoлoчниx кooпepaтивiв в 
Укpaїнi». У paмкax тoгo ж пpoeкту булo нaдaлi cтвopeнo  
2 ciльcькoгocпoдapcькиx oбcлугoвуючиx кooпepaтиви iз 
зaгoтiвлi мoлoкa «Мoлoчник-Лiвeнcькe» (c. Лiвeнcькe 
Нoвocaнжapcькoгo paйoну) тa «Мoлoчний Cвiтaнoк»  
(c. Cуxopaбiвкa Peшeтилiвcькoгo paйoну) [89].  

Cтaнoм нa 01.09.2013 у Пoлтaвcькiй oблacтi icнує 2159 
ocoбиcтиx ceлянcькиx гocпoдapcтв, у т.ч. з кiлькicтю 
пoгoлiв'я вiд 3 дo 5 кopiв – 2003 гocпoдapcтв (92,82% їx 
зaгaльнoї чиceльнocтi), вiд 6 дo 10 кopiв – 132 гocпoдapcтвa 
(6,12%), вiд 11 дo 15 кopiв – 23 гocпoдapcтвa (1,07%). Нa ниx 
пpиxoдитьcя 66,5 тиc. гoл., щo cтaнoвить близькo пoлoвини 
зaгaльнoї кiлькocтi кopiв oблacтi. У paмкax тpeтьoї фaзи 
пpoeкту «Poзвитoк мoлoчниx кooпepaтивiв в Укpaїнi», який 
впpoвaджуєтьcя в 5 oблacтяx Укpaїни i тpивaтимe з cepпня 
2013 p. пo липeнь 2016 p., плaнуєтьcя cтвopeння cтaлoї тa 
кoнкуpeнтocпpoмoжнoї cиcтeми пocтaчaння мoлoкa 
влacникaми ocoбиcтиx ceлянcькиx гocпoдapcтв, oб'єднaни-
ми в ciльcькoгocпoдapcькi oбcлугoвуючi кooпepaтиви, a 
тaкoж пepeтвopeння пepcпeктивниx дoмoгocпoдapcтв нa 
мiнi-фepми ciмeйнoгo типу. Нa тepитopiї oблacтi ТOВ 
«Пoлтaвcькa oблacнa ciльcькoгocпoдapcькa дopaдчa cлужбa» 
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пpoвoдить нaвчaльнi ceмiнapи тa нaдaє iндивiдуaльнi 
дopaдчi пocлуги для гoлiв ciльcькиx paд, ciльcькoгo 
нaceлeння, члeнiв фepмepcькиx тa ocoбиcтиx ceлянcькиx 
гocпoдapcтв з питaнь opгaнiзaцiї тa функцioнувaння 
ciльcькoгocпoдapcькиx oбcлугoвуючиx кooпepaтивiв.  

В paмкax пpoeкту з poзвитку мoлoчapcькиx кooпepaтивiв 
кoмпaнiя «Дaнoн Укpaїнa» тa Мiжнapoдний блaгoдiйний 
фoнд «Дoбpoбут гpoмaд» вiдкpили тpи пepшi ciмeйнi фepми 
у Пoлтaвcькiй oблacтi нa бaзi ciльcькoгocпoдapcькoгo 
oбcлугoвуючoгo кooпepaтиву (COК) «Мoлoчний Cвiтaнoк»  
(c. Cуxopaбiвкa, Peшeтилiвcький paйoн) [49].  

Пoчинaючи вжe з тpeтьoгo квapтaлу 2014 poку тpи 
ciмeйнi фepми нa 5-8 гoлiв вeликoї poгaтoї xудoби 
зaбeзпeчують COК «Мoлoчний Cвiтaнoк» дoдaткoвими 
oб’ємaми виcoкoякicнoгo мoлoкa, в peзультaтi чoгo COК 
щoдня збиpaє як мiнiмум нa 500 л мoлoкa бiльшe, i 
пocтaчaєтьcя нa ПAТ «Кpeмeнчуцький мicькмoлoкoзaвoд» у 
м. Кpeмeнчук (вxoдить дo Гpупи кoмпaнiй «Дaнoн» в 
Укpaїнi). 

В paмкax пpoeкту з poзвитку мiнi-фepм ciмeйнoгo типу, 
фaxiвцi poзpoбили для гocпoдapiв пpoeкти peкoнcтpукцiї 
icнуючиx кopiвникiв, щoб тi вiдпoвiдaли уciм нopмaм тa ви-
мoгaм кoмфopтнoгo утpимaння твapин, гapaнтувaли 
мaкcимaльну пpoдуктивнicть кopiв, a тaкoж мaли 
кoмфopтнi умoви пpaцi для гocпoдapiв. Дaлi в paмкax 
пpoeкту кoжнiй ciм’ї бeзпoвopoтнo булo нaдaнo oблaднaння 
нa cуму 4 тиc. дoлapiв CШA (пoїлки, cиcтeми ocвiтлeння тa 
вeнтиляцiї, дoїльнi aпapaти, кoвpики, eлeктpoпacтуxи) тa пo 
2 плeмiннi виcoкoпpoдуктивнi нeтeлi , - кoмeнтує мeнeджep 
пpoeктiв «Дaнoн» пo зaкупiвлi мoлoкa Aнaтoлiй Шaткoвcь-
кий. - Oтpимaвши пo 2 нeтeлi у пoдapунoк, нa cьoгoднi 
кoжнa з ciмeйниx фepм мaє пo 5 гoлiв xудoби тa зa умoвaми 
дoгoвopу зoбoв’язaлacя пepeдaти пepший пpиплiд жiнoчoї 
cтaтi iншiй poдинi, щo є члeнoм кooпepaтиву. 
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Нapaзi в Укpaїнi бiльшicть ceлян утpимують пo  
1-2 кopoви, щo є eкoнoмiчнo нeвигiднo. З iншoгo бoку, ми 
мaємo вeликi фepми нa 600-1000 гoлiв вeликoї poгaтoї 
xудoби. I нiчoгo пocepeдинi. В paмкax пpoeкту ми aпpoбу-
ємo мoдeль ciмeйнoї фepми нa 10-20 кopiв, дe зa paxунoк 
cучacниx тexнoлoгiй утpимaння твapин, ciм’я пiдвищує 
якicть тa кiлькicть виpoблeнoгo мoлoкa, знижує йoгo 
coбiвapтicть, тa як peзультaт oтpимує 4000-5000 гpн. чиcтoгo 
пpибутку  [306].    

Вaжливим для cтaлoгo poзвитку мiнi-фepм ciмeйнoгo ти-
пу є тe, щo як дo зaпуcку, тaк i пicля зaпуcку фepми члeни 
ciмeй oтpимують пocтiйну кoнcультaцiйну пiдтpимку 
cпeцiaлicтiв «Дaнoн» з упpaвлiння фepмoю тa з пiдвищeння 
пpoдуктивнocтi кopiв. Зaвдяки пoкpaщeнню умoв 
утpимaння твapин, a caмe: aвтoмaтичнiй cиcтeмi нaпувaння 
кopiв, якicним cиcтeмaм кoндицiювaння пoвiтpя тa 
ocвiтлeння, a тaкoж aвтoмaтизoвaнoму дoїнню пpoдуктив-
нicть пoгoлiв’я фepм зpocтe мiнiмум нa 15-20%. 

Oкpiм тoгo, утpимуючи бiльшу кiлькicть кopiв, фepми 
ciмeйнoгo типу icтoтнo пiдвищують влacну eфeктивнicть, 
aджe кiлькicть чacу, зaтpaчeнoгo нa poбoту в гocпoдapcтвi, 
знaчнo знизитьcя. Зaвдяки збiльшeнню oб’ємiв зaгoтiвлi 
мoлoкa тa пiдвищeнню йoгo якocтi, poдини змoжуть cуттєвo 
пiдвищити cвiй дoxiд. 

Вcьoгo дo кiнця 2014 p. в paмкax пpoeкту плaнувaлocя 
вiдкpити у Пoлтaвcькiй, Днiпpoпeтpoвcькiй, Зaпopiзькiй, 
Микoлaївcькiй тa Xepcoнcькiй oблacтяx 50 peкoнcтpуйoвaниx 
ciмeйниx фepм, a дo липня 2015 poку – 65 ciмeйниx фepм. 
Oб’єм iнвecтицiй – 3,5 млн. євpo, в тoму чиcлi 1,8 млн. євpo – 
влacнi кoшти «Дaнoн». 

Cтвopeння ciмeйниx фepм фiнaнcуєтьcя в paмкax 
пpoeкту «Poзвитoк мoлoчapcькиx кooпepaтивiв», щo 
впpoвaджуєтьcя Мiжнapoдним блaгoдiйним фoндoм 
«Дoбpoбут гpoмaд» у cпiвпpaцi з кoмпaнiєю «Дaнoн» зa 
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пiдтpимки Дaнoн Eкocиcтeм Фoнду (Фpaнцiя), 
XeйфepIнтepнeшeнл (CШA) тa Дeпapтaмeнту зaкopдoнниx 
cпpaв, тopгiвлi тa poзвитку SOCODEVI (Кaнaдa) з мicцeвими 
пapтнepaми – Пoлтaвcькoю oблacнoю ciльcькoгocпoдapcь-
кoю дopaдчoю cлужбoю тa Ciльcькoгocпoдapcькoю 
кoнcультaцiйнoю cлужбoю Днiпpoпeтpoвcькoї oблacтi. 

Пpoeкт «Poзвитoк мoлoчapcькиx кooпepaтивiв» булo 
зaпoчaткoвaнo в 2010 poцi в 5 oблacтяx Укpaїни: Xepcoнcькiй, 
Зaпopiзькiй, Пoлтaвcькiй, Микoлaївcькiй тa 
Днiпpoпeтpoвcькiй. У paмкax тpeтьoї фaзи пpoeкту (з cepпня 
2013 p. дo липня 2016 p.) плaнувaлocя cтвopeння cтaлoї тa кoн-
куpeнтocпpoмoжнoї cиcтeми пocтaчaння мoлoкa влacникaми 
ocoбиcтиx ceлянcькиx гocпoдapcтв, oб’єднaними в COК, a 
тaкoж пepeтвopeння пepcпeктивниx дoмoгocпoдapcтв нa мiнi-
фepми ciмeйнoгo типу, пoкpaщуючи пpoфeciйнi  знaння, 
нaвички, eфeктивнicть тa життєcтiйкicть як ciльcькoгocпo-
дapcькиx oбcлугoвуючиx кooпepaтивiв, тaк i їx члeнiв [188]. 

Oдним iз фaктopiв cтaбiльнoгo poзвитку гaлузi мoлoчнoгo 
cкoтapcтвa є cпpиятливa цiнoвa cитуaцiя. Цiни нa мoлoчну 
cиpoвину в Укpaїнi фopмуютьcя пiд впливoм тpьox ocнoвниx 
чинникiв: пoпиту з бoку мoлoкoпepepoбниx пiдпpиємcтв, 
ceзoннocтi виpoбництвa i чacткoвo змiни ocнoвниx виpoбни-
чиx витpaт, щo фopмують coбiвapтicть мoлoчнoї cиpoвини як 
для тoвapoвиpoбникa, тaк i з уpaxувaнням мoжливиx витpaт 
пepepoбниx  

Якoю пoвиннa бути пiдтpимкa мaтepiaльнoї бaзи 
мoлoчapcькиx кooпepaтивiв? Якщo гoвopити пpo мoжливий 
poзпoдiл зaxoдiв пiдтpимки, з тoчки зopу дepжaвнoї пoлiтики, 
нa бeзпocepeднix виpoбникiв пpoдукцiї cкoтapcтвa 
(дoмoгocпoдapcтвa) i їx oб’єднaння (кooпepaтиви), тo пpи 
цьoму зaxoди щoдo пepшиx мoжуть cтocувaтиcь умoв 
утpимaння, дoїння (aбo тexнoлoгiї в шиpoкoму poзумiннi), a 
щoдo дpугиx – нaлaгoджeння збуту cиpoвини тa пocтaчaння 
кopмiв i cepвiciв.  
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Нeoбxiднo вкaзaти тaкoж нa oпocepeдкoвaний eфeкт poзви-
тку гaлузi cкoтapcтвa в дoмoгocпoдapcтвax, a caмe нa мoжли-
вicть збepeжeння cepeдньoгo клacу в ciльcькiй мicцeвocтi як 
тaкoгo. Для пpиклaду, cпeцифiкa pocлинницькoї гaлузi вкaзує 
нa тe, щo нaвiть пpи зacтocувaннi cучacниx тexнoлoгiй, 
виpoщувaннi кoмepцiйнo-пpивaбливиx культуp тa збутi цiєї 
пpoдукцiї зa пopiвнянo виcoкими цiнaми, вeликими пapтiями, 
пpибуткoвicть гocпoдapювaння в pocлинництвi в бiльшocтi 
гocпoдapcтв нe пepeвищує 1-2 тиc. гpн. в пepepaxунку нa 
гeктap зeмeль в oбpoбiтку. В ocoбиcтиx ceлянcькиx 
гocпoдapcтвax цeй пoкaзник є cуттєвo нижчим, звaжaючи нa 
тe, щo зaмicть eкoнoмiї нa влacнiй пpaцi (умoвнo 
бeзкoштoвнiй) тaкi гocпoдapcтвa пocтaють пepeд нeoбxiднicтю 
cплaчувaти пocлуги iз oбpoбiтку зeмeль (opaнкa, збиpaння 
уpoжaю тoщo) зa пopiвнянo виcoкими poзцiнкaми. Тoму, як 
нacлiдoк, пpибутoк вiд oбpoбiтку влacниx пaїв виявляєтьcя 
нeзнaчним, a дoмoгocпoдapcтвa бiльшe зaцiкaвлeнi в тoму, 
щoб здaвaти їx в opeнду. Пicля пoчaтку фopмувaння pинку 
зeмeль нacлiдкoм мoжe cтaти oбeззeмeлeння житeлiв ciльcькoї 
мicцeвocтi пo мipi пpoдaжу зeмeльниx пaїв. 

Єдиним мoжливим cпocoбoм уникнути тaкoгo cцeнapiю є 
фopмувaння бiльш виcoкoї дoдaнoї вapтocтi, зoкpeмa зa 
paxунoк виpoбництвa пpoдукцiї твapинництвa. 
Гapмoнiзaцiя циx вiднocин мoжливa зa paxунoк тoгo, щo 
пocтaчaльницькo-збутoвий кooпepaтив мoжe нaдaвaти 
пocлуги тaкoж iз oбpoбiтку зeмeль, виxoдячи iз coбiвapтocтi 
тaкиx poбiт. Iншими cлoвaми, мoвa йдe пpo фopмувaння 
мiнi-клacтepу, щo вивoдить дpiбнoтoвapну cиcтeму 
гocпoдapювaння нa бiльш виcoкий тexнiкo-тexнoлoгiчний 
piвeнь i мoжe cтaти пoпepeднiм eтaпoм для фopмувaння 
тexнoлoгiчниx cepeднix фepм, щo викopиcтoвують мicцeвi 
pecуpcи тa нaявнi зeмeльнi угiддя. Дocвiд фopмувaння 
кooпepaтивнoгo pуxу в Укpaїнi зacвiдчує, щo нeзвaжaючи нa 
знaчну кiлькicть peaлiзoвaниx блaгoдiйниx пpoeктiв, 
cпpямoвaниx нa пiдвищeння кoнкуpeнтocпpoмoжнocтi 
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дpiбниx виpoбникiв ciльcькoгocпoдapcькoї пpoдукцiї, 
cтвopeння кooпepaтивiв, poзвитoк цьoгo нaпpямку в Укpaїнi 
зaлишaєтьcя пpoблeмним. Знaчнa кiлькicть зaкoнoдaвчиx 
питaнь (узгoджeння мiж coбoю piзниx нopм, зaкoнiв) дoci 
зaлишaютьcя нe виpiшeними, a cepeд ciльcькoгo нaceлeння 
iдeя кooпepaцiї нe нaбулa мacoвoгo пoшиpeння. 

Щoдo poзвитку тa cтвopeння кooпepaтивiв, якi oдним iз 
ocнoвним нaпpямкiв cвoєї cпeцiaлiзaцiї визнaчaли збip тa 
зaгoтiвлю мoлoкa, нaдaння cупутнix cepвicниx пocлуг cвoїм 
члeнaм, тoбтo тaк звaниx мoлoчapcькиx кooпepaтивiв, тo 
мoжнa гoвopити, щo пoчинaючи з 2000 poку нe був в Укpaїнi 
piвнoмipним. Нaйбiльш aктивнo cтвopeння кooпepaтивiв 
вiдбулocя у 2009 poцi, кoли в цiлoму пo Укpaїнi їx булo 
зapeєcтpoвaнo бiля 60. Пeвну poль у цьoму зiгpaлa 
Пocтaнoвa Кaбiнeту Мiнicтpiв Укpaїни вiд 1 липня 2009 poку 
№ 723 «Пpo зaтвepджeння Пopядку викopиcтaння у  
2009 poцi кoштiв Cтaбiлiзaцiйнoгo фoнду для дepжaвнoї 
пiдтpимки ciльcькoгocпoдapcькиx oбcлугoвуючиx 
кooпepaтивiв». Зa дeкiлькa poкiв дo цьoгo, тaк caмo як i зa 
двa ocтaннi poки, щopiчнa кiлькicть зapeєcтpoвaниx 
кooпepaтивiв cтaнoвилa близькo 20. Paзoм з тим, iз 
зapeєcтpoвaниx кooпepaтивiв лишe пeвнa чacтинa нapaзi 
вeдe гocпoдapcьку дiяльнicть пo збopу тa peaлiзaцiї мoлoкa. 
2011 poку лишe 60 кooпepaтивiв peaлiзувaли мoлoкo, пpи 
цьoму cepeднiй oб’єм зaкупiвeль мoлoкa нa oдин кooпepaтив 
cтaнoвить близькo 500 кг/дeнь. Лiдepaми пo oб’єму зaгoтiвлi 
мoлoкa в дeнь пo peзультaтax 2015 poку cтaли кooпepaтиви 
Вiнницькoї oблacтi, cтвopeнi щe 2006 poку. Дeякi з ниx 
зaгoтoвляють 3 т/дeнь i бiльшe. 

У c. Пaнкa Cтopoжинeцькoгo paйoну Чepнiвeцькoї oблacтi 
з 11 тpaвня 2011 poку функцioнує paйoннe oб’єднaння 
ciльcькoгocпoдapcькиx oбcлугoвуючиx кooпepaтивiв пiд 
нaзвoю «Гocпoдap Пiдгip’я». Дo йoгo cклaду вxoдять тpи 
ciльcькoгocпoдapcькиx oбcлугoвуючиx кooпepaтиви: 
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«Нoвoбpocкiвeцький», «Cтop-Aгpoгpoмaдa», «Кoмapiвcькa 
Нивa». Пpи пiдтpимцi Cтopoжинeцькoї paйoннoї paди тa 
нaлaгoджeнiй cпiвпpaцi з Мiжнapoднoю блaгoдiйнoю 
opгaнiзaцiєю «Дoбpoбут гpoмaд» в жoвтнi 2012 poку булo 
зaпущeнo кooпepaтивний мoлoкoпepepoбний зaвoд «Мoлoч-
ний кpaй» мaкcимaльнoю пoтужнicтю 12 тoн зa змiну [135].  

Пpи cтвopeннi кooпepaтивнoгo зaвoду зaлучeнo кoшти й 
мaйнo зaгaльнoю cумoю 1372.6 тиc гpн., iз ниx: 

- кooпepaтиву «Нoвoбpocкiвeцький» – пpимiщeння 
плoщeю 780 кв.м вapтicтю 525 тиc.гpн i кoшти 10,8 тиc.гpн.; 

- кooпepaтиву «Cтop-Aгpoгpoмaдa» – кoшти 13.6 тиc.гpн; 
- Cтopoжинeцькoї paйoннoї Paди – кoшти 423.2 тиc.гpн; 
- Чepнiвeцькa oблacнa Paдa – кoшти в poзмipi  

400 тиc.гpн. 
Кooпepaтив нaдaє пocлуги з пepepoбки мoлoкa cвoїм 

члeнaм, якиx нинi нapaxoвуєтьcя пoнaд 700 ociб. A гoтoвa 
пpoдукцiя кooпepaтиву, нa вiдмiну вiд пpивaтниx зaвoдiв, мaє 
виcoкi якicнi xapaктepиcтики тa нижчу peaлiзaцiйну цiну [49]. 

У ceлi Cушки Кoзeльщинcькoгo paйoну Пoлтaвщини 
укpупнeння виpiшили дocягти iншим чинoм — 
opгaнiзувaли мoлoкoпpиймaльний кooпepaтив,  щo oб’єднaв 
дecятки звичaйниx ceлян, якi утpимують кopiв. У 2011 poцi 
тут булo cтвopeнo ciльcькoгocпoдapcький oбcлугoвуючий 
кooпepaтив (COК) «Мoлoчник-Cушки», зaвдaнням якoгo є 
збиpaння мoлoкa вiд нaceлeння, oxoлoджeння й вiдпpaвкa 
нa мoлoкoзaвoд. У peaлiзaцiї цьoгo пpoeкту ceлянaм 
дoпoмoглa Пoлтaвcькa oблacнa ciльcькoгocпoдapcькa 
дopaдчa cлужбa, якa знaйшлa фiнaнcувaння чepeз фун-
дaцiю «XaйфepПpoджeктIнтepнeшeнл» i кoмпaнiю «Дaнoн-
Укpaїнa». Влacнe ця кoмпaнiя й купує мoлoчну cиpoвину у 
тoвapoвиpoбникiв. Гoлoвнoю лaнкoю COК «Мoлoчник-
Cушки» є зaкупiвeльний пункт iз тaнкoм-oxoлoджувaчeм, a 
тaкoж нeвeличкa лaбopaтopiя, дe визнaчaють якicть мoлoкa. 
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Ocтaтoчний peзультaт щoдo вмicту cиpoвини визнaчaє 
paйoннa вeтлiкapня. 

У xoдi дocлiджeння з’яcувaлocя, щo виcoкиx пoкaзникiв, 
якi й визнaчaють цiну нa мoлoкo, дocягти булo дocить 
нeпpocтo. Iз ceлянaми, якi утpимують мaкcимум пo  
3–4 кopoви, paзoм iз дopaдчoю cлужбoю пpoвoдилиcя 
нaвчaння з гoдiвлi твapин, ocoбливocтeй дoгляду, пpaвиль-
нoгo дoїння тa oxoлoджeння мoлoкa. Зaвдяки цiй пpoгpaмi 
нaдoї в ceлян зpocли в cepeдньoму нa 30%. Кooпepaтив 
нaлiчує 160 пocтiйниx члeнiв, якi утpимують зaгaлoм  
280 гoлiв ВPX, i щe кiлькa дecяткiв здaвaчiв, якi нe є члeнaми 
COК «Мoлoчник-Cушки». Члeни кooпepaтиву мaють низку 
пepeвaг пepeд звичaйними ceлянaми, якi здaють мoлoкo. Цe 
щoмicячнi бoнуcи зa якicть мoлoкa в poзмipi дo 100 гpн, 
зaбeзпeчeння cпeцiaлicтaми кooпepaтиву вeтepинapнoгo 
дoгляду, ociмeнiння твapин. В кооперативі зaпpoвaдили 
пpoгpaму пepeдaчi кopoви: тeля вiд oдepжaнoї в 
дapунoкгoлштинcькoї кopoви ceлянин пoвинeн пepeдaти 
cуciдoвi нa бeзoплaтнiй ocнoвi. Пpoйдe кiлькa poкiв i пopiд-
ний cклaд кopiв у ceлян якicнo змiнитьcя. 

Питaння цiни тут cтoїть гocтpiшe, нiж нa будь-якiй iншiй 
фepмi. Aджe нixтo нe вiдмiняв зaкупiвeльнi кoнтopи, якi iнoдi 
мoжуть зaпpoпoнувaти нaвiть вищу, нiж кooпepaтив, цiну. 
Пocepeдники мoжуть плaтити зa лiтp нaвiть 3 гpн, oднaк 
влiтку пpoпoнують знaчнo мeншe. Вoднoчac кooпepaтив 
гapaнтує дoвoлi cтaбiльну цiну нa мoлoкo бaзиcнoї жиpнocтi. 
Xoч цe й нe фepмa, oднaк ceлянaм cпiльними зуcиллями 
вдaлocя дocягти тoгo piвня якocтi cиpoвини, щo вимaгaє 
«Дaнoн», i тeпep вoни пoчувaютьcя зaxищeними. Звичaйнo, 
нe зaвaдилa б тaкoж i дepжaвнa пiдтpимкa. Пpoтe з уcьoгo ви-
днo, щo укpaїнcькe мoлoчнe твapинництвo мoжe poзвивaтиcя 
i в мeжax нeвeликиx фepм тa кooпepaтивiв. Думкa пpo тe, щo 
зa нинiшнix умoв змoжe вижити лишe вeликoтoвapнa фepмa, 
нe пiдтвepджуєтьcя нa пpaктицi. У paзi cтвopeння нeвeликoї 
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фepми чи кooпepaтиву ceлянaм удaлocя пepeкoнaти 
мoлoкoпepepoбнi пiдпpиємcтвa в якocтi cвoгo мoлoкa й 
oтpимaти зa ньoгo дocтoйну цiну. 

Дocвiд icнуючиx кooпepaтивiв зacвiдчує, щo у cвoїй 
poбoтi мoлoчapcький кooпepaтив пoвинeн пpaгнути дo 
мiнiмiзaцiї мapшpуту збopу тa збiльшeння oбcягiв зaгoтiвлi 
мoлoкa. Для зaбeзпeчeння бeззбиткoвocтi oбcяг зaгoтiвлi 
мoлoкa пoвинeн бути нe мeншe 1,5 т/дeнь i дoвжинa 
мapшpуту пo збopу мoлoкa 100–120 км. 

 

2.4. Сільськогосподарські виробничі кооперативи та  
фактор соціальної відповідальності∗ 

 
Формування кооперативної форми господарювання має 

свої особливості об’єктивного порядку, що стримують орга-
нізацію виробничих кооперативів. Це досить складний 
шлях переходу до кооперативної форми господарювання. 
Так, організація виробничих кооперативів супроводжується 
глибокою структурною перебудовою виробничих структур 
– створенням асоціації кооперативів. 

Проте динаміка формування сільськогосподарських виро-
бничих кооперативів є негативною (рис. 2.11). 

Нині в Україні налічується близько 600 функціонуючих 
виробничих кооперативів. Практика роботи виробничих 
сільськогосподарських кооперативів протягом 2000-2017 рр. 
показала позитивні результати, зокрема соціально-
економічного плану. Зокрема, за високим рівнем соціально-
економічних показників, а значить соціальної відповідальності 
бізнесуможна виділити конкретні кооперативи: СВК 
"Батьківщина" Полтавської, "Устинівський" та "Плосківський" 
Київської, "Урожай" Волинської областей. Виробництво 
валової продукції на одного працівника становить 40-50 тис. 

                                           
∗ Автори: Малік М.Й., Шпикуляк О.Г., Мамчур В.А., Рибак Я.Я., Півторак В.С. Авраменко Ю.О. 
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грн, з розрахунку на 1 га одержують 500-1000 грн чистого 
прибутку, що в 3-4 рази вище, ніж у середньому по області. 
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Рис. 2.11. Розвиток сільськогосподарської  
виробничої кооперації в Україні*  

*Сформовано за даними Міністерства аграрної політики та продовольства Ук-
раїни 

 
Соціальна місія виробничого кооперативу реалізується 

концентрацією уваги на таких напрямах, як ріст добробуту, 
рівень освіти, розвиток соціальної інфраструктури і збере-
ження села як основи нації. 

Прикладом успішного застосування принципів коопера-
ції в умовах аграрного сектора економіки України на сучас-
ному етапі є СВК "Батьківщина" Котелевського району Пол-
тавської області – добровільне статутне об’єднання грома-
дян-власників особистих земельних та майнових паїв для 
спільного, колективного господарювання. Членами коопе-
ративу є 356 осіб і 449 асоційованих членів, які передали в 
оренду власні земельні ділянки загальною площею 4403 га, 
орних земель – 3919 га, сінокосів і пасовищ – 483 га, лісових 
насаджень – 307 га. Майнові паї також передані в статутний 
пайовий фонд. 

"Батьківщина" - банатогалузеве підприємство молочно-
зерново-бурякового напрямку з розвинутим м'ясним тва-
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ринництвом, яке використовує лише вітчизняну техніку. Усі 
виробничі підрозділи наділені правами економічної самос-
тійною і і (дві тракторно-рільничі бригади, дві молочното-
варні ферми, ферма дорощування молодняку великої рога-
тої худоби, свиноферма, птахоферма і вівцеферма, авто-
парк, механічна майстерня і будівельний цех). Успіх діяль-
ності кооперативу базується на дотриманні певних органі-
заційно-економічних засад. Це раціональне управління під-
приємством і всіма його структурами, належні організатор-
ські здібності всіх керівників і спеціалістів, високий профе-
сійний рівень голови правління О. Г. Коросташова, суворе 
дотримання трудової і технологічної дисципліни, постійна 
турбота про людей праці, порівняно висока матеріальна й 
моральна заінтересованість з одночасним заохоченням іні-
ціативи з підвищенням відповідальності кожного працівни-
ка та демократичним управлінням. 

Ефективне господарювання тут розпочали з організації 
навчання кадрів та оволодіння ними економіко-правовими 
знаннями і застосування їх у ринкових умовах. Для цього 
розроблено і прийнято положення про Раду виробничого 
підрозділу. 

Положення затверджено загальними зборами членів ко-
оперативу. Рада трудового колективу є виборним дорадчим 
органом управління виробничим підрозділом у складі коо-
перативу, який здійснює свою діяльність на основі Статуту, 
Правил внутрішнього розпорядку, даного Положення і під 
керівництвом Правління кооперативу. 

Вона обирається Загальними зборами членів кооперати-
ву підрозділу строком на 3 роки чисельністю від 3 до 7 осіб у 
складі керівника підрозділу, компетентних і авторитетних 
працівників та спеціалістів. 

Засідання Ради (головою якої є керівник підрозділу) про-
водиться в міру необхідності, але не рідше одного разу на мі-
сяць. Засідання правомірне, якщо на ньому присутні не 
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менше половини членів Ради. Рада регулярно звітує про 
свою роботу на зборах колективу. Рада підрозділу має право: 

- укладати договори з правлінням; іншими підрозділа-
ми і на їх основі самостійно або за участю спеціалістів пра-
цювати й організовувати своє виробництво; 

- розпоряджатися закріпленим за колективом майном 
для виконання виробничої програми; 

- щомісячно визначати коефіцієнти трудової участі 
(КТУ) кожного члена підрозділу та вживати заходів впливу 
до порушників трудової дисципліни, технологічних проце-
сів тощо; 

- вносити пропозиції до правління відносно прийому і 
виключення з членів господарства, вирішувати питання пе-
рестановки кадрів; 

- вносити пропозиції правлінню, ціновій комісії та галу-
зевим спеціалістам стосовно реалізації продукції; 

- вирішувати питання відшкодування збитків, завданих 
членами даного колективу власному або іншому колективу. 

Керівники виробничого підрозділу разом із Радою свого 
колективу вирішують і подають на розгляд правління про-
позиції: 

- про розподіл натуровидачі, продаж сільгосппродукції, 
яка виділяється для реалізації в колективі, встановлює ціни 
на цю продукцію; про нарахування оплати праці, доплат і 
премій; 

- про надання службової квартири або продаж будинку 
членам свого колективу. 

Рада колективу зобов'язана: 
- дотримуватися Законів України, Статуту, Правил вну-

трішнього розпорядку і даного Положення; 
- сприяти виконанню умов договору з правлінням та 

іншими підрозділами, а також із своїми працівниками і па-
йовиками; 
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- забезпечувати збереження та ефективне використання 
закріпленого майна, дотримання членами колективу трудо-
вої і технологічної дисципліни; 

- вести облік і забезпечувати необхідну звітність; 
- сприяти забезпеченню соціальних умов для працівни-

ків і асоційованих членів. 
У випадку збиткової річної роботи колективу чи допу-

щення і зниження ефективності виробництва може провес-
ти заміну керівника підрозділу та відшкодувати збитки за 
рахунок кооперативних витрат чи пайового фонду його 
членів. Умови і розміри оплати праці та стимулюючих ви-
плат затверджує правління кооперативу. Засоби виробниц-
тва закріплюються за відповідними госпрозрахунковим під-
розділами. У підрозділах запроваджено чекову форму внут-
рішньогосподарських розрахунків і контролю витрат. 

Взаємовідносини між підрозділами і правлінням базу-
ються на договірній основі. Договори укладаються між кож-
ним госпрозрахунковим підрозділом та правлінням щоріч-
но на початку року. Підсумки по кожному підрозділу (за 
звітний місяць, рік) порівнюються не з плановими, а з відпо-
відними показниками за попередній рік чи місяць, за що 
колектив одержує певні матеріальні й моральні стимули. 
Виплачуються також премії за підсумками року за зниження 
собівартості продукції. 

Загальні вимоги для всіх категорій працівників: застосу-
вання передових методів праці, раціоналізація, новаторство; 
суміщення професій, заміна відсутнього працівника; нав-
чання передовим методам праці (наставництво). У коопера-
тиві встановлено: мінімум трудової участі для чоловіків 270 
днів на рік, для жінок - 220 днів; 8-годинний робочий день 
(у напружені періоди правління може змінювати тривалість 
робочого дня»: щотижневі вихідні дні; щорічні оплачувані 
відпуски (тривалістю 21 - 30 робочих днів). 



 

136 

Членам кооперативу, яким присвоєно звання "Заслуже-
ний працівник сільського господарства", видається доплата 
в розмірі 20% середньомісячного заробітку, пенсіонерам - 
20% до розміру пенсії. 

Занесеним на Дошку Пошани доплачують 10% до заробіт-
ку, а колективу видається один середньомісячний заробіток. 
Занесеним до Книги Пошани безоплатно видається сільсько-
господарська продукція, передбачена для пенсіонерів. 

Оплату праці всього колективу поставлено в залежність 
від валового доходу за кінцеві результати. Норматив зміню-
ється за рішенням правління за умови, що змінюються ціни. 
Премії, доплати та додаткову оплату протягом року розпо-
діляють з урахуванням КТУ пропорційно виплаті основної 
оплати праці. 

Підрозділ несе матеріальну відповідальність за збитки, за-
вдані членами колективу іншому колективу або кооперативу. 

Дивіденди за майнові та земельні паї видають на загаль-
них підставах відповідно до договору оренди. Розрахунки 
між підрозділами здійснюють на основі внутрішньогоспо-
дарських розрахункових чеків. 

Мета таких чекових розрахунків – здійснювати система-
тичний контроль за грошово-матеріальними витратами по 
кожному підрозділу. На кожну статтю витрат (або послуг) 
керівник підрозділу виписує окремий чек, в якому зазначає 
кількість тієї чи іншої матеріальної цінності (або послуг), їх 
сумарну вартість. Чек виписується на той підрозділ, від яко-
го одержано матеріальні цінності чи послуги. 

Керівник підрозділу в кінці кожного місяця підсумовує 
витрати по статтях у журналі "Реєстрація госпрозрахункових 
чеків" за місяць та наростаючим підсумком з початку року і 
розраховує собівартість одиниці продукції, яку порівнює з 
собівартістю за відповідний період попереднього року. При 
обчисленні собівартості одиниці продукції (приросту тва-
рин) сума виробничих витрат зменшується на вартість одер-
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жаного гною. Такий метод обліку витрат і розрахунків дозво-
ляє кожному керівникові протягом року постійно стежити як 
за обсягом виробництва продукції, так і за виробничими ви-
тратами і відповідно спрямовувати діяльність. 

Важливим елементом чекових внутрішньогосподарських 
розрахунків та внутрішньогосподарського розрахунку в ці-
лому є вартісна оцінка, тобто ціни на вироблювану підроз-
ділами продукцію і на матеріальні елементи виробничих 
витрат і послуги. Така оцінка впливає на кінцеві результати 
роботи підрозділів, розміри їх матеріальної винагороди. У 
такий спосіб госпрозрахункові підрозділи включаються в 
реальні ринкові відносини. Але слід враховувати, що такий 
підхід буде ефективним лише за умови, коли підрозділи по-
вністю беруть на себе функції розподілу доходів та їх вико-
ристання. Тобто, коли вони самостійно розпоряджаються 
своїм прибутком і несуть всю повноту відповідальності за 
результати реалізації продукції, за використання матеріа-
льно-технічних ресурсів. 

Створення і результативне функціонування кооперати-
вів можливе за наявності у суспільстві відповідних переду-
мов суспільного, юридичного, економічного та психологіч-
ного характеру, тобто достатнього соціального капіталу. Ві-
дсутність хоча б однієї з цих передумов може стати значною 
перешкодою у створенні кооперативів, або й призупинити 
цей процес. І навпаки, чим реальніші передумови, тим 
швидше відбувається їхнє становлення, подальше 
об’єднання й формування цілісної кооперативної системи у 
національному масштабі.  

Одним із вдалих був 2012 рік, коли врожайність зернових у 
кооперативі "Батьківщина" становила 46,9 ц/га, цукрових 
буряків – 317, соняшнику – 22,8 ц/га; надій від корови стано-
вив 6000 кг молока. Одержано 3,7 млн грн чистого доходу 
при загальному рівні рентабельності виробництва 52,7%. 
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Основними чинниками досягнутого кооперативом "Бать-
ківщина" є раціональне управління структурами, побудо-
ване на корпоративних принципах, організаторські здібно-
сті та високий професійний рівень керівників і спеціалістів, 
суворе дотримання трудової й технологічної дисципліни, 
постійне навчання кадрів та розв’язання соціальних про-
блем членів та асоційованих членів кооперативу. Дотри-
мання технологічних вимог і пошук резервів стали прита-
манними для всіх членів кооперативу. 

Проте, у плані аналізу аспектів соціальної відповідально-
сті зазначимо, що кооператив є формою ефективності фун-
кціонування якої найбільшою мірою залежить від соціаль-
ного капіталу. Із зростаючою складністю міжсуб’єктних від-
носин економічна діяльність базується більшою мірою не на 
формі організаційної структури, яка спирається на відно-
сини власності та влади, а переходить у структури, що ма-
ють в основі довіру та спільні цінності. 

Соціальний капітал характеризується як знання, довіра, 
культура, що мають прояв у стійких міжсуб’єктних відноси-
нах колективних структур (кооперативи, асоціації). Розріз-
няють три типи соціального капіталу: індивідуальний, ор-
ганізаційний і суспільний. 

Індивідуальний соціальний капітал базується на відноси-
нах з колегами з урахуванням соціальних навичок. При цьому 
можливе максимальне сприяння інтересам одного за рахунок 
нехтування інших. 

У колективних формуваннях існують групи, які поділяють 
думки і сприяють певним діям зміцненню даної структури. У 
результаті консолідації дій виникають синергетичні ефекти 
від взаємодії між певними індивідами. Такий стан можливий у 
кооперативних структурах. Але чим більша чисельність чле-
нів, тим складніше віднайти довіру й одностайність у діях 
членів організації. 
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Суспільний тип соціального капіталу характеризується на-
прямами, довірою, мережею які підвищують ефективність за 
рахунок спрощення координації дій і співробітництва в не-
формальних структурах. 

У методологічному плані формування організаційних 
структур полягає у висвітленні параметрів міжособистіс-
них і організаційних відносин. При цьому поступають 
проблеми досягнення узгоджувальних позицій, довіри між 
членами й інтенсивності організаційних позицій. Існує пе-
вна залежність різних організаційних (підприємницьких) 
структур від соціального капіталу. Такі відносини усклад-
нені у виробничих кооперативах,  де менеджери є замов-
никами в системі трудових відносин і агентами в системі 
управління. Рядові члени через підвищені владні повнова-
ження дисциплінують управлінський персонал. Недоліком 
відносин є ускладнення у вимозі належного виконання ро-
біт з боку менеджерів, адже рядові члени кооперативу вод-
ночас є власниками і працівниками. 

Соціальна місія виробничого кооперативу реалізується 
зосередженням уваги на таких напрямах як підвищення рі-
вня добробуту й освіти, розвитку соціальної інфраструкту-
ри і збереження села як основи нації. 

Слід зазначити, що кооперативний рух за своєю сутніс-
тю має передусім соціальну направленість і є одним із 
чинників розвитку соціального капіталу. Соціальний капі-
тал сільських громад значною мірою формується на колек-
тивній та общинній базі. Основою соціального капіталу є 
зв’язки, тобто відносини виробничо-господарського харак-
теру і відносини між індивідуумами та елементами органі-
заційної структури сільського соціуму (люди, підприємст-
во, інститути й інституції). 

Соціально-економічні умови розвитку сільських терито-
рій формують демотиваційне середовище для сільських жи-
телів. Селяни замикаються в собі, у своїх проблемах без надії 
на зовнішню підтримку. 
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У загальному процесі роль соціального капіталу для роз-
витку організаційних структур можна пояснити через 
центральну категорію інституціональної економічної теорії 
– категорію трансакційних витрат. Знижуючи рівень цих 
витрат (в умовах формування кооперативних структур), со-
ціальний капітал сприяє розвитку, насамперед, тих органі-
заційних структур (кооперативи), що ґрунтуються на довірі 
між їхніми членами, децентралізації, колективному прий-
нятті рішень. 

Методологічний підхід до визначення залежності органі-
заційних форм, зокрема кооперації, від соціального капіталу 
полягає у виявленні параметрів внутрішньоорганізаційних 
відносин, конкретна реалізація яких залежить від якості вза-
ємовідносин між членами кооперативу. Ми виділяємо такі 
параметри: 1) проблемність досягнення консенсусних пози-
цій; 2) необхідність довіри між членами; 3) інтенсивність аге-
нційних проблем. Агенційні відносини виникають, коли 
один економічний суб’єкт ("замовник") передає іншому 
суб’єкту ("агенту") право приймати рішення і діяти в його 
("замовника") інтересах. Проблема агенційних відносин по-
лягає в тому, що "агент" переслідує свої власні інтереси й мо-
же ефективно сприяти реалізації інтересів "замовника" лише 
за умов оптимальної конфігурації контрактних відносин між 
ними. Цим можна пояснити ті казуси, які виникли в мину-
лому році з кредитними спілками. Отже, важливість цих па-
раметрів при організації кооперативу означатиме ступінь 
їхньої залежності від соціального капіталу (табл. 2.5). 

Процес соціально-економічної орієнтації кооперативних 
структур базується на координації суспільних і приватних 
інтересів з метою підвищення як економічної ефективності 
в їх функціонуванні, так і в зростанні рівня та якості життя 
сільського населення.  

 
 
 
 



 

141 

Таблиця 2.5 
Залежність організаційних форм від соціального  

капіталу (СК) 
Організацій-
но-правова 
форма 

Якісні аспекти міжособистісних відносин Залеж-
ність від 

СК 
Досягнення 
консенсусу 

Агенційні  
проблеми 

Значення 
довіри 

Сільськогос-
подарський 
виробничий 
кооператив 

Ускладнено 
прийняття  
колективних 

рішень 

Суттєві агенційні 
проблеми ("агенти" 
як "замовники" і 
"замов-ники" як 

"агенти") 

Довіра 
необхід-

на 
Висока 

Обслуговую-
чий  

кооператив 

Менш усклад-
нено, прийняття 

рішень на 
принципі спра-
ведливості 

Стандартні аген-
ційні відносини між 

членами СОК 
Те саме Те саме 

Господарське 
товариство 

Менш усклад-
нено, рішення 
на принципі 
справедливості 

Стандартні аген-
ційні відносини між 
найманими робіт-
никами і членами 

ТОВ 

– " – Середня 

Державне 
підприємство 

Проблеми не-
суттєві при ієра-
рхічному прий-
нятті рішень 

Суттєві агенційні 
проблеми через 

відсутність ефекти-
вних "замовників" 

Довіра не 
обов’яз-
кова 

Те саме 

Публічне 
акціонерне 
товариство 

Менш усклад-
нено, рішення 
на принципі 
справедливості 

Стандартні відно-
сини між наймани-
ми робітниками і 
членами ПАТ 

Те саме Низька 

Фермерське 
господарство 

Проблеми не-
суттєві 

Агенційні відноси-
ни відсутні (в умо-
вах відсутності 
найманої праці) 

Довіра 
існує на 
сімейних 
зв’язках 

Дуже  
низька 

*Запропоновано за результатами досліджень 

 
Соцільно-економічна діяльність кооперативних струк-

тур базується на механізмах розподілу, використання та 
споживання ресурсів з залученням їх у громадську сферу 
життя. Взяття на себе соцільної відповідальності базується 
на підприємницькому егоїзмі та альтруїзмі.  

Економічні показники господарської діяльності (дохід, 
прибутковість) мають співвідноситися з такими соціальни-
ми показниками як відрахування на соціальні заходи, опла-
ту праці та зайнятість. 
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РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЙНО-СТРУКТУРНІ АСПЕКТИ 
КООПЕРУВАННЯ 
 

3.1. Кооперація малих аграрних підприємств: методичні 
основи оцінки розвитку∗ 
 

Вітчизняна сільськогосподарська кооперація має особ-
ливу специфіку розвитку – це інституційна специфіка, 
яка пов’язана з радянським минулим. На місцях біль-
шість селян вважають, що кооператив – це фактично 
колишній колгосп і цей аспект інституційною пам’яті 
справляє визначальний вплив на інституціоналізацію 
кооперації, формування національно-адаптованої ін-
ституційної моделі кооперування. Має місце певна ін-
ституційна невизначеність щодо подальшої перспекти-
ви розвитку сільськогосподарської кооперації, адже 
кооперативні формування через свою специфіку є 
менш конкурентоспроможними, бо наслідують соціаль-
ну спрямованість. В основі розвитку кооперації має бу-
ти покладена відповідна державна стимулююча підт-
римка, особливо на перших порах створення і органі-
зації функціонування сільськогосподарського коопера-
тиву. Не слід забувати про рамкові умови розвитку ко-
операції: правові; економічні; науково-освітні; іннова-
ційно-технологічні. 

Функціональна спрямованість кооперації у світовій 
практиці сучасного періоду – міжгалузевий характер 
розвитку і укрупнення кооперативів у зв’язку із поси-
ленням зокрема глобальної конкуренції, тому потрібне 
ефективне регулювання. Зарубіжний досвід, напри-
клад Німеччини, передбачає існування кооперативної 
асоціації, яка координує, регулює і упорядковує діяль-
ність кооперативів в частині контролю відповідності 
кооперативним принципам, а також принципам коо-

                                           
∗Автори: Шпикуляк О.Г., Саковська О.М. 
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перативного законодавства. Така асоціація, членами 
якої є всі кооперативи, інституційно урегульовує стату-
си дотримання принципів кооперативної ідентичності. 

Кооперативи і сільські території пасують одне одно-
му. Якщо у фермерів є гроші, то забезпечується і еконо-
мічний розвиток території. Уряд Німеччини поставив за 
мету забезпечення рівноцінності умов для життя в усіх 
сегментах життєвого простору (село, місто). Держава 
має спрямовувати свої організаційно-управлінські зу-
силля на підтримку усіх сфер життя на селі, тобто моде-
лювання політики всеохоплюючого значення. Розвиток і 
підтримка інноваційних заходів зі стимулювання реалі-
зації пріоритетів сталого розвитку є визначальний ас-
пект в моделюванні зокрема кооперативних процесів на 
селі. Кооперативи набувають все більшого значення, але 
території без підтримки сільського розвитку неспромо-
жні до життєсприятливого функціонування навіть у та-
ких багатих державах як Німеччина.  

Сільськогосподарська кооперація в Україні являє со-
бою двосегментну інституційну модель, а саме – пред-
ставлена сегментом виробничої та обслуговуючої коо-
перації. З нормативно-правової точки зору, ця модель 
інституціоналізована у практику відповідно до Закону 
України «Про кооперацію» і Закону України «Про сіль-
ськогосподарську кооперацію». Тобто безпосереднє 
унормування кооперативних відносин забезпечено ра-
мковим законом (визначає загальні принципи і засади 
кооперування), а також законом прямої дії (спеціалізо-
ваний відносно сільськогосподарського сектора коопе-
рування). 

Наявна інституційна модель характеризується наці-
ональними особливостями і відповідно структурована. 
В секторі сільськогосподарської кооперації з організа-
ційно-інституційної точки зору структурно можна ви-
ділити виробничі кооперативи як організаційно-
правову форму аграрного підприємства та обслуговую-
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чі як організації, які за законом  мають неприбутковий 
статус, їх діяльність спрямована на обслуговування, 
надання послуг своїм членам. 

Логічно продовжуючи дослідницьку гіпотезу щодо ви-
ключної значимості кооперації, її особливостей, зазначимо 
про важливість для забезпечення конкурентоспроможного 
розвитку малих аграрних підприємств. З практики відомо, 
що у розвитку аграрного сектору економіки щодо підви-
щення організаційно-господарської ефективності малих 
підприємств, створення кооперативного інституційного се-
редовища відіграє важливу роль. Завдяки кооперуванню 
малі аграрні підприємства спроможні кардинально поліп-
шити свої позиції на ринку, зконсолідувавши ресурси. 

Кооперація в сільському господарстві є традиційною фо-
рмою і способом ефективної інституціоналізації малих підп-
риємницьких формувань у ринкове середовище. Через коо-
перацію значною мірою вирішуються проблеми оптимізації 
витрат, спеціалізації й загалом підвищення конкурентоспро-
можності малих підприємств – суб’єктів кооперування. 

В Україні розвиток кооперації в малому сільськогоспо-
дарстподарському бізнесі має свої традиції й наслідує наці-
ональну специфіку, зумовлені особливостями інституційно-
го характеру. Інституційне забезпечення (юридична скла-
дова) – надзвичайно обширне, проте його дієвість у практи-
чному вимірі стимулювання кооперації на низькому рівні. 

Одна з основних проблем й причин «непоширення» ко-
операції – відсутність у селян довіри до колективних форм 
ведення сільського господарства. Також відсутні стійкі пе-
редумови розвитку сільськогосподарської кооперації, адже 
ідеологія кооперації в сучасному сприйнятті на теренах Ук-
раїни здебільшого асоціюється з псевдокооперацією. Проте, 
сформоване за період ринкових трансформацій агресивне 
ринкове середовище все ж таки забезпечило певні, хоча й 
нестійкі мотивації до кооперування. 
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Окремі сектори сільськогосподарського бізнесу в Україні 
є такими, у яких переважаючими за обсягом постачання 
продукції є малі фермери, наприклад, виробництво молока. 
Кооперація для учасників сектора виробництва молока є по-
суті економічним благом, вмотивованого формою співпраці. 

Оцінюючи розвиток кооперації малих сільгоспвиробни-
ків ми розглядаємо їх у двох іпостасях: як функцію (процес 
об’єднання, поєднання ресурсів, можливостей) і як органі-
зацію (організаційно-правова форма підприємництва). У 
зазначеному контексті й розбудовуємо індикативні конту-
ри, наслідуючи оцінки різного роду ефектів, набутих еко-
номічними агентами-учасниками. Задані ефекти з позиції 
економічної й соціальної проблематики кооперативних від-
носин слід розглядати у виробничій (виробничі кооперати-
ви) і обслуговуючій (обслуговуючі) формації індикативної 
оцінки. 

Виробниче кооперування малих підприємств зідентифі-
коване нами у розрізі аналізу результатів діяльності коопе-
ративів як форми господарювання, а обслуговуюче – функ-
цій, способу покращення середовища кооперування для 
ефективного способу виробництва. 

Персоніфіковану оцінку результатів кооперування здій-
снити на базі існуючої аналітики досить проблематично, 
тому ми застосовуємо абстрактно-логічний підхід, розгля-
даючи кооперацію як явище, організаційну форму ефекти-
вного вбудовування суб’єктів малого аграрного бізнесу в 
організований ринок. 

Зазначений контекст індикативної оцінки виражений у 
динаміці показників розвитку сільськогосподарських обслу-
говуючих кооперативів, членами яких є переважно форму-
вання категорії «малі».  

Індикатори або ж контури оцінювання розвитку, резуль-
тативності кооперації є прийнятними й необхідні в питан-
нях виробничого й обслуговуючого сегментів. В рамках за-
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конодавства України визначено можливість членства у ви-
робничому і (або) обслуговуючому кооперативі, залежно від 
мотивацій наслідків такого членства, хоча в класичному ро-
зумінні кооперація наслідує природу неприбутковості. У 
випадку малих аграрних формувань щодо індикативних 
оцінок результативності кооперування, дослідницька увага 
має бути зосереджена на будь-яких доступних показниках, 
яким можна дати інформаційно-аналітичну оцінку. 

Статистика кооперації малих аграрних підприємств, 
представлена матеріалами статистичної звітності, які фор-
малізовані рамками показників Ф-2 ферм1. Показники цієї 
форми статистичної звітності, дозволяють в загальному 
охарактеризувати тенденції поширення кооперативів як 
форми господарювання серед малих сільськогосподарських 
підприємств. Такий аналіз ідентифікуємо як систему показ-
ників мезорівня (галузевого), стосовно сільськогосподарсь-
ких кооперативів. Кількість кооперативних формувань ка-
тегорії «малі» в загальній сукупності малих аграрних підп-
риємств незначна, проте змінюється. 

Мотивації кооперування в «малому секторі» аграрних 
підприємств формуються економічними умовами, рамками 
державної політики, а також соціальними, організаційними 
й інституційними чинниками, такими як: національні тра-
диції спільної діяльності; рівень довіри між людьми; техно-
логічний рівень виробничих систем і форми організації 
підприємств тощо. Ці мотивації у реалізації коопераційних 
принципів в Україні набувають усе більшого соціального та 
економічного ефектів. 

Кількісно число малих аграрних кооперативів в аграрно-
му секторі, тобто тих, які у статусі суб’єкта господарювання є 
суб’єктами ідентифікації статусу за критерієм форми інсти-
туціоналізації «мале підприємство» досить незначне. 

                                           
1 Державне статистичне спостереження «Основні показники господарської діяльності фермерського господар-
ства, малого підприємства у сільському господарстві», №2 - ферм 
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Виробничий аспект розвитку малих аграрних підпри-
ємств, зідентифікований за кількістю суб’єктів організацій-
ної форми «кооператив» є незначним, бо 0,5% кооперативів 
серед усієї кількості суб’єктів агрогосподарювання категорії 
«малі» – це досить мало. За підсумками 2015 р. вони склада-
ли усього 0,5% від загальної кількості малих підприємств, 
зідентифікованих за сільськогосподарською статистичною 
звітністю (по Україні). Така мізерна кількість «малих» коо-
перативів є підтвердженням того, що селяни не бачать для 
себе економічної вигоди від кооперування. Однією з при-
чин такої ситуації, окрім суто економічних, є пошук управ-
лінської моделі кооперації, про яку вже тривалий час моде-
рують в агрополітиці. Але такої моделі по-суті не може існу-
вати в принципі. Проте кооперація, зокрема малих фермер-
ських господарств, є інституційною нормою їх економічної 
поведінки, яка зумовлює можливість набуття ними конку-
рентних переваг на ринку. В умовах України кооперація є 
одним із способів також забезпечення інноваційного розви-
тку – збалансування витрат і вигод. 

Кооперація в практичному сенсі є спосіб ефективної уча-
сті фермерських господарств, малих підприємств у механіз-
мі перерозподілу вартостей, тобто у агропродовольчому ла-
нцюгу на рівнозначних з іншими учасниками засадах. За 
рахунок так званої «групової участі», створивши коопера-
тив, «малі» господарі спроможні конкурувати з більш поту-
жними підприємствами. Кооператив як спосіб колективного 
партнерства дає можливість малим суб’єктам набути статусу 
кредитоспроможності, інвестиційної привабливості, конку-
рентоспроможності загалом. Проте, цілий ряд інституцій-
них пасток, з якими стикаються суб’єкти кооперації, дестру-
ктивно впливають на її розвиток. 

Аналізуючи процеси кооперування малих аграрних під-
приємств, ми беремо до уваги індикативних оцінок сільсь-
когосподарські обслуговуючі кооперативи, які на наше пе-
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реконання, наслідують кооперацію саме суб’єктів агробізне-
су категорії малі. За оцінками Міністерства аграрної політи-
ки та продовольства України, а також нашими дослідниць-
кими спостереженнями, динаміка практичного представ-
лення обслуговуючих кооперативів у 2012-2016 рр. і 2017 р. 
склалася відповідно по роках від 920 од. (2012 р.) до 1042 
(2017 р.). в середньому слід вести мову про близько 1000 од. 
структурно у даній сукупності: 44% – багатофункціональні; 
28 – сервісні; 14 – заготівельно-збутові; 6 – переробні; 5 – ін-
ші; 3% – постачальницькі кооперативи. Кожну з цих катего-
рій ідентифікації кооперативу вважаємо індикатором хара-
ктеру інституціоналізації за формою представлення в агро-
економічній системі. Тим самим можна зробити висновок 
про практику представлення економічних інтересів госпо-
дарських структур у контексті мотивації до створення від-
повідної категорії кооперативу (багатофункціональний, 
сервісний, заготівельно-збутовий, переробний тощо).  

Незважаючи на наявні в практиці інституційні пастки, в 
українській аграрній практиці мають місце конструктивні 
приклади інституціоналізації кооперації фермерських гос-
подарств, малих підприємств. Хоча зауважимо те, що ці ко-
оперативи виникли завдяки «інституційному примусу», в 
хорошому розумінні цього слова. Цей примус полягав у ре-
алізації заходів державно-приватного партнерства, проектів 
міжнародної допомоги тощо. Як приклад, виділяють такі 
кооперативи як: сільськогосподарський обслуговуючий ко-
оператив «Лосятинське молочне джерело»; молочарський 
обслуговуючий кооператив «Іванковецький світанок»2; коо-
ператив «Файні ябка»; «Полуничний рай» та ін. 

Індикатори розвитку сільськогосподарської кооперації 
поділяємо на економічні і соціальні, адже кооперація окрім 
суто економічної, виконує соціальну функцію. 

                                           
2 Політика сільського розвитку на базі громад в Україні : наукова доповідь / за ред. чл.-кор. НАН України, д-ра 
екон. наук О.М. Бородіної,  чл.-кор. НААН України, д-ра екон. наук І.В. Прокопи, д-ра екон. наук О.Л. Попової 
; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України».К., 2015. 70 с. 
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Основного проблемою розвитку сільськогосподарської 
кооперації є відсутність необхідних передумов і зокрема си-
стемна недовіра селян до будь-яких форм колективної дія-
льності, а також інституційна нестабільність соціально-
господарського порядку. Іншим вагомим деструктивом, ок-
рім інституційної бази є непередбачуваність економічного 
розвитку, відсутність у потенційних учасників необхідних 
фінансових ресурсів, часті зміни законодавства. Часто укра-
їнський законодавець прагне унормувати кооперацію без 
урахування загальновизнаних принципів, тим самим гібри-
дизуючи інституційні норми, надаючи даній формі органі-
заційних відносин статусу «псевдо». 

Як вже зазначалося, в агросекторі України представлено 
два різних сегменти кооперації – виробничий і обслуговую-
чий. Виробничі кооперативи інституційно вбудовані в ри-
нок як одна із організаційно-правових форм, тобто закон 
регламентує їхню діяльність як виробничо-господарську – 
таку, яка передбачає отримання прибутку. Обслуговуючий 
кооператив – це інституційна структура, яка за статусом є 
неприбутковою організацією і наділена функціями з на-
дання послуг його учасникам, тобто обслуговування їхньої 
господарської діяльності. 

Загалом світовий і вітчизняний досвід розвитку сільсько-
го господарства підтверджує доцільність створення коопе-
ративних структур. Не дивлячись на очевидні переваги ко-
операції в країнах з розвинутою економікою, в Україні коо-
перативний рух так і не набув належного визнання. Проте, 
кооперація – один із найбільш реальних та доступних для 
сільськогосподарських виробників шляхів вирішення про-
блем доступу до ефективних ринків. 

Кооперація сприяє розвитку ринкової конкуренції на аг-
рарних ринках. З поступовим розвитком ринкових відносин 
роль і значення сільськогосподарської кооперації в світі не 
зменшується. Кооперація виконує не тільки вагому вироб-
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ничу функцію, але є частиною соціального життя сільського 
населення. У зв’язку з цим дослідження закономірностей 
створення та функціонування кооперативів, оцінка наслід-
ків й виявлення їх впливу на розвиток сільського господарс-
тва стають особливо актуальними. 

На наше переконання. сільськогосподарські кооперативи 
є характерною організаційно-виробничою та правовою ін-
ституцією, важливою складовою організаційної структури 
агропродовольчого сектора. Для сільськогосподарських ко-
оперативів основним напрямом підтримки стабільності та 
ефективності функціонування є не лише забезпечення при-
бутковості як основного критерію оцінки економічної ефек-
тивності діяльності господарства, але й вирішення завдань, 
пов’язаних із соціальним захистом членів кооперативу та 
збереженням й утриманням у належному стані земельних 
угідь3. 

Вважаємо, що сільськогосподарські кооперативи – органі-
заційно-правова структура на селі, яка виникла як законо-
мірна реакція сільськогосподарських товаровиробників на 
реалії ринкового середовища. Створення кооперативів для 
сільськогосподарських товаровиробників дає змогу спеціа-
лізувати виробництво, підвищити його концентрацію, зни-
зити матеріально-грошові витрати і в результаті забезпечи-
ти зростання виробництва сільськогосподарської продукції. 
Проте, ментальні особливості господарської поведінки 
українського селянина, який традиційно по можливості на-
дає перевагу індивідуальному характеру ведення аграрного 
бізнесу, становлять головну проблему на шляху розвитку 
кооперації малих підприємств. 

Серед інституційних причинностей, які є визначальними 
у формуванні проблем у мотиваціях до кооперування слід 

                                           
3Див. дослідження авторів в: Розвиток малих аграрних підприємств у ринковому інституційному середовищі: 
індикатори та ефективність : кол. монографія / [Лупенко Ю.О., Шпикуляк О.Г., Малік М.Й. та ін.]; за ред. О.Г. 
Шпикуляка. Київ: ННЦ «ІАЕ», 2017. 204 с. 
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виділити постійну змінюваність законодавства України про 
кооперацію і відсутність сталого усвідомлення потенційни-
ми учасниками кооперативу класичних принципів коопе-
рації. Наприклад, селяни сприймають кооператив як кол-
госп, а також бажають мати надприбутки від кооперативних 
вкладень, чого в принципі досягти проблематично, бо коо-
ператив – це перш за все форма взаємодопомоги. Він несе 
соціальну місію і є менш конкурентоспроможним зпоміж 
інших форм підприємництва. Це видно на прикладі оцінки 
співвідношень результатів економічної діяльності коопера-
тивів з іншими організаційно-правовими формами сільсь-
когосподарських підприємств. 

На наше переконання, в сільському секторі економіки бі-
льшу прихильність кооперація має у дійсно обслуговуючих 
сферах, у вирішенні соціально-побутових проблем, проте за 
ініціативи і участі місцевих органів влади, що вкрай важли-
во за децентралізації управління. 

 
 

3.2. Кооперування в енергетичному секторі: аспекти  
зарубіжного та вітчизняного досвіду∗ 

 
Розвиток коопераційних відносин наслідує пріоритетне зна-
чення у функціонуванні передових світових економік. Зок-
рема, у загальній кількості кооперативних об’єднань Німеч-
чини однією із складових є енергетичні кооперативи. Енер-
гетичні кооперативи (нім. — Energiegenossenschaften) — це 
об’єднання громадян, підприємств та організацій, метою 
яких виступає, як правило, реалізація різноманітних локаль-
них проектів у сфері відновлювальної енергетики [422]. Ви-
никненню цього виду кооперативів сприяло кілька причин. 
Однією з перших, що вплинула на створення енергетичного 
кооперативу, стала відмова великих міських енергетичних 

                                           
∗ Автори: Шпикуляк О.Г.,  Іванченко В.О. 
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компаній, які володіли мережами, провести світло і тепло в 
сільську місцевість та створити там нові мережі. Тому для за-
безпечення себе енергією люди почали об’єднуватися в енер-
гетичні кооперативи громадян (нім. — 
Bürgerenergiegenossenschaften) та комунальні кооперативи 
(нім. — Kommunale Energiegenossenschaften) створювали свої 
власні енергетичні мережі. Кількість створених енергетичних 
кооперативів відображена на рис. 3.1. 

 
Рис. 3.1. Кількість створених енергетичних  
кооперативів у Німеччині за 2006 — 2017 рр.*  

* Розраховано за: [423] і представлено з: [424] 

Наступною причиною, що дала поштовх розвитку енер-
гетичних кооперативів, стало прийняття в 2000 р. Закону 
«Про поновлювальні джерела енергії» та концепції «Енерге-
тичного повороту» в 2010 році. Німеччина вирішила замі-
нити викопну та атомну енергію до 2050 року на 80 % відно-
влюваними джерелами, що й спричинило збільшення кіль-
кості таких кооперативів4. Найбільша їхня кількість сфор-
мувалася за 2010 — 2013 р. (рис. 3.2).  

Починаючи з 2012 року темпи збільшення кількості ство-
рення нових енергетичних кооперативів постійно знижу-
ються, хоча спостерігається постійне нарощення виробниц-
тва різного виду енергії такими кооперативами (табл. 3.1).  

 

                                           
4Матеріали представлені з досліджень авторів: Шпикуляк О. Г., Іванченко В. О. Досвід Німеччини у розвитку 
енергетичних кооперативів: перспективи для України. Економіка АПК. 2018. № 8. С. 92 — 101. 
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Рис. 3.2. Кількість енергетичних кооперативів за  

роками створення в Німеччині, за період  
2006 — 2016 рр*. 

*Розраховано за: [423] і представлено з: [424] 

Таблиця 3.1.  
Виробництво різного виду енергії з відновлювальних 
джерел у Німеччині за період 2003 — 2016 рр., ГВт-год 
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1990 17,426 0,710 - 1,435 1,000 - 18,933 3,4 
2000 21,732 9,513 - 4,731 0,600 - 36,036 6,2 
2005 19,638 27,229 - 14,354 1,282 0,200 62,503 10,2 
2006 20,008 30,710 - 18,700 2,220 0,400 71,638 11,6 
2007 21,170 39,713 - 24,363 3,075 0,400 88,321 14,2 
2008 20,443 40,574 - 27,792 4,420 18,000 93,247 15,1 
2009 19,031 38,610 0,38 30,631 6,583 19,000 94,912 16,3 
2010 20,953 37,619 0,176 33,925 11,729 28,000 104,43 17,0 
2011 17,671 48,314 0,577 36,891 19,599 19,000 123,071 20,3 
2012 22,091 49,949 0,732 43,216 26,380 25,000 142,393 23,5 
2013 22,998 50,803 0,918 45,527 31,010 80,000 151,336 25,1 
2014 19,587 55,908 1,471 48,301 36,056 98,000 161,421 27,3 
2015 18,977 70,922 8,284 50,321 38,726 134,000 187,364 31,5 
2016 20,546 66,324 12,274 50,815 38,095 162,000 188,216 31,7 

*Розраховано за: [425], представлено з: [424]. 
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Це прояв екологічної свідомості громадян. За останні 
роки приріст енергії з екологічно чистих та відновлюваних 
джерел у Німеччині становить близько 8% до попереднього 
року. У середньому за період 2003—2016 рр. він досяг 14%, 
чому сприяє політика Бундестагу про запровадження виро-
бництва енергії з вітру. Частка різного виду енергії з віднов-
лювальних джерел у загальному споживанні енергії Німеч-
чини постійно збільшується [425, с. 8]. Так, у 2016 р. її показ-
ник знаходився на рівні 31,7 %, тоді, коли у 2015 р. був 31,5%, 
(див. табл. 3.1). 

Починаючи з 1990 року постійно спостерігається збі-
льшення об’ємів виробництва такої енергії (рис. 3.3). 

Але приріст енергії з екологічно чистих та відновлю-
вальних джерел безпосередньо залежить від погодних умов 
регіону, де знаходиться та чи інша установка. Якщо в році 
більше дощових днів, гідроелектростанції вироблять більше 
енергії, а от кількість енергії сонячного випромінювання, 
навпаки, зменшиться. 

 
Рис. 3.3. Виробництво електроенергії з  

використанням поновлюваних джерел енергії  
в Німеччині за 1990 — 2016 рр., ГВт-год* 

*Розраховано за: [425], представлено з: [424]. 

 

Також і вітрова енергія залежить від сили вітру та три-
валості таких вітряних днів. Енергія вітру забезпечує майже 
половину всіх надходжень (рис. 3.4). 
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Рис. 3.4. Виробництво відновлюваної енергії  

в Німеччині в 2016 р., %* 

*Розраховано за: [425], представлено з: [424]. 
 

Наступним за обсягами виробництва є енергія біомас – 
близько 27 %. Вона включає в себе енергію біогазів, геотер-
мальну енергію та рідкі й тверді види біопалива. Вагомий 
внесок становить також енергія сонячного випромінювання. 
На сонячних фотоелементах в Німеччині формується бли-
зько 20 % всієї енергії з відновлювальних джерел. Гідроенер-
гетика забезпечує близько 10 %. 

Енергетичні кооперативи Німеччини виробляють елект-
ричну та теплову енергією, а також займаються її транспор-
туванням (постачанням) для потреб членів своїх кооперати-
вів. Виробництво тепла починаючи із 2010 року знаходиться 
в межах 140–160 ГВт-год енергії (рис. 3.5). 

 

 
Рис. 3.5. Виробництво теплової енергії  
в Німеччині за 1990 — 2016 рр., ГВт-г* 

*Розраховано за: [425], представлено з: [424]. 
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Коливання в об’ємах виробництва теплової енергії за рік 
залежать від температури навколишнього середовища – чим 
тепліше взимку, тим менше енергії будуть виробляти. 

Стимулом для виробництва енергії та реалізації її членам 
кооперативу і пересічним користувачам є компенсація за ви-
робництво цієї енергії, задекларована у законі «Про віднов-
лювальні джерела енергії». Оператори вітрових і сонячних 
установок і такі, що використовують біомасу, зазвичай про-
дають свою електроенергію на ринку. Для цього вони отри-
мують від операторів мережі так звану ринкову премію як 
винагороду. Вона забезпечує збалансованість різниці між 
ставкою винагороди та середньою ціною на фондовому рин-
ку. За останні роки ціна фондового ринку майже вдвічі зни-
зилася, так що ринкова премія у вигляді компенсації значно 
зросла. Ринкова премія значною мірою визначає потреби у 
фінансуванні поновлюваних джерел енергії та, відповідно, 
розподіл електроенергії [425, с. 25]. Ця компенсація залежить 
від розподілу енергії між користувачами, який здійснюють 
оператори мереж. Крім зазначеного, в стимулюванні енерге-
тичних кооперативів Німеччини існує ще велика кількість 
методів – пільгові тарифи, зниження податків, пільгові про-
грами кредитування тощо [427]. 

Нині основним органом, який контролює функціону-
вання кооперативів Німеччини, є DGRV – Союз Райффай-
зен. Реєстрація в його членах обов’язкова для створення ко-
оперативу. DGRV опікується всіма питаннями, що стосу-
ються ефективності кооперативного руху в цілому: захищає 
інтереси складових частин кооперативної системи в області 
спільного господарювання і податкової політики; консуль-
тує організації з усіх питань кооперативних перевірок, коо-
перативного права, системи освіти, організації підприємств 
та обробки даних; підтримує стосунки з усіма організаціями 
й установами як у середині країни, так і за кордоном; надає 
допомогу в розвитку кооперації. 
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Цей союз допомагає оптимізувати інтереси виробника, спо-
живача, представників науки, торгівлі й державних установ. 

Отже, основною причиною виникнення кооперативного 
руху в Німеччині та розвитку енергетичних кооперативів 
зокрема стало складне фінансове становище жителів сільсь-
кої місцевості та небажання, а може й неспроможність про-
мислових підприємств вкладати кошти у розвиток сільської 
енергетики. Для задоволення власних енергетичних потреб 
люди почали об’єднуватися та створювати енергетичні коо-
перативи, які виробляють електричну та теплову енергію, 
використовуючи різноманітні відновлювальні джерела (гід-
роенергетика, енергія вітру та сонячного випромінення, ге-
ліоенергетика тощо). На сьогодні енергетичні кооперативи 
Німеччини постійно збільшують свою частку забезпечення 
потреб в загальній енергетичній системі країни. Для цього 
енергетичні кооперативи постійно розвиваються – збіль-
шують кількість членів, модернізують обладнання, викори-
стовують різні джерела енергії в одному кооперативі тощо5. 

На шляху до створення зеленої енергетики в країні Німе-
ччину підтримують на законодавчому рівні Європейського 
Союзу. Відповідно до директиви ЄС 2009/28/EG, про спри-
яння використанню енергії з відновлюваних джерел, Німеч-
чина планує впровадження системи відновлюваної енергії 
до 2020 року. Це є одним із кроків до сталого розвитку сус-
пільства. 

Відповідно до Стратегії сталого розвитку України [428] од-
ним із пріоритетів розвитку країни є забезпечення енергетич-
ної безпеки і перехід до енергоефективного та енергоощадно-
го використання й споживання енергоресурсів із впроваджен-
ням інноваційних технологій та реалізації проектів з викорис-
танням альтернативних джерел енергії. Відповідно до цієї 

                                           
5 Матеріали представлені з досліджень авторів: Шпикуляк О. Г., Іванченко В. О. Досвід Німеччини у розвитку 
енергетичних кооперативів: перспективи для України. Економіка АПК. 2018. № 8. С. 92 — 101. 
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стратегії 18 серпня 2017 р. Кабінетом Міністрів України було 
схвалено Енергетичну стратегію України на період до 2035 
року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність» 
[429], у якій віддається перевага підвищенню енергоефектив-
ності та використанню енергії з відновлюваних та альтернати-
вних джерел. 

Як зазначається в документі, Україна використовує для 
власних потреб різноманітні джерела енергії, такі як нафта, 
природний газ, вугілля, атомна і гідроенергія, енергія вітру 
і сонця тощо. Традиційно найбільше Україна використовує 
на даний момент викопні ресурси: природний газ і вугілля, 
які сумарно становлять понад 60% вітчизняного енергетич-
ного балансу. Водночас за останні роки внаслідок зміни ці-
нової кон'юнктури, технологій та світових тенденцій, частка 
інших видів енергії у споживанні поступово зростає [429].  

На початок 2017 року в Україні частка виробництва енер-
гії із відновлювальних джерел становила близько 2% до за-
гальної потужності (рис. 3.6). 

 
Рис. 3.6. Структура потужностей з виробництва  

електроенергії в Україні у 2016 р*. 

*Розраховано за: [430], представлено з: [424] 
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Як засвідчують експерти, більша частина матеріально-
технічної бази наявних потужностей з виробництва елек-
троенергії в Україні зношена та неефективна [430]. 

За даними Інституту відновлюваної енергетики НАН 
України, атомні блоки наближаються до закінчення строку 
проектної експлуатації. Понад 70% атомних блоків потребу-
ватимуть подовження строку експлуатації у найближчі  
10 років. Крім того, 42,2% ліній електропередач напругою 
220-330 кВт експлуатуються понад 40 років, та 64,4% основ-
ного устаткування трансформаторних підстанцій випрацю-
вали свій розрахунковий технічний ресурс. Недостатня 
пропускна спроможність ліній електропередач для видачі 
потужності атомних електростанцій і передачі надлишкової 
енергії. У розподільчих мережах значна кількість об'єктів 
також відпрацювала свій ресурс: 40,5% електричних мереж і 
37,6% трансформаторних підстанцій потребують реконс-
трукції або заміни [430, с. 9]. 

Відповідно до зазначеного, енергетична стратегія держа-
ви передбачає ріст частки виробництва енергії із відновлю-
вальних джерел в 2035 році до рівня 25% (рис. 3.7). 

 
Рис. 3.7. Прогнозний обсяг частки відновлювальних 
джерел енергії в загальному обсязі потужностей в 

Україні* 
*Представлено за результатами систематизації літературних джерел 
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Подібне зростання потужностей в Україні можливий 
лише за використання в суспільстві моделей енергетичних 
кооперативів на кшталт Німеччини. Для цього ключовим 
моментом видається визнання на законодавчому рівні тако-
го виду кооперативної діяльності, як «енергетичний коопе-
ратив», оскільки в українській нормативно-правовій базі 
воно відсутнє. З іншого боку – енергетичні кооперативи на-
дають можливість громадянам власноруч забезпечувати свої 
потреби в енергоресурсах, використовувати місцеві види 
палива, ставати енергонезалежними і, що цікаво, бути акти-
вними учасниками власного енергетичного ринку, як за-
значає голова Держенергоефективності С. Савчук [431]. Та-
кож для розвитку енергетики із відновлювальних джерел в 
Україні передбачено механізм стимулювання. Ним є систе-
ма «зелених» тарифів на електроенергію. За системою «зе-
лених» тарифів держава бере на себе зобов’язання купувати 
електроенергію у виробників, що її одержують із відновлю-
вальних джерел. Сума плати залежить від типу та потужно-
сті об’єкта, що виробляє енергію, та строку введення його в 
експлуатацію (табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 
 Розмір зеленого тарифу залежно від обсягу та виду 

відновлюваних джерел енергії* 

Вид виробників енергії 

Тариф залежно від графіка введення  
в експлуатацію 

2015 2016 
2017-
2019 

2020-
2024 

2025-
2029 

€ct/кВ
т*год 

€ct/кВ
т*год 

€ct/кВ
т*год 

€ct/кВ
т*год 

коп/к
Вт*год 

Вітрова  
електростан-

ція 

<= 600 кВт 5,81 5,81 5,81 5,17 49,11 
600 – 2 000 кВт 6,78 6,78 6,78 6,03 57,29 

> 2 МВт 10,17 10,17 10,17 9,04 85,94 

Сонячна  
електростан-

ція 

На поверхні  
землі 

16,96 16 15,02 13,51 130,37 

На дахах 
/фасадах буді-

вель 
18,04 17,23 16,37 14,75 142,06 
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Продовження табл. 3.2 
Біоенергетичні станції 12,38 12,38 12,38 11,14 107,57 

Геотермальні електростанції 15,02 15,02 15,02 13,51 130,37 

Гідроелектро-
станції 

<= 200 кВт 17,44 17,44 17,44 15,72 151,41 
200 – 1 000 кВт 13,94 13,94 13,94 12,54 121,01 

1 – 10 МВт 10,44 10,44 10,44 9,42 90,61 
Електростан-

ції  
домогоспо-
дарств 

сонячні до 30 
кВт 

20,03 19 18,09 16,26 157,26 

вітрові до 30 кВт 11,63 11,63 11,63 10,44 101,14 

*Наведено за: [430] 
 

До кінця 2024 р. усі виплати за зеленим тарифом будуть 
відбуватися в євроцентах. Починаючи з 2025 р. держава ку-
пуватиме енергію вже в національній валюті. Навіть виплати 
в іноземній валюті не забезпечують запланований в Націона-
льному плані дій з відновлюваної енергетики на період до 
2020 року [432] розвиток. Цьому причиною є нестабільна си-
туація в країні, постійні фінансові, правові та інституційні 
кризи. Також відміняються задекларовані та уже введені в 
дію податкові пільги для відновлювальних джерел енергії, 
знижуються зелені тарифи та збільшується плата за приєд-
нання до електромереж. Відповідно до таких дій втрачається 
довіра громадян до відновлювальної енергетики. 

Зважаючи на наведене вище, можна стверджувати, що ро-
звиток кооперації в енергетичному секторі економіки, зокре-
ма в сегменті енергії біологічного походження, є одним із ви-
значальних у формуванні національної енергетичної безпе-
ки. Досвід Німеччини є успішно інституціоналізованим у 
практику, тому його доцільно застосувати в Україні6. 

 
 
 

                                           
 
 
6 Матеріали представлені з досліджень авторів: Шпикуляк О. Г., Іванченко В. О.  Досвід Німеччини у розвит-

ку енергетичних кооперативів: перспективи для України. Економіка АПК. 2018. № 8. С. 92 — 101. 
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3.3. Інституційний фактор самоорганізації у механізмі 
кооперації∗ 
 
В сучасних умовах сільськогосподарські підприємства, особ-
ливо малі вимушені  вести аграрний бізнес в складних ін-
ституційних умовах жоступу до ефективних, високо доход-
них ринків продукції. Зазначене проявляється як на рівні 
формування доходів підприємств, адже ціна на ринках сіль-
ськогосподарської продукції формується під впливом еко-
номічних інтересів крупних гравців, так  на рівні конкурен-
ції за доступ до ресурсу, що має критичне значення – земель 
сільськогоподарського призначення. В зв’язку з цим збере-
ження та розвиток наприклад малих форм господарювання 
напряму залежить від можливостей залучення ресурсу соці-
ального капіталу як квінтесенції  всього різноманіття соціа-
льних та соціально-економічних відносин.  

В широкому розумінні соціальний капітал позначає всю 
багатоманітність ресурсів, що формуються як результат со-
ціальної взаємодії окремих особистостей та їх груп. Таке ви-
значення дає змогу об’єднати весь спектр трактувань даного 
терміну: від соціальних ресурсів окремого індивіда7 до ре-
сурсів, що генеруються та використовуються певною соціа-
льною групою8. Дійсно, на практиці по мірі агрегування 
окремих особистостей в групи вищого рівня ієрархії розши-
рюється і сфера  прояву ефектів соціального капіталу. 

На рівні окремого індивіда особисті якості, набуті вміння 
та навички щодо комунікації, здобуті соціальні статуси та 
сформована мережа соціальних контактів дозволяють під-
вищити ефективність приватних та ділових трансакцій. Дана 

                                           
∗ Автори: Шпикуляк О.Г., Ксенофонтова К.Ю., Саковська О.М. 

7 Див. П. Бурдье: соціальний капітал являє собою сукупність реальних або потенційних ресурсів, пов'я-
заних з володінням стійкою мережею  більш-менш інституціоналізованих відносин взаємного знайомства і 
визнання - іншими словами, з членством в групі: Бурдье П. Формы капитала / пер. М. С. Добрякова // Эконо-
мическая социология. 2002. №5. С. 60–75. 

8 Див. Ф. Фукуяма: соціальний капітал - це норми, неформальні норми або цінності, які роблять можли-
вими колективні дії у групах людей. [Фукуяма Ф. Що таке соціальний капітал? Київська лекція Френсіса 
Фукуями // День. 2006.  № 177. URL:http://day.kyiv.ua/uk/article/podrobici/shcho-take-socialniy-kapital/  
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теза має не тільки суто теоретичне обґрунтування. Усвідом-
лення необхідності формування бази соціальних зв’язків як 
складової особистісного розвитку оформилося в сучасній 
практичній діяльності шляхом створення численних соціа-
льних мереж як загального, так і вузькоспеціалізованого 
спрямування. В методичному ж плані цей аспект знаходить 
підтримку через виокремлення нетворкінгу як одного з на-
прямів консультативної та освітньої діяльності. З іншого бо-
ку, вже на рівні фізичної особи відбувається інституціоналі-
зіція значення суспільної думки про особу – через поняття 
ділової репутації особи, що визнається особистим немайно-
вим благом та знаходиться під охороною цивільного законо-
давства9. 

На рівні юридичних осіб переваги соціальної (ділової) ак-
тивності набувають суто економічних рис та стають об’єктом 
капіталізації суб’єктів підприємницької діяльності10. Сучасні 
дослідники зазначають, що такі складники соціального капі-
талу підприємств як ділова репутація та мережа контрактних 
відносин  (корпоративна архітектура), є одними з ключових 
чинників комерційного успіху [434]. При цьому, відповідно 
до опитування, проведеного у 2014 р. міжнародною консал-
тингговою кампанією Reputation Institute серед 301 провідних 
фірм з 29 країн світу, 78% опитаних згодні, що репутаційна 
економіка сьогодні вже стала об’єктивною реальністю, а 65% 
− визначають управління репутацією пріоритетним завдан-
ням свого менеджменту [435].  

В практиці господарської діяльності соціальний капітал 
враховується в категорії гудвілу (вартості ділової репутації), 
що визначається як «різниця між ринковою ціною та балан-
совою вартістю активів підприємства як цілісного майново-

                                           
9 Цивільний Кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV. Електронний ресурс: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15 . 
10 З точки зору економічної науки коректно застосовування терміну «соціальний капітал» можливе ли-

ше до юридичних осіб, де економічні функції є чітко виділеними, а значить і виявляється можливим виокре-
мити економічни ефект від наявних соціальних ресурсів. Це, власне, зазначає  і Ф. Фукуяма: «…соціальний 
капітал» являє собою спробу застосувати економічну метафору для позначення певного явища, яке насправді 
є дуже складним»  
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го комплексу, що виникає в результаті використання кра-
щих управлінських якостей, домінуючої позиції на ринку 
товарів, послуг, нових технологій тощо»11. Проте неможли-
вість ідентифікації конкретних джерел додаткового ефекту 
робить гудвіл, певною мірою, синтетичним показником, на 
який крім суто соціальних, впливають і інші чинники: місце 
розташування, розмір та динаміка розвитку цільових ринків 
тощо. Крім того, у вітчизняному правовому полі відсутні 
легальні механізми продажу фермерських господарств, які 
формують основну масу малих суб’єктів сільськогосподар-
ського бізнесу, як юридичної особи. Зазначене унеможлив-
лює використання даного показника для оцінки рівня роз-
витку соціального капіталу в малих сільськогосподарських 
підприємствах вітчизняного аграрного сектору.  

Таким чином, оцінка розвитку соціального капіталу як 
квінтесенції організаційних і функціонально-поведінкових 
ефектів від діяльності малих сільськогосподарських підпри-
ємств, що, в свою чергу забезпечує відповідний рівень ефек-
тивності підприємницької діяльності, потребує застосування 
нестандартних методів об’єктного аналізу, що  передбачає 
визначення параметрів якості соціального капіталу. В зв’язку 
з цим, при формації оцінки процесів формування та госпо-
дартання соціального капіталу саме малими формами госпо-
дарювання на селі, доцільно приділити особливу увагу мето-
дичним аспектам. 

Враховуючи те, що соціальний капітал є результатом вза-
ємодії в групах, він має подвійну природу. З одного боку він 
стає надбанням окремої особи: в цій іпостасі персоніфіку-
ється та набуває економічних характеристик – може генеру-
вати економічний ефект, окремі його елементи можуть бути 
відчужені та виступати предметом купівлі-продажу. З іншо-
го – є актуальним тільки в межах конкретної соціальної гру-
пи, де формується і реалізується, набуваючи інституційних 

                                           
11 Податковий Кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Електронний ресурс: http: 

//zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page55. 
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характеристик. Звичайно, дана теза не може бути абсолюти-
зована, оскільки будь-яка особа проявляє себе в якості учас-
ника кількох соціальних груп (сім’ї, трудового колективу, 
клубу за інтересами, професійної асоціації тощо), що забез-
печує дифузію елементів соціального капіталу. Крім того, 
більшість соціальних груп має ієрархічну будову: особа-
громадянин – соціальні групи за напрямами прояву особис-
тості – територіальні утворення – держава – наднаціональні 
організації, кожен з рівнів якої генерує свій соціальний ка-
пітал із зростаючим рівнем усуспільнення. 

Cоціальний капітал є продуктом соціальних взаємодій, 
здійснюваний у тому числі у процесі господарського обміну 
[436]. З цим пов’язаний парадокс соціальних витрат, що, на 
перший погляд, не несуть економічного навантаження. 
Проте, ми наголошуємо на тому, що людина по суті своїй 
істота економічна, особливо в умовах сучасної всеосяжності 
ринку, який через балансування попиту і пропозиції визна-
чає необхідність вартісного опосередкування поведінкових 
трансакцій в тому числі виключно «соціального» спряму-
вання. Перманентність та інертність процесу відтворення 
соціальних відносин зумовлюють «відкладений» характер 
економічного ефекту, через що складається враження їх су-
то альтруістичної природи, хоча в довготривалому горизон-
ті аналізу вони виявляються скоріше соціальними інвести-
ціями, що мають кумулятивний ефект та довготривалу дію 
в межах конкретної суспільної групи. Прикладом таких ін-
вестицій є: продуктова допомога фермерів школам, іншим 
соціальним закладам, надання безкоштовних послуг з оран-
ки ріллі пенсіонерам тощо. 

Важливим індикатором, який слід розглядати в проекції 
розвитку самоорганізації малих товаровиробників та соціа-
льного капіталу на селі є кооперація. У світовій практиці – 
це один з основних складників саморегулювання ринку, 
способів захисту інтересів суб’єктів малого підприємництва 
на ринку, а соціальний капітал в такому разі є модератор 
інституційного ефекту, рівня трансакційних витрат. Одним 
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словом вступаючи в кооператив, аграрні підприємці набу-
вають соціального капіталу, який в соціально-економічному 
сенсі є сукупністю мереж поширення соціальних зв’язків 
задля «полегшення» ринкових транзакції. 

Значимість соціального капіталу як важливого інститу-
ційного фактора забезпечення кооперації надважлива для 
реалізації, поширення її у практику укладу господарюван-
ня. Соціальний капітал виконує консолідуючу щодо моти-
вацій кооперування суб’єктів роль, тому його цілком слуш-
но відноносимо до когорти надважливих соціально-
економічних інститутів розвитку кооперації [416]. В якості 
соціального капіталу великий сенс, адже в епоху інформа-
ційного суспільства, а головне зі всеохопним зростанням 
конкуренції за блага, рівень довіри (аспект соціального ка-
піталу) між ринковими агентами – надважливий. 

У світовій практиці аграрного бізнесу, його самооргані-
зації, кооператив – головний індикатор, що наряду з цим є 
вираженням емпіричної оцінки соціального капіталу. Укра-
їнська модель аграрного розвитку дещо інша, але селяни 
поступово розуміють значимість кооперації як важливого 
соціально-економічного інституту, який ми індикативно 
розглядаємо з позиції інституційної мережі, організаційної 
структури саморозвитку. 

Самоорганізація селян у коаліційні обслуговуючі і виро-
бничі структури є природним процесом, адже зокрема дрі-
бні товаровиробники, які володіють недостатніми для кон-
курентного розвитку ресурсами, ладні пристати на різні 
спільні проекти. Лише таким чином для них зявляється реа-
льна можливість конкурентоспроможно вести бізнес, 
уникаючи негативного впливу з боку монополістичних ри-
нкових структур. 

Творення кооперативних структур наслідує вищі якості і 
ефекти соціального капіталу, які забезпечують мінімізацію 
підприємницьких ризиків, набуття можливості доступу до 
каналів реалізації продукції організованого ринку. Ще од-
ним безумовно важливим результатом творення соціального 
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капіталу через кооперацію вважаємо є наслідування можли-
вості підвищення добробуту членів кооперативів шляхом 
виробництва-реалізації продукції з вищою доданою вартіс-
тю, відходу від сировинної моделі розвитку агробізнесу. 

Кооперативи є надзвичайно поширеними й дієвими обє-
днаннями товаровиробників, які стоять на захисті їх інтере-
сів, про це свідчить високий рівень мотивації членства в ко-
оперативних структурах (табл. 3.3). 

Охарактеризовані у табл. 3.3 кооперативи є по-суті коо-
перативними обєднаннями глобального значення, які реа-
лізують інтереси сільносптоваровиробників в інституцій-
ному механізмі ринку. 

Таблиця 3.3 
Кооперативні обєднання у світовій практиці ведення  

аграрного бізнесу* 
Назва кооперативного 

формування 
Фінансово-економічні та організаційні  

характеристики 

NH Nonghyup  
(Корея) Оборот 63 млрд. госп. США 

ZEN-NOH  
(Японія) 

Входять близько 1200 кооперативних спілок, які  
обслуговують близько 4,78 млн. членів і 4,8 млн.  
асоційованих членів. Оборот станом на 2015 р. –  

48,7 млрд. госп. США 

CHS 
(США) 

Учасниками є понад 1100 кооперативів та 75 тисяч  
фермерів, а також 20000 привілейованих акціонерів. 
У 2015 р. чистий фінансовий прибуток склав 781 млн. 
госп. США, а чистий дохід – 34,6 млрд. госп. США 

Мондрагон 
(Іспанія) 

Входить 261 організація, зокрема 104 кооперативи,  
125 спільнот та філіалів, 8 фондів, 1 фонд взаємного 
страхування, 13 компаній з хеджування ризиків.  
У кооперативі працюють 74 тисячі робітників.   

Станом на 2015 рік сукупний доход 12,1 млрд євро, 
інвестиції 345 млн євро. 

В Україні прикладом кооперативних об’єднань аграрного спрямування є такі: 
«Господа (об’єднує невеликі фермерські господарства і кооперативи)»,  

«Перший національний аграрний кооператив» 
 (об’єднує понад 25 тис. селян) 

*Сформовано за інформацією: Кооперативи-гіганти: як обєднання фермерів стали національними лідерами. – З 
екрану : Електоронний ресур : http://agravery.com/uk/posts/show/kooperativi-giganti-ak-obednanna-fermeriv-
stali-nacionalnimi-liderami 
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Зокрема їх фінансова складова, число членів і обсях фі-
нансових ресурсів, який «проходить» через ці структури, 
підтверджує їх національне лідерство12 й креативну позицію 
у формуванні соціального капіталу. 

Прикладом таких кооперативних структур в аграрному 
секторі України є організації, які набувають статусу спільної 
діяльності, формують якість соціального капіталу, зреалізо-
вують функцію самоорганізації.  

Наприклад зазначимо, що досвід розвинених країн світу 
та вітчизняна практика господарювання переконують, що 
зростанню темпів аграрного виробництва значною мірою 
сприятиме кооперативна ініціатива незалежних товарови-
робників. Розвиток сільськогосподарської кооперації є не-
від’ємною складовою аграрної реформи. В умовах конкуре-
нтної боротьби товаровиробників обслуговуюча кооперація 
є засобом економічного захисту дрібних сільськогосподар-
ських виробників від посередницьких структур та монопо-
льних об’єднань, які прагнуть розширити й контролювати 
через монополізацію ринків збуту і сферу виробництва. У 
результаті реалізації проекту „Створення регіонального на-
вчально-практичного центру розвитку багатофункціональ-
них кооперативів”, що фінансується Європейським Союзом 
у рамках програми „Підтримка політики регіонального ро-
звитку в Україні”, у Черкаській області планується створити 
щонайменше 50 нових сільськогосподарських обслуговую-
чих кооперативів, залучити близько 1000 громадян до гос-
подарської діяльності та працевлаштувати біля 300 осіб на 
селі. Вартість проекту складає 617,1 тис. євро, з яких 80% − 
внесок ЄС, а 20% витрат покривається за рахунок коштів об-
ласного та місцевого бюджетів. Черкаська обласна рада ви-
конала свої фінансові зобов’язання, виділивши на реаліза-
цію проекту більше 1,5 млн. грн. Проектом передбачено 
створення робочих місць та диверсифікацію джерел доходів 
сільського населення в приватних домогосподарствах на ба-

                                           
12 Кооперативи-гіганти: як обєднання фермерів стали національними лідерами. URL : 
http://agravery.com/uk/posts/show/kooperativi-giganti-ak-obednanna-fermeriv-stali-nacionalnimi-liderami. 
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зі переданих міні-ферм для вирощування кролів, племінно-
го поголів’я кролів, сушарок для фруктів та овочів, саджан-
ців плодово-ягідних культур та танків для охолодження мо-
лока. Для цього запропоновано механізми здешевлення ви-
робничих ресурсів за рахунок: вирощування тварин та рос-
лин безпосередньо в приватних домогосподарствах, 
об’єднання домогосподарств у сільськогосподарський об-
слуговуючий кооператив з функціями централізованого за-
безпечення виробничими ресурсами, послугами та оптового 
збуту продукції. Проект підтримує такі напрями діяльності 
кооперативів як кролівництво, молочне скотарство та ягід-
ництво. Одним з провідних напрямів реалізації проекту є 
кролівництво. В 1990 - 1995 рр. товарне поголів’я кролів в 
Черкаській області становило 2870 тис. голів, в забійній вазі 
м’яса – 5750 тонн щорічно з розрахунку 4,2 кг на 1 жителя 
Черкаської області. Щотижня 20 тонн м’яса кролів відван-
тажувалося в м. Київ та м. Одесу, вироблялося близько  
1 млн. банок тушкованого м’яса на Уманському, Корсунь-
Шевченківському, Золотоніському і Черкаському консерв-
них заводах облспоживспілки. Тому, Створення та функці-
онування сільськогосподарських обслуговуючих кооперати-
вів дозволить: підвищити рівень доходів сімей – членів коо-
перативів (щонайменше на 50%), покращити якість та асор-
тимент місцевої продукції, збільшити обсяг пропозиції ор-
ганічної продукції для потреб внутрішнього ринку та зни-
зити соціальну напругу в сільській місцевості13. 

На наше переконання, навіть за відсутності економічних і 
державно-регуляторних передумов для інституціоналізації 
функції самоорганізації бізнесу через кооперацію, творення 
колективного соціального капіталу – існують інституційні 
умови, які поступово втілюються на практиці. Селяни-
одноосібники, «малі фермери» потенційно потребують струк-

                                           
13 Матеріали з досліджень: Шпикуляк О.Г., Саковська О. М.  Організаційно-економічні аспекти формування коопера-
тивних підприємств в аграрному секторі економіки // Сборник Международной научно-практической конферен-
ции: «экономика, управление, право: социально-экономические аспекты развития» г. Рим, Италия, 29 января 2016 года  
// SCOPUS Economics, management, law: socio-economic aspects of development: Collection of scientific articles. Vol. 1. - 
Edizioni Magi, Roma, Italy, 2016.- 352 p. с. 62-65. 
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тур самоорганізації і соціального капіталу колективного типу 
для підвищення рівня своєї конкурентоспроможності.  

У підсумку модерації наукового дискурсу щодо методології 
представлення в агросекторі інституту самоорганізації та соці-
ального капіталу наголошуємо, на тому, що емпіричний ви-
мір – індикативна оцінка зазначених явищ достоту можливий 
у контексті аналізу розвитку кооперації. Інститут кооперації у 
свою чергу у свої ідеологічній і практичні основі вирізняється 
ефектами власного позиціонування якраз у ракурсі аспектів 
самоорганізації, творення соціального капіталу. Наслідування 
суб’єктами аграрного бізнесу функціоналу самоорганізації та 
соціального капіталу є найбільш раціональним у статусі член-
ства в кооперативних структурах. 

 
3.4. Особисті селянські господарства як суб’єкти  
кооперативних відносин∗ 
 
Перехід до багатоукладної аграрної економіки, законодавче 
закріплення рівних прав існування різних форм господарю-
вання на принципах особистого і сумісного підприємництва 
відкривають можливість вільного вибору умов господарської 
діяльності. У загальному ланцюзі формування ринкової сис-
теми господарського порядку, особливе місце займають осо-
бисті селянські господарства. 

В теперішній час, питання розвитку та інституціоналізації 
селянських господарств в ринковий механізм має виключно 
важливе значення. Відродження селянського господарства 
знаменує собою його залучення до структури ринкових відно-
син. Проте, особисті селянські господарства є однією з най-
більш неінституціоналізованих та неформалізованих форм 
господарювання (малого аграрного бізнесу), але багато в чому 
визначальною у соціально-економічному розвитку села.  

                                           
∗ Автори: Малік М.Й., Шпикуляк О.Г., Мамчур В.А. 
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Ці господарства найбільш чутливі до змін ринкового се-
редовища. Особистим селянським господарствам доводиться 
стикатися з постійними перешкодами, що виникають в про-
цесі складного комплексу інституціональних перетворень, 
серед яких можна виділити: загальну економічну нестабіль-
ність, недосконалість законодавства та податкової системи, 
фінансові проблеми, численні адміністративні бар'єри, від-
сутність необхідних знань, навичок і досвіду. Інтенсивне кі-
лькісне і якісне зростання суб'єктів підприємництва без фор-
мування ефективного механізму трансформації та формалі-
зації особистих селянських господарств в ринковий механізм 
господарювання становить проблему. В той же час, належ-
ний рівень розвитку кооперативних відносин є умовою еко-
номічного і соціального їх розвитку.  

Ефективна діяльність особистих селянських господарств 
забезпечує збереження й розвиток сімейної форми господа-
рювання, самозайнятість членів селянських сімей та одержан-
ня ними додаткового доходу, а також розвиток сільських тери-
торій. Проте, до цих пір селянські господарства функціонують 
без належної державної підтримки. Для розвитку наявного 
потенціалу особистого сектора, актуальним стає завдання фо-
рмування системи кооперативного забезпечення.  

Відомий український економіст М. Туган-Барановський 
зазначив, що дрібне селянське господарство ведеться заради 
самого виробника, а велике – заради прибутку. Селянин не 
перестає вести господарство навіть тоді, коли воно не дає 
йому нічого, крім продуктів харчування, і тому дрібне се-
лянське господарство значно менше залежить від коливання 
ринкових цін та саме в цьому проявляється стабільність і 
життєздатність цих господарств [415, с. 186]. 

У зв’язку з переходом до ринкових механізмів економічно-
го регулювання, зниженням рівня платоспроможності підп-
риємств та падінням доходів працюючих, проблема підви-
щення ефективності функціонування, механізм інституціо-
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налізації особистих селянських господарств  в ринкове сере-
довище господарювання, набуває особливого значення.  

Для України це питання дуже важливе, адже стосується 
величезної кількості виробників сільськогосподарської про-
дукції – понад 4 млн господарств.  

Методично зауважимо, що в дослідженні використову-
ються такі категорії: «господарства населення», «сільські 
домогосподарства». Держстат України трактує сутність цих 
категорій таким чином: «Господарства населення – домого-
сподарства, що здійснюють сільськогосподарську діяльність 
як з метою самозабезпечення продуктами харчування, так і 
з метою виробництва товарної сільськогосподарської про-
дукції. До цієї категорії виробників віднесені також фізичні 
особи – підприємці, які провадять свою діяльність у галузі 
сільського господарства» [418, с. 28]. 

«Сільські домогосподарства – це домогосподарства, місце 
розміщення яких зареєстровано на території сільських на-
селених пунктів і членам яких відповідно до чинного зако-
нодавства надані земельні ділянки з цільовим призначен-
ням «для ведення особистого селянського господарства» 
(включаючи ділянки, які були надані раніше з цільовим 
призначенням «для ведення особистого підсобного госпо-
дарства»)» [419, с. 57]. 

Особистим селянським разом і сімейними фермерськими 
господарствами властива форма господарювання, в якій в 
одній особі поєднується власник, господар і працівник, що 
керуються високою мотивацією до праці й ефективною за-
йнятістью. Це значима група сільськогосподарських товаро-
виробників, яка і в умовах кризових ситуацій залишається 
стабілізуючою формою господарювання і яка, на жаль, об-
ділена увагою держави, тобто неформалізована в ринкове 
середовище господарювання, а отже позбавлена будь-яких 
механізмів стимулювання та підтримки [420]. 

Особисті селянські господарства (ОСГ) в Україні є фор-
мою функціонування домогосподарств. Відносини, 
пов’язані з веденням таких господарств, регулюються Кон-
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ституцією України, Земельним та Цивільним кодексом Ук-
раїни, Законом України «Про особисте селянське господар-
ство», «Про фермерське господарство» та іншими нормати-
вними актами. 

Профільний закон визначає особисте селянське господарс-
тво як господарську діяльність, яка проводиться без створення 
юридичної особи фізичною особою індивідуально або особа-
ми, які перебувають у сімейних чи родинних відносинах і спі-
льно проживають, з метою задоволення особистих потреб 
шляхом виробництва, переробки і споживання сільськогоспо-
дарської продукції, реалізації її надлишків і надання послуг з 
використанням майна особистого селянського господарства, у 
тому числі й у сфері сільського зеленого туризму. 

Проте, щодо перспективи функціонування зазначених су-
б'єктів у сучасному вигляді, то тенденційною виявлятиметься 
перспектива зменшення їх кількості та розмірів (рис. 3.8). 
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Кількість господарств, тис.
Площа земельних ділянок, тис.га
для будівництва й обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, тис.га
для ведення особистого селянського господарства, тис.га
для ведення товарного cільськогосподарського виробництва, тис.га
з них узятих в оренду ,  тис.га

Рис. 3.8. Особисті селянські господарства як суб’єкти 
кооперативних відносин* 

*Сформовано й представлено за даними Державної служби статистики України. Дані наведено без урахування тимча-
сово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та тимчасово окупованих територій у Доне-
цькій та Луганській областях. 
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Станом на 1 січня 2019 року в Україні налічувалося май-
же 4 млн господарств. Обробляючи понад 6 млн га сільсько-
господарських угідь, виробляючи понад 43% валової проду-
кції сільського господарства, залишаються поза ринковим 
середовищем господарювання. Основна причина стабільної 
частки виробництва останньої – це необхідність забезпечен-
ня особистих потреб у продуктах харчування.  

Незважаючи на постійне зменшення їх кількості, земель-
них угідь та частки у валовому виробництві, на сьогодні, 
вони є значним гравцем на ринку сільськогосподарської 
продукції, знаходячись поза самим ринком. 

Основними рисами особистих селянських господарств є: 
діяльність, пов’язана з веденням особистого селянського го-
сподарства, не належить до підприємницької діяльності 
[421]; для ведення особистого селянського господарства ви-
користовують земельні ділянки розміром не більше 2,0 га, 
передані фізичним особам у власність або оренду в поряд-
ку, встановленому законом [421]; площа земельної ділянки 
особистого підсобного господарства збільшена за рахунок 
приєднання земельного паю; члени особистих селянських 
господарств є особами, які забезпечують себе роботою само-
стійно і відповідно до Закону України «Про зайнятість на-
селення» належать до зайнятого населення за умови, що ро-
бота в цьому господарстві для них є основною; діяльність 
особистих селянських господарств спрямована на задово-
лення особистих потреб із споживання сільськогосподарсь-
кої продукції (має натуральний характер); діяльність інди-
відуальна, або має сімейний характер; члени таких госпо-
дарств, як правило, мають землю у приватній власності; до-
ходи господарств не оподатковуються; відсутній облік. 

У розвинутих країнах світу встановлено порогові показ-
ники, досягнувши яких сільське домашнє господарство вва-
жається фермерським: у США – це 1 тис. дол. товарної про-
дукції на рік, у Німеччині – утримання 1 га ріллі або 3 коро-
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ви чи 5 свиней, у Данії – 300 євро річного прибутку [421]. В 
Україні – це обмеження площі земельної ділянки не більше 
2 га, бо у результаті реформування аграрного сектора від-
булися зміни у землекористуванні й виробництві продукції 
різних господарських формувань. 

Відтак, розвиток сільського господарства та відповідного 
рівня продовольчої безпеки великою мірою залежить від 
функціонування особистих селянських господарств. Проте, 
не слід забувати що зазначена форма господарської діяль-
ності неінституціоналізована в ринкове середовище. Сімей-
на форма господарювання на селі, має велике значення як у 
виробництві сільськогосподарської продукції, так і в фор-
муванні сільського соціуму. Регіональне структурування та 
ринкове позиціювання за економічними частками селянсь-
ких господарств представлено в табл. 3.4 і 3.5.  
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Таблиця 3.4 
Регіональний розріз структурного позиціювання особистих селянських господарств в Україні на 

перше січня 2018-19 рр.* 

 Регіони 

2018 2019 

Позиці-
ювання 
ОСГ, 
місце 

 

Кількість 
господарств, 

тис 

Площа 
земельних 
ділянок, 
тис. га 

У тому числі з цільовим призначенням 

Кількість 
госпо-

дарств, тис 

Площа 
земель-
них 

ділянок, 
тис. га 

У тому числі з цільовим призначенням  

для ведення 
особистого 
селянського 
господарства 

для ведення 
товарного 
сільськогос-
подарського 
виробництва

з них 
узятих в 
оренду 

для ведення 
особистого 
селянського 
господарства

для ведення 
товарного 
сільськогос-
подарського 
виробництва 

з них 
узятих в 
оренду 

Найбільше 
зростан-

ня/падіння
,+/- 

Україна 4031,7 6175,6 2551,3 2799,3 338,5 3996,5 6132,2 2513,4 2777,1 345,0 - -35,2 
Вінницька 276,6 296,2 141,8 87,6 6,7 274,4 301,0 140,3 93,2 7,7 2 -2,2 
Волинська 149,9 321,0 223,7 62,6 0,7 147,9 314,1 215,6 62,3 1,6 15 -2,0 
Дніпропетр.- ка 167,2 415,5 93,0 287,8 56,2 161,2 387,7 89,4 265,3 53,0 14 -6,0 
Донецька 77,9 182,2 54,0 111,9 19,0 77,8 179,2 53,7 108,9 19,1 23 -0,1 
Житомирська 181,6 182,8 94,9 47,0 0,3 179,3 174,8 91,1 43,6 0,3 11 -2,3 
Закарпатська 229,8 205,0 79,0 86,2 4,4 228,7 200,3 76,1 75,2 4,2 4 -1,1 
Запорізька 120,5 391,2 106,8 260,1 44,3 118,2 374,4 103,6 247,3 48,3 20 -2,3 
Івано-Франк. 257,5 235,8 147,5 37,3 1,9 257,3 235,6 147,5 37,0 1,9 3 -0,2 
Київська 229,2 194,3 90,2 55,9 7,5 228,4 196,6 89,6 58,6 8,8 5 -0,8 
Кіровоградська 121,6 311,8 92,2 195,5 37,6 120,2 314,5 91,9 198,8 36,8 19 -1,4 
Луганська 44,1 120,6 31,9 79,7 14,2 43,9 126,5 31,5 85,0 16,2 24 -0,2 
Львівська 280,4 304,5 158,0 85,5 1,4 279,7 318,1 159,0 99,1 1,3 1 -0,7 
Миколаївська 79,2 312,4 69,4 224,0 32,6 79,0 314,9 70,1 225,5 34,4 22 -0,2 
Одеська 179,4 397,2 121,9 235,8 25,8 178,8 398,8 121,0 238,4 24,9 12 -0,6 
Полтавська 189,9 286,5 140,1 112,5 10,2 187,5 294,8 140,5 120,6 11,6 8 -2,4 
Рівненська 183,8 282,1 120,9 122,0 0,3 182,7 275,3 115,2 121,2 0,4 10 -1,1 
Сумська 130,3 138,3 87,3 39,6 3,0 129,3 139,3 86,0 39,6 3,5 18 -1,0 
Тернопільська 184,2 234,5 146,0 54,3 0,1 183,1 232,1 145,2 52,7 0,1 9 -1,1 
Харківська 137,8 286,4 86,4 168,2 30,7 136,2 284,1 85,4 167,5 31,0 17 -1,6 
Херсонська 80,4 334,3 90,0 224,3 26,2 80,3 325,3 89,3 213,1 25,0 21 -0,1 
Хмельницька 207,5 210,0 114,2 47,6 3,3 205,5 208,0 112,3 48,1 3,3 6 -2,0 
Черкаська 200,5 192,8 98,2 68,4 3,8 201,2 196,7 98,1 72,3 3,4 7 0,7 
Чернівецька 175,0 191,2 74,9 77,0 5,0 171,7 193,0 73,1 76,6 5,2 13 -3,3 
Чернігівська 147,4 149,0 89,0 28,5 3,3 144,2 147,1 87,9 27,2 3,0 16 -3,2 
*Сформовано й представлено за даними Державної служби статистики України. Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республі-
ки Крим, м. Севастополя та тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. 
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Таблиця 3.5 
Позиціювання особистих селянських господарств  

в загальній динаміці продукції сільського господарства 
(зіставлено ціни 2010 р.)*, млн грн. 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
2017/
2010, 

+/- 
Продукція 
сільського 
господарства, 
усього 

194,9 225,4 216,6 246,1 251,4 239,5 254,6 249,2 54,3 

Продукція 
сільського 
господарства, 
ОСГ 

100,8 108,3 106,5 112,4 112,4 107,5 109,5 108,6 7,8 

Частка ОСГ, % 51,7 48,0 49,2 45,7 44,7 44,9 43,0 43,6 -8,1 
Продукція 
рослинництва, 
усього 

124,6 157,6 145,8 172,1 177,7 168,4 185,1 179,5 54,9 

Продукція 
рослинництва, 
ОСГ 

57,7 68 65,4 70,8 72,2 68,9 71,1 70,9 13,2 

Частка ОСГ, % 46,3 43,1 44,9 41,1 40,6 40,9 38,4 39,5 -6,8 
Продукція 
тваринництва, 
усього 

70,3 67,8 70,7 74 73,7 71,0 69,6 69,7 -0,6 

Продукція 
тваринництва, 
ОСГ 

43,1 40,3 41,1 41,6 40,2 38,7 37,9 37,7 -5,4 

Частка ОСГ, % 61,3 59,4 58,1 56,2 54,5 54,5 54,5 54,1 -7,2 
*Сформовано й представлено за даними Державної служби статистики України. Дані наведено без урахування 
тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та тимчасово окупованих тери-
торій у Донецькій та Луганській областях 

 
За спеціалізацією особисті господарства у рослинництві 

віддають перевагу картоплі, овочам, баштанним культурам 
та зерновим, у тваринництві – виробництву меду, молока та 
м’яса, що представлено у табл. 3.6 і 3.7. 
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Таблиця 3.6 
Економічна структура виробництва продукції сільського господарства у ОСГ  

(тисяч тонн)* 
 2010 2014 2015 2016 2017 

2017/ 
2010, 

+/- 
Млн 
грн 

% до 
підсум-
ку 

Млн 
грн 

% до під-
сумку 

Млн 
грн 

% до 
підсумку 

Млн 
грн 

% до 
підсум-
ку 

Млн 
грн 

% до 
підсумку 

Продукція        сільського    
господарства 

194,9 100,0 251,4 100,0 239,5 100,0 254,6 100,0 249,2 100,0 54,3 

прод. рослинництва 124,6 63,9 177,7 70,7 168,4 70,3 185,1 72,7 179,5 72,0 54,9 
культури зернові та 
зернобобові  

41,6 21,4 67,6 26,9 63,4 26,5 69,5 27,3 65,2 26,2 23,6 

культури технічні  33,0 16,9 50,5 20,1 50,2 21,0 57,8 22,7 56,2 22,5 23,2 
картопля, культури 
овочеві та   баштанні 
продовольчі  

38,0 19,5 46,5 18,5 43,5 18,1 44,9 17,6 44,9 18,0 6,9 

культури плодові та 
ягідні, вино-град 

6,9 3,6 7,7 3,1 8,1 3,4 7,5 2,9 7,8 3,1 0,9 

культури кормові  4,1 2,1 4,3 1,7 3,7 1,6 3,8 1,5 3,6 1,4 -0,5 
інша продукція  рос-
линництва 

0,9 0,4 1,2 0,4 -0,4 -0,3 1,7 0,7 2,1 0,8 1,2 

прод. тваринництва 70,3 36,1 73,7 29,3 71,0 29,7 69,6 27,3 69,7 28,0 -0,6 
сільськогосподарські 
тварини   (вирощу-
вання) 

31,2 16,0 33,8 13,4 33,9 14,1 33,9 13,3 33,7 13,5 2,5 

молоко 28,6 14,6 28,2 11,2 26,9 11,2 26,3 10,3 26,1 10,5 -2,5 
яйця 7,9 4,1 9,1 3,6 7,8 3,3 7,0 2,8 7,2 2,9 -0,7 
вовна 0,01 0,0 0,01 0,0 0,009 0,0 0,008 0,0 0,008 0,0 -0,002 
інша продукція тва-
ринництва 

2,6 1,4 2,5 1,1 2,4 1,1 2,3 0,9 2,7 1,1 0,1 

*Сформовано й представлено за даними Державної служби статистики України. Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республі-
ки Крим, м. Севастополя та тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. 

 



 

179 

Таблиця 3.7 
Фізична структура виробництва продукції сільського господарства у ОСГ  

(господарствах населення)* 
 

 2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017 
2017/201

0, +/- 

Пози-
ційні 

переваги 
Продукція рослинництва, тисяч тонн  

Культури зернові 
та зернобобові  

4494,8 9225,1 9491,6 13392,3 13956,7 13619,2 14065,8 14011,6 4520 3 

Буряк цукровий   
фабричний 

1604,7 3322,4 1085,8 1688,6 1134,7 777,0 662,4 654,4 -431,4 4 

Соняшник 431,7 996,2 1185,9 1604,7 1452,1 1631,9 1896,8 1638,8 452,9 6 
Картопля 19561,4 19222,7 18222,3 21599,2 22934,5 20383,3 21282,1 21778,8 3556,5 1 
Культури овочеві 4835,0 6514,3 7157,8 8713,9 8297,2 7932,3 8091,6 7942,4 784,6 2 
Культури плодові 
та ягідні 

1188,5 1489,8 1459,7 1851,1 1667,1 1741,1 1636,8 1714,2 254,5 5 

Продукція тваринництва, тисяч тонн; млн шт; т 

М’ясо (у забійній 
масі), тис. т 

1224,7 1008,9 924,6 948,1 907,8 859,2 833,7 835,2 -89,4 5 

Молоко, тис. т 8989,2 11131,9 9031,9 8905,7 8485,3 7946,2 7675,9 7514,8 -1517,1 2 
Яйця, млн шт 5831,3 6587,8 6802,7 7380,6 7051,1 7020,7 7032,8 7140,5 337,8 3 
Вовна, т  2089 2503 3482 3050 2223 1956 1806 1712 -1770 4 

Мед, т 48875 69001 69253 72390 65539 62697 58393 65384 -3869 1 
*Сформовано й представлено за даними Державної служби статистики України. Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республі-
ки Крим, м. Севастополя та тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. 
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Інтерес підприємливих селян до концентрації землі і аку-
муляції капітальних ресурсів підтверджується позитивною 
динамікою частки сільських господарства, забезпечується за 
рахунок зростання ресурсного забезпечення, зокрема через 
зростання сільськогосподарської техніки, що дозволяє їм ро-
зширювати самостійну виробничу діяльність (табл. 3.8), кіль-
кісних показників сільськогосподарських тварин та урожай-
ності сільськогосподарських культур (табл. 3.9), утримуючи 
цим самим, раніше означенні позиції. 

Таблиця 3.8 
Наявність сільськогосподарської техніки в господарствах 

населення* на кінець року; тисяч штук 

 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2017/2010, 
+/-

Трактори 172 189 188 182 207 218 46
Крім того, мінітрактори 
і мотоблоки 44 116 136 - - - - 

Зернозбиральні  
комбайни 21 23 23 19 15 15 -6 

*Сформовано й представлено за даними Державної служби статистики Украї-
ни. Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної 
Республіки Крим, м. Севастополя та тимчасово окупованих територій у Донецькій 
та Луганській областях. 

Таблиця 3.9 
Кількісні показники сільськогосподарських тварин та 

урожайності сільськогосподарських культур в  
господарствах населення* 

2010 2013 2014 2015 2016 2017 2017/2010, 
+/-

Кількісних сільськогосподарських тварин, на кінець року; тисяч голів
ВРХ 2968,0 3096,5 2573,8 2479,8 2468,4 2364,2 -603,8
у т.ч. корови  2042,1 1943,4 1733,5 1661,5 1624,3 1551,2 -490,9
Свині 4335,2 4043,3 3617,9 3375,0 3103,2 2806,3 -1528,9
Вівці та кози 1433,3 1486,7 1165,6 1138,4 1127,6 1122,3 -311
Коні 372,6 325,1 293,0 284,6 272,2 247,9 -124,7
Кролі 5279,1 5561,2 5011,5 4911,5 4808,4 4623,4 -655,7
Птиця 93278,5 98217,3 91257,9 91977,5 91845,5 92318,6 -959,9
Бджолосім’ї, тис. 2826,1 2914,8 2640,6 2540,1 2440,0 2598,6 -227,5

Урожайність сільськогосподарських культур,  
центнерів з 1 га зібраної площі

Культури  
зернові та  
зернобобові  

25,0 31,4 33,9 33,9 35,7 34,6 9,6 



 

181 

Продовження табл. 3.9 
Буряк цукровий  
фабричний 257,3 316,0 350,7 325,3 319,1 335,5 78,2 

Соняшник 13,1 16,8 14,7 16,1 17,2 15,2 2,1
Картопля 131,7 158,3 174,6 160,8 165,0 166,8 35,1
Культури овочеві 169,9 190,8 195,2 192,6 196,1 191,0 21,1
Культури пло-
дові та ягідні 98,5 121,6 112,5 117,8 112,2 116,4 17,9 

*Сформовано й представлено за даними Державної служби статистики Украї-
ни. Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної 
Республіки Крим, м. Севастополя та тимчасово окупованих територій у Донецькій 
та Луганській областях. 

 

У продовження пропонуємо аналіз ефективності діяль-
ності господарств в напряму забезпечення суміжних галу-
зей, не винятком є переробна. Зазначене, цілком можна ви-
світлити за рахунок показників надходження сільськогоспо-
дарської продукції на підприємства, що займалися її пере-
робкою (табл. 3.10). 

Таблиця 3.10 
Позиціювання господарств населення в забезпеченні 
сільськогосподарською продукцією підприємств, що 

займалися її переробкою* 

 2010 2013 2014 2015 2016 2017 
2017/
2010, 
+/-

Сільськогосподарські тварини (у живій масі), тисяч тонн
Загальне  
надходження 1442,9 1724,3 1702,9 1689,9 1621,0 1717,6 274,7 

Куплено − усього 512,7 467,9 463,9 395,2 353,7 341,8 -170,9
у тому числі у

підприємств 406,6 428,5 437,0 376,5 331,4 316,6 -90
господ.населення 106,1 39,4 26,9 18,7 22,3 25,2 -80,9
Частка, % 20,7 8,4 5,8 4,7 6,3 7,4 -13,3

Із загального обсягу за видами
велика рогата  
худоба 224,7 172,2 141,0 123,8 141,2 129,2 -95,5 

свині 230,4 308,3 334,3 325,3 342,9 329,4 99
птиця 947,8 1226,8 1215,3 1203,3 1136,1 1257,4 309,6
Надійшло на  
перероблення 
власно вирощених 
переробними  
п.-вами тварин  

894,3 1241,2 1228,1 1258,0 1227,4 1335,5 441,2 
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Продовження табл. 3.10 
Прийнято на дава-
льницьких засадах 35,9 15,2 10,9 36,7 39,9 40,3 4,4 

Молоко, тисяч тонн
Загальне  
надходження 4793,2 4570,2 4646,6 4251,2 4182,7 4348,3 -444,9 

Куплено − усього 4737,2 4545,3 4617,0 4089,8 3709,7 3927,8 -809,4
у тому числі у

підприємств 2193,0 2721,3 2880,0 2743,7 2511,9 2688,5 495,5
господ. населення 2544,2 1824,0 1737,0 1346,1 1197,8 1239,3 -1304,9
Частка, % 53,7 40,1 37,6 32,9 32,3 31,6 -22,2
Надійшло на  
перероблення 
молока,  
виробленого  
переробними  
підприємствами  

13,9 19,2 22,7 23,6 32,1 24,6 10,7 

Прийнято на  
давальницьких 
засадах 

42,1 5,7 6,9 137,8 440,9 395,9 353,8 

*Сформовано й представлено за даними Державної служби статистики Украї-
ни. Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної 
Республіки Крим, м. Севастополя та тимчасово окупованих територій у Донецькій 
та Луганській областях. 

 
Незважаючи на значну частку ОСГ в валовому виробниц-

тві сільськогосподарської продукції, а це понад 43%, означе-
не позиціювання  не характеризує господарства, як основ-
ного гравця в забезпеченні аграрною сировиною переробну 
галузь, що пов’язано безпосередньо з характером функціо-
нування більшості з них.  Зокрема, доходи більшості особи-
стих селянських господарств не забезпечують навіть першо-
чергових потреб їх членів, що не в першу чергу залежить від 
ринкових умов ціноутворення (табл. 3.11). 

Як можна побачити з наведених даних щодо середніх цін 
реалізації виробленої сільськогосподарської продукції, то по 
більшості продукції, лідерами у виробництві яких і є госпо-
дарства населення ціна нижча в порівнянні з сільськогоспо-
дарськими підприємствами. Так, наприклад, різниця в реа-
лізації 1 тонни молока сягає 1683,8 грн; насіння соняшнику – 
1075,2 грн. 
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Таблиця 3.11 
Середні  ціни  реалізації  сільськогосподарської* 

 2010 2013 2014 2015 2016 2017 
2017/2010, 

+/- Ринкова можливість** 

Сільськогосподарські підприємства 
Цінова 

різниця, грн 
Потенційний 
дохід, грн 

Культури зернові та зернобобові 1120,9 1299,8 1801,4 2912,1 3414,0 3771,6 2650,7 -  
Культури олійні (насіння соняшнику) 2942,6 3087,5 4062,8 7531,5 8656,1 9132,0 6189,4 -  
Буряки цукрові фабричні 478,5 397,8 494,2 788,6 848,6 825,3 346,8 -  
Картопля 2131,0 1860,9 2173,6 2436,3 2631,8 3296,3 1165,3 - - 
Культури овочеві 2551,6 2354,0 2514,3 3903,4 3924,2 4136,1 1584,5 - - 
Культури плодові та ягідні 2419,8 3010,8 2429,1 5894,5 5863,8 8766,6 6346,8 - - 

Сільськогосподарські тварини (у живій 
масі) 

10797,1 12901,3 15736,9 21966,2 22468,0 31838,4 21041,3 
- - 

Молоко  2938,7 3364,0 3588,4 4347,3 5461,8 7234,0 4295,3 - 2086733340 
Яйця, за тис. шт 470,6 656,7 782,4 1333,2 1108,7 1145,9 675,3 - - 
Вовна, за т 4165,3 6949,3 7557,3 14216,7 24420,4 19833,9 15668,6 -  

Господарства населення 
Культури зернові та зернобобові 1195,6 1493,4 1776,9 2805,4 3059,7 3431,3 2235,7 340,3 - 
Культури олійні (насіння соняшнику) 3026,0 2701,5 3455,3 6708,3 7835,1 8056,8 5030,8 1075,2 - 
Буряки цукрові фабричні 354,6 382,2 336,5 631,6 869,4 747,9 393,3 77,4 - 
Картопля 3601,6 3193,3 2545,7 3566,6 3731,6 4532,4 930,8 -1236,1 - 
Культури овочеві 3061,4 3542,7 4190,7 7557,3 5844,0 6913,0 3851,6 -2776,9 - 
Культури плодові та ягідні 5043,7 6412,5 7569,5 9790,9 13214,0 13256,4 8212,7 -4489,8 - 
Сільськогосподарські тварини (у живій 
масі) 

12939,4 16531,5 17883,9 25345,9 26542,8 33591,1 20651,7 -1752,7 
- 

Молоко  2563,4 3108,0 3189,9 3619,9 4351,4 5550,2 2986,8 1683,8 - 
Яйця, за тис. шт 809,0 1014,3 1169,9 1749,2 1774,0 1999,0 1190 -853,1 - 
Вовна, за т 3507,3 6648,6 4984,1 8021,0 14954,5 19631,9 16124,6 202 - 

Джерело: Сформовано й представлено за даними Державної служби статистики України 
Без ПДВ, дотацій, транспортних, експедиційних та накладних витрат; за 2000–2011рр. – з урахуванням дотацій.  
*Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та тимчасово окупованих територій у Донецькій та 

Луганській областях. 
** Під ринковою можливістю розглядається потенційний рівень зростання дохідності господарств населення  (цінову різницю) за рахунок трансформації їх в ринкове середо-

вище через формалізацію в організаційно-правову форму господарювання (сімейне фермерське господарство) чи за рахунок сільськогосподарської кооперації. 
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Згідно даних статистики – домогосподарства в Україні 
виробляють майже половину валової продукції. Понад 70% 
трудомісткої сільськогосподарської продукції повсякденно-
го споживання – картоплі, інших овочів, фруктів, молока, 
м’яса – виробляється в особистих селянських і фермерських 
господарствах. Ці суб’єкти постійно зіштовхуються з про-
блемою доступу до ефективних каналів збуту продукції. 
Наявність цих проблем повязуємо з доступом до інфрастру-
ктури і відсутністю передумов розвитку кооперації. 

Необхідною умовою полегшення вирішення цих  
проблем є становлення ефективних механізмів їх трансфо-
рмації в нові форми господарської діяльності та безпосере-
дньою їх участю в кооперативному сегменті аграрного  
ринку.  

Кооперація дозволяє зробити успішним і привабливим 
малий і середній сільськогосподарський бізнес, особливо 
для молоді. 

Враховуючи те, що в селах України проживає третина на-
селення, можна сміливо говорити, що кооперацію слід розг-
лядати як інструмент зміни життя сільської громади на 
краще. 

Розвиток сільськогосподарської кооперації є одним із 
пріоритетів аграрної політики та інструментом досягнення 
економічного зростання в аграрному секторі, становлення 
сільського розвитку та зміцнення малих агровиробників, їх 
виходу на організований аграрний ринок. 

Про це свідчить курс на підтримку розвитку фермерства 
та сільськогосподарської кооперації  задекларований держа-
вою, зокрема на 2018 рік передбачено відповідну підтримку 
на рівні понад 6 млрд. грн., з яких, відповідно до Закону Ук-
раїни  про Державний бюджет на 2018 рік: 1 млрд гривень - 
фінансова підтримка розвитку фермерських господарств та 
сільської кооперації. Проте, слід зазначити що підтримка 
щодо розвитку сільськогосподарської кооперації направле-
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на здебільшого на кооперацію фермерів, а не інших форм 
господаревої діяльності. 

Із прийняттям Закону України «Про внесення змін до За-
кону України «Про фермерське господарство» щодо стиму-
лювання створення й діяльності сімейних фермерських гос-
подарств» [437] запропоновано шлях інституціонального 
розвитку особистих селянських господарств через їх транс-
формацію в сімейні фермерські господарства, створивши 
передумови для отримання зазначеного державної підтри-
мки. Відповідно до цього закону господарська діяльність 
сімейного фермерського господарства може здійснюватись 
у формі юридичної або фізичної особи-підприємця, але з 
використанням в основному праці членів цього господарст-
ва. Виключення можливі лише при виконанні сезонних ро-
біт. Проте для втілення цих змін потрібна державна допо-
мога в розширенні господарської діяльності. 

Економічні ресурси домашніх господарств становлять 
важливу складову інвестиційної бази економіки, хоча три-
валий час вони залишалися поза увагою державних органів 
влади. Лише останніми роками особисті селянські госпо-
дарства розглядають як джерело формування сімейних фе-
рмерських господарств, які здатні вплинути на підвищення 
конкурентоспроможності аграрного сектора економіки й 
досягнення стійкого соціально–економічного розвитку сіль-
ських територій. Відповідна нестабільність економічної си-
туації населення скорочує обсяги споживання при збіль-
шенні схильності до заощаджень. У результаті розвиток го-
сподарств населення не стимулюється споживанням та інве-
стуванням. Перед суспільством постало завдання активного 
залучення й інтеграції сільських домогосподарств в органі-
зований ринок. 
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РОЗДІЛ 4. СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ В  
ІНСТИТУЦІЙНОМУ МЕХАНІЗМІ РОЗВИТКУ  
ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА  КООПЕРАЦІЇ  
 
4.1. Інтелектуальна модель соціального капіталу:  
концепти інституціоналізації∗ 

 
Вагомий внесок у розробку теоретико-методологічних та 
практичних засад розвитку соціального капіталу внесли такі 
вчені: іноземні – Р. Берт [7], П. Бурд’є [46], Дж. Коулмен [63], 
Р. Патнем [31], М. Пелдем [27], А. Портес [30], Ф. Фукуяма 
[104]; вітчизняні – Л.Г. Богуш [129], Н.В. Коба [200], О.Н. Ко-
жемякіна [202], І.П. Макаренко [302], А.О. Приятельчук 
[268], О.Г. Рогожин [302], І. Росколотько [309], Б.В. Саліхов 
[91], Ю.В. Середа [317], Т.В. Шаповалова [374], та ін. Однак 
проведені дослідження соціального капіталу не можна вва-
жати завершеними. Тривають дискусії щодо визначення йо-
го сутності, а також впливу на різноманітні процеси в еко-
номіці. 

Вперше термін «соціальний капітал» був застосований на 
початку ХХ століття американським дослідником 
Л.Дж. Ханифаном, який на основі дослідження діяльності 
сільських шкіл як громадських центрів, у 1916-му році опуб-
лікував статтю, у якій зробив висновок про те, що успіх осві-
тньої діяльності можливий лише за умови опори на соціа-
льний капітал, тобто численні соціальні зв'язки між учасни-
ками освітньої діяльності, місцевої громади та урядових ус-
танов [17]. Засновник теорії соціально-економічних криз, 
видатний вітчизняний економіст М. Туган-Барановський у 
тому же році написав фундаментальну працю «Соціальні 
основи кооперації» [99], заклавши в ній, по суті, основи 
майбутньої теорії соціального капіталу. 

                                           
∗ Автори: Шпикуляк О.Г., Грицаєнко М.І. 
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Безпосереднє формування теорії соціального капіталу 
можна віднести на 60-ті роки минулого століття – визнання 
науковою спільнотою праць американських економістів 
Т. Шульца [36] та Г. Беккера [4] зі створення концепції люд-
ського капіталу, яка розкривала економічну роль освіти, 
взаємозв'язок інвестицій в людський капітал з підвищенням 
рівня продуктивності праці. 

Змістовний аналіз феномену соціального капіталу було 
проведено французьким соціологом П. Бурд’є, який визна-
чав соціальний капітал як суму ресурсів і обґрунтував мож-
ливість реалізації соціального капіталу через конвертацію 
його в інші форми капіталу [46]. У роботах американського 
економіста і соціолога Дж. Коулмена соціальний капітал – 
ресурс, який сприяє розвитку економіки та вдосконаленню 
суспільства в цілому [8]. Американський філософ, політо-
лог, політичний економіст і письменник японського похо-
дження Ф. Фукуяма при визначенні сутності соціального 
капіталу наголошував, що «це норми, неформальні норми 
або цінності, які роблять можливими колективні дії у гру-
пах людей» [359]. 

Інституційний підхід до трактування сутності поняття со-
ціального капіталу представлений в роботах американського 
політолога Р. Патнема, який розкривав основні джерела його 
формування – мережі, норми та довіру [31], і американського 
економіста Д. Норта, який розкривав соціальний капітал як 
елемент інституційного середовища поведінки людини [77].  

Проблематика соціального капіталу в останні роки стій-
ко увійшла в коло основних інтересів як західного, так і віт-
чизняного наукового співтовариства, виходячи далеко за 
межі суто економічного дискурсу. Так, науковець та викла-
дач політичної економії з Великобританії К. Дженнінгс, 
аналізуючи вплив зовнішнього конфлікту на формування 
соціального капіталу, зробив висновок про те, що наявність 
зовнішньої загрози сприяє підвищенню згуртованості насе-
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лення, а також викликає більш високий рівень соціального 
капіталу [20]. Його співвітчизники дослідники Омар аль-
Taббa, Самуїл Анкрах досліджували місце соціального капі-
талу в співпраці між університетами та промисловістю в об-
ласті передачі технологій [2].  

В сучасній літературі поширені три підходи щодо визна-
чення поняття «соціальний капітал»:  

– як сукупності ресурсів суспільства (табл. 4.1); 
Таблиця 4.1 

Трактування поняття «соціальний капітал» як сукупності 
ресурсів суспільства* 

Автор Визначення 

Богуш Л.Г. [129] 

Соціальний капітал у широкому значенні – це сукупність 
ресурсів суспільства …, що, відповідаючи визнаним у 
політекономії ознакам власне капіталу, на певному конк-
ретному етапі розвитку соціуму … можуть бути потенцій-
но використані або вже використовуються в суспільному 
виробництві. 

Бурд’є П. [46] 

Соціальний капітал – це «…сукупність реальних і поте-
нційних ресурсів, пов’язаних з володінням стійкою мере-
жею більш чи менш інституціолізованих відносин взаєм-
ного знайомства та визнання – іншими словами, з членст-
вом у групі» 

Кожемякіна О.Н. 
[202] 

В цілому соціальний капітал розглядається як інтеграти-
вний ресурс кооперативних зусиль спільноти, що відо-
бражає якість соціальних зв’язків, які уможливлюють поєд-
нання різних інтересів, взаємопроникнення та узгодження 
цінностей, сприяючи утворенню широких мереж резуль-
тативних інтеракцій 

Коулмен Дж. [63] 

Соціальний капітал «… є певним типом ресурсу, доступ-
ного учасникам соціально-економічної діяльності, що ви-
никає у соціальних структурах та полегшує дії їх учасни-
ків» 

Коулмен Дж. [8] 
Соціальний капітал – це будь-який прояв неформальної 
соціальної організації, котра виступає як продуктивний 
ресурс для одного або більше акторів 

*Складено на основі опрацьованих літературних джерел. 
 

– як сукупності соціальних зв’язків (табл. 4.2); 
– як членства в певній соціальній мережі (табл. 4.3). 
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Так, Дж. Коулмен  наголошує, що «соціальний капітал – 
це будь-який прояв неформальної соціальної організації, 
котра виступає як продуктивний ресурс для одного або бі-
льше акторів» [8]. 

Таблиця 4.2 
Трактування поняття «соціальний капітал»  

як сукупності соціальних зв’язків 
Автор Визначення 

Берт Р. [7] 

Соціальний капітал – це приятельські контакти між 
колегами по службі та більш широкі контакти, через які 
використовується власний фінансовий і людський капі-
тал 

Коба Н.В. [200] Соціальний капітал – це сукупність зв’язків і взаємо-
відносин між людьми, які здатні приносити дохід 

Пелдем М. [27] 
Соціальний капітал – це «клей», який забезпечує дода-
ткову кооперацію та утримує суспільство разом. Завдяки 
цьому «клею» люди працюють разом 

Рамструм Й. [33] 

Соціальний капітал визначається як сукупність зв'язків 
між окремими особами та організаціями, які полегшу-
ють дії та надають можливості членам соціальної мережі, 
характеризуються відчуттям довіри та взаємної взаємоз-
в'язності, що посилюється через їх позитивну взаємодію  

Росколотько І. [309] 
В самому загальному вигляді соціальний капітал − це 
інститути, відносини і норми, які формують якісно і 
кількісно соціальні взаємодії в суспільстві 

Саліхов Б.В. 
Нейматова Б.А. [91] 

Під соціальним капіталом підприємства слід розуміти 
актуалізовані, цілеспрямовано використовувані (у цьому 
сенсі – інституціолізовані) внутрішні та зовнішні соціа-
льні зв'язки, які забезпечують цьому підприємству 
сприятливий внутрішній соціальний «клімат», певну 
репутацію в суспільстві, а також серед реальних і потен-
ційних клієнтів 

Середа Ю.В. [317] 
Соціальний капітал у широкому значенні розуміють як 
ресурс соціальних зв’язків, у який можна інвестувати та 
який можна трансформувати у інші блага. 
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Продовження табл. 4.2 

Шаповалова Т.В. 
[374] 
 

«Соціальний капітал», під яким розуміємо систему 
соціальних зв’язків, контактів, взаємовідносин між еко-
номічними агентами, індивідуумами, яка базується на 
нормах неофіційних або соціальних (довіра, партнерст-
во, визнані моральні цінності) та офіційних або право-
вих (законодавчі та підзаконні нормативно-правові акти, 
контракти тощо), які використовуються ними для отри-
мання конкурентних переваг (доступ до ресурсів, змен-
шення трансакційних витрат, обмін інформацією тощо). 
Соціальний капітал з точки зору економіки розглядаєть-
ся автором як нематеріальний фактор, який сприяє 
отриманню агентами економічної вигоди і прибутку та 
впливає певною мірою на економічне зростання. 

*Складено на основі опрацьованих літературних джерел 

 

П. Бурд’є визначає соціальний капітал як «сукупність ре-
альних і потенційних ресурсів, пов’язаних з володінням 
стійкою мережею більш чи менш інституціолізованих від-
носин взаємного знайомства та визнання – іншими словами, 
з членством у групі» [46]. З тим, що соціальний капітал ви-
ступає своєрідним інтегральним ресурсом суспільства, згід-
ні Л.Г. Богуш [129], О.Н. Кожемякіна [202] та інші науковці. 
Однак, на наш погляд, подібні дефініції ототожнюють по-
няття «капітал» і «ресурси», а також не відображають суттє-
вої характеристики капіталу – здатності приносити дохід. 

Таблиця 4.3 
Трактування поняття «соціальний капітал» як членства в 

певній соціальній мережі*  

Автор Визначення 

Бурд’є П. [46] 

Соціальний капітал – це «…сукупність реальних і 
потенційних ресурсів, пов’язаних з володінням стій-
кою мережею більш чи менш інституціолізованих 
відносин взаємного знайомства та визнання – іншими 
словами, з членством у групі» 

Патнем Р. [31] 

Соціальний капітал – це «характеристики соціаль-
ного життя – мережі, норми та довіра, – які спонука-
ють учасників до ефективнішої спільної дії з досяг-
нення спільних цілей» 
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Продовження табл. 4.3 

Портес А. [30] 

Соціальний капітал – це «здатність індивідів розпо-
ряджатися обмеженими ресурсами на підставі свого 
членства в певній соціальній мережі або в більш 
широкій соціальній структурі…» 

Приятельчук А.О. 
[268] 

Соціальний капітал – це, насамперед, здатність ін-
дивідів розпоряджатися обмеженими ресурсами на 
основі свого членства в соціальній структурі 

Рогожин О.Г. 
Макаренко І.П. [302] 

Соціальний капітал є результатом функціонуван-
ня соціальних мереж міжособистісних взаємодій на 
основі історично обумовлених культурних цінностей 
і норм. Їх особливості визначають інституційну стру-
ктуру суспільства, що, у свою чергу, впливає на хара-
ктеристики соціального капіталу в контексті його 
сприятливості для економічного розвитку. 

Фукуяма Ф. [104] 
Соціальний капітал – це норми, неформальні норми 
або цінності, які роблять можливими колективні дії 
у групах людей 

*Складено на основі опрацьованих літературних джерел. 

 
Р. Берт (див. табл. 4.2) розглядає соціальний капітал як 

«приятельські контакти між колегами по службі та більш ши-
рокі контакти, через які використовується власний фінансо-
вий і людський капітал» [7], М. Пелдем визначає його як 
«клей», який забезпечує додаткову кооперацію та утримує су-
спільство разом. Завдяки цьому «клею» люди працюють ра-
зом» [27]. Аналогічної думки дотримуються І. Росколотько 
[309], Б.В. Саліхов [91] та інші науковці. Однак подібний пог-
ляд також не відображає здатність капіталу приносити дохід. В 
цьому сенсі більш справедливим є визначення, яке надає 
Н.В. Коба: «Соціальний капітал – це сукупність зв’язків і взає-
мовідносин між людьми, які здатні приносити дохід» [200]. На 
отриманні доходу завдяки соціальним зв’язкам наполягають 
Ю.В. Середа [317], Т.В. Шаповалова [374]. 

П. Бурд’є (див. табл. 4.3) пов’язував сутність поняття соціа-
льного капіталу з «членством у групі» [46], А. Портес – із «зда-
тністю індивідів розпоряджатися обмеженими ресурсами на 
підставі свого членства в певній соціальній мережі» [30].  
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Ф. Фукуяма при визначенні соціального капіталу наголо-
шував, що «це норми, неформальні норми або цінності, які 
роблять можливими колективні дії у групах людей» [104]. 

Членство в певній соціальній мережі при трактуванні сут-
ності поняття «соціальний капітал» виділяють 
А.О. Приятельчук [268], О.Г. Рогожин й І.П. Макаренко [302]. 
Однак, як і в попередніх узагальненнях (табл. 4.1, 4.2), такі де-
фініції мають дещо однобокий характер. Вважаємо, що серед 
прихильників трактування соціального капіталу як членства в 
певній соціальній мережі більш змістовне визначення надає 
Р. Патнем, визначаючі його як «характеристику соціального 
життя – мережі, норми та довіру, – які спонукають учасників 
до ефективнішої спільної дії з досягнення спільних цілей» [31]. 

Таким чином, на основі опрацювання літературних дже-
рел нами сформульовано власне визначення соціального ка-
піталу як сукупності здатних приносити доход зв’язків та со-
ціально-економічних відносин, які виникають у певній соці-
альній мережі на основі існуючих норм та довіри. 

Соціальний капітал формується на основі взаємовідно-
син всередині груп людей, які поєднуються завдяки спіль-
ним інтересам і підтримують неформальні контакти з ме-
тою взаємної вигоди й допомоги. Соціальний капітал не-
розривно пов’язаний з інституціональними утвореннями, у 
буквальному сенсі формується завдяки ним. Вважаємо, що в 
розвитку підприємництва провідну роль відіграє саме соці-
альний капітал. На рис. 4.1 наведений взаємозв’язок соціа-
льного капіталу й підприємництва, що у значній мірі відно-
ситься до кооперації та інтеграції як інституційних форм 
організаційної структуризації підприємницької моделі гос-
подарського порядку. 
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Рис. 4.1. Взаємозв'язок соціального капіталу  

з підприємництвом* 
*Складено на основі опрацювання літературних джерел 

 

Науковців різних країн цікавлять різноманітні аспекти 
взаємозв’язку підприємництва і соціального капіталу. Так, 
Т. Фам, О. Талавера [28] дослідили взаємозв'язок між генде-
рним, соціальним капіталом і доступом до фінансування 
мікро-, малих і середніх підприємств в обробному секторі у 
В'єтнамі. Вони проаналізували однин з головних факторів 
росту фірм – доступ до фінансування, а також дослідили 
фінансові обмеження, з якими стикаються жінки-
підприємці в контексті країни, що розвивається. Автори об-
рали для дослідження В’єтнам тому, що у в'єтнамській куль-
турі колективізм і цінність членства в групі важливіше інди-
відуалізму. До того ж економіка В’єтнаму має чітко вираже-
ну мережеву структуру, де соціальний капітал відіграє важ-
ливу роль в управлінні бізнесом. 

Й. Родріго-Аларкон, Г. Парра-Рекена, П.М. Гарсія-
Віллаверде [34] розробили конфігураційну модель, щоб пояс-
нити, як поєднання соціального капіталу та внутрішніх мож-

Суб’єкти підприємницької діяльності 
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ливостей може сприяти взаємозв'язку між підприємницькою 
орієнтацією і ефективністю. Аналізуючи теорію соціального 
капіталу, дослідники запропонували розглядати його як клю-
човий фактор формування підприємницької орієнтації завдя-
ки його актуальності для підключення компанії до агентів на-
вколишнього середовища і отримання нових і відповідних 
знань, що дозволяє передбачити зміни у навколишньому се-
редовищі, а також виявити та використати можливості. 

Б. Хоогендорн, П. ван дер Цван, Р. Турік [19] висунули гіпо-
тезу про те, що стійкі підприємці (це підприємці, які почина-
ють бізнес, щоб служити як своїм, так і колективним інтере-
сам, усуваючи соціальні та екологічні потреби, які залишають-
ся незадоволеними), працюючи в умовах недосконалості рин-
ку і несприятливого інституційного контексту з широкими 
вимогами до бази знань, потерпають від більших інституцій-
них бар'єрів і стикаються з різними видами ризиків при ство-
ренні бізнесу, ніж звичайні підприємці. Дослідники вважають, 
що стійкі підприємці з більшою ймовірністю побоюються осо-
бистої невдачі, ніж звичайні підприємці, що пояснюється їх 
різноманітними і складними відносинами з зацікавленими 
сторонами. Тобто, на відміну від звичайних, стійкі підприємці 
відчувають особливий, більш суттєвий вплив соціального ка-
піталу на власну підприємницьку діяльність.  

Є науковці, які досліджують різні аспекти соціального 
капіталу стосовно аграрного підприємництва. Так, 
М.Х. Руїз-Ортега, Г. Парра-Рекена, П.М. Гарсія-Віллаверде, 
Й. Родріго-Аларкон [35] на прикладі 292 іспанських агроп-
родовольчих фірм проаналізували взаємозв’язок соціально-
го капіталу, підприємництва та стратегічної поведінки і 
продуктивності компаній. Визначивши сутність повністю 
закритої мережі (в якій всі учасники пов'язані один з од-
ним), науковці на основі емпіричних досліджень зробили 
висновок про те, що закриті міжорганізаційні відносини є 
найбільш спірним аспектом соціального капіталу, оскільки 
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створюють парадокс мережі, і хоча надають можливість 
отримати неявні знання, цінні ідеї і нові можливості, але 
також створюють обмеження у генеруванні та доступі до 
нових ідей через надмірність інформації і короткозорість, 
інерцію і блокування, тим самим перешкоджаючи розвитку 
підприємницької орієнтації. На їх погляд, підприємницька 
орієнтація знаходить своє відображення в процесі реалізації 
бізнес-ініціатив та корпоративної культури, і це – ключовий 
фактор у досягненні більш високої продуктивності за раху-
нок диференціації, розробці кращих рішень, ніж у конку-
рентів, посиленні адаптації до змін навколишнього середо-
вища і тенденцій ринку, а також ослабленні здатності кон-
курентів конкурувати і реагувати на дії в майбутньому. 

Включення людини в міцні колективістські зв'язки, вста-
новлення та виконання взаємних зобов'язань між громадя-
нами, укріплення між ними відносин відповідальності та 
співробітництва у всі часи використовувались сільськими 
жителями для підвищення якості власного життя та життя 
всієї громади. Чим більше був розмір соціального капіталу 
сільської громади, тим більшими додатковими ресурсами 
володіли його носії. Нажаль, сучасний стан сільського соці-
уму хризується руйнуванням соціального капіталу, що по-
лягає у розпаді традиційних зв’язків та відносин між людь-
ми, кризі взаємної довіри. Цьому сприяло багато факторів, в 
тому числі розрив культурних традицій на селі, девальвація 
духовних цінностей внаслідок хронічної бідності більшості 
сільського населення, укріплення у масовій свідомості філо-
софії індивідуалізму, відсутність адекватного діалогу між 
владою і населенням тощо. 

У цих умовах цілком природно актуальне питання про 
можливість нарощування соціального капіталу села на ос-
нові послідовного покращення умов життя та відродження 
позитивних традицій селян, колективної участі у вирішенні 
форс-мажорних життєвих проблем, забезпечення участі на-
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селення в оцінці ефективності та безпеки державного та 
муніципального управління та прийняття на основі такої 
оцінки організаційних рішень, а також проведення реаль-
них антикорупційних заходів під громадським контролем. 
Особливу увагу при цьому необхідно приділяти формуван-
ню позитивно-орієнтованих соціальних мереж, інтегрова-
них у процес соціально-економічного розвитку села, а також 
розвитку інтелектуального потенціалу на основі ефектив-
ного реформування існуючої системи освіти. 

 
4.2. Аграрне підприємництво: теоретичні формації  
і економічні практики у творенні соціального капіталу∗ 

 

Головна мета розвитку аграрної сфери – це безпосередньо 
покращення добробуту людей, що мешкають у сільській 
місцевості, та опосередковано – це закладання основ для 
зміцнення регіонального та національного розвитку в ціло-
му. Громадська довіра, посилення солідарності та відчуття 
приналежності – той соціальний капітал, який може підви-
щити ефективність участі населення в програмах розвитку 
села. Саме тому актуальності набуває дослідження сутності 
та особливостей соціального капіталу аграрної сфери як 
відправної точки визначення напрямів інституційних пере-
творень на селі, розвитку аграрного підприємництва. 

З теоретичних концепцій відомо, що зміст понять «підп-
риємництво» та «підприємець» було вперше розкрито 
Р. Кантільйоном (1680–1734 рр.) у трактаті «Нарис про при-
роду торгівлі в цілому» («Essai Sur La Nature Du Commerce En 
Général», 1730 р.). Він розглядав підприємництво як економі-
чну функцію особливого роду та акцентував увагу на завжди 
присутньому в ньому елементі ризику. При цьому підприє-
мця Р. Кантільйон пропонував визначати як людину, яка за 
певну ціну купує засіб виробництва, щоб виробити продук-

                                           
∗Автори: Шпикуляк О.Г., Грицаєнко М.І. 
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цію та продати її з метою одержання доходів, і яка, беручи на 
себе зобов’язання з витрат, не знає, за якими цінами може 
відбутися реалізація, тобто діє в умовах ризику. До підприє-
мців він відносив людей з нефіксованими прибутками (ремі-
сників, покупців, селян та ін.), тобто тих, хто був зайнятий 
економічною діяльністю в умовах нестабільності та неперед-
бачуваності цін. Тобто, одна з головних рис підприємця за 
Р. Кантільйоном – це здатність до ризику [195]. 

Ж.-Б. Сей (1767–1832 рр.) у роботі «Трактат політичної 
економії, або Простий виклад способу формування, розподі-
лу і споживання багатства» («Traité d’économie politique ou 
Simple exposé de la manière dont se forment, se distribuent et se 
consomment les richesses», 1803 р.) сформулював власний пог-
ляд на підприємництво як раціональну комбінацію факторів 
виробництва в даній точці ринкового простору. Визначивши 
три фактори виробництва – труд, капітал і землю, – Ж.-
Б. Сей наголосив на тому, що на розподіл багатств у суспільс-
тві значний вплив здійснюють здібності підприємців [95].  

Й. Шумпетер (1883–1950 рр.) у книзі «Теорія економічно-
го розвитку» («Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung»,  
1911 р.) по-новому трактує сутність поняття «підприємець». 
Він виділяє головну функцію підприємця, яка полягає в ре-
алізації нововведень, що відіграють головну роль у розвитку 
капіталістичної економіки, в забезпеченні економічного ро-
сту. Підприємництво за Й. Шумпетером – складне комплек-
сне явище, для якого характерні новаторство, нова комбіна-
ція факторів виробництва через упровадження нових видів 
техніки і технологій, створення нових товарів, освоєння но-
вих ринків, джерел сировини; застосування нових розробок, 
нових технологічних рішень; ризик і невизначеність, спря-
мованість до одержання прибутку [117]. Саме завдяки 
Й. Шумпетеру підприємництво стали розглядати як четвер-
тий фактор виробництва (на відміну від трьохфакторної 
моделі Ж.-Б. Сея). 
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Ф. Хайек (1899–1992 рр.) сутність підприємництва вбачав у 
пошуку та вивченні нових економічних можливостей, харак-
теристиці поведінки, а не конкретному виді діяльності. Через 
низку таких функцій, як прийняття рішень, несення відпові-
дальності, він пов’язував підприємництво з управлінською ді-
яльністю, хоча розрізняв поняття «підприємець» і «менеджер» 
внаслідок їхньої різної функціональної сутності [105]. 

Сучасні трактування науковцями сутності поняття «під-
приємництво» наведені у табл. 4.4, 4.5.  

В теперішній час погляди науковців на сутність поняття 
«підприємництво» можна розділити наступним чином: як 
сукупність відносин (Азізов С. [120]); як діяльність (Закон 
України «Про підприємництво» [279], Л.М. Березіна [127], 
А.А. Герасимчук, Н.А. Герасимчук [147], В. Мадзігон [225], 
Н.А. Супрун [340]; як стиль поведінки (І.В. Лантух [219], 
В. Рудковська [310], Д.І. Шеленко, О.І. Жук, Н.Р. Мегедин, 
В.В. Твердохліб [375]); як інститут (О.О. Ляховець [223],  
М.В. Цаповська [360]); як створення цінності (О.П. Нестере-
нко [241], Д. Тіммонс [40]); як фактор розвитку (В.В. Лисенко 
[222], В. Сизоненко [318]). 

Таблиця 4.4 
Сучасні трактування науковцями сутності поняття  

«підприємництво»  
як сукупності відносин та як діяльності* 

Автори 
Трактування 

 
підприємництво як сукупність відносин 

Азізов С. [120] 

«…підприємництво слід розглядати як багатопланове 
соціально-економічне явище, що являє собою сукуп-
ність економічних, історичних, соціальних та юридич-
них відносин підприємницького середовища, особис-
тість підприємця, якому притаманний особливий стиль і 
тип мислення та поведінки, здатність до підприємницт-
ва великих масштабів, новаторська, ризикова діяльність з 
виробництва продукції, виконання робіт, торгівлі з 
метою одержання прибутку» 

 



 

199 

Продовження табл. 4.4 
підприємництво як діяльність 

Закон України  
«Про підприємницт-
во» [279] 

Підприємництво – це безпосередня самостійна, систе-
матична, на власний ризик діяльність по виробництву 
продукції, виконанню робіт, наданню послуг з метою 
отримання прибутку, яка здійснюється фізичними та 
юридичними особами, зареєстрованими як суб'єкти 
підприємницької діяльності у порядку, встановленому 
законодавством.  

Березіна Л.М. [127] 

«…підприємництво традиційно визначають як самос-
тійну, творчу, ініціативну діяльність, пов'язану з гене-
рацією та освоєнням інноваційних ідей, розумінням 
перспективних чинників розвитку, створенням нових 
комбінацій чинників виробництва та обігу, пошуком 
ефективних сфер вкладення інвестицій і способів задо-
волення потреб споживачів на якісно новому рівні» 

Герасимчук А.А.,  
Герасимчук Н.А. [147] 

«…підприємництво — це ініціативна, самостійна, іннова-
ційна, систематична діяльність із виробництва продукції, 
виконання робіт, надання послуг, яка здійснюється на 
власний ризик і під особисту майнову відповідальність з 
метою отримання підприємницького доходу» 

Мадзігон В. [225] 

У загальному вигляді підприємництво можна охарактери-
зувати як господарську діяльність та як економічну кате-
горію. 
Господарська діяльність – це використання виробничих 
факторів (ресурсів) самостійного підприємства із метою 
одержання доходу. 
Економічна категорія – це певні економічні відносини і 
зв’язки між господарюючими суб’єктами з метою одержан-
ня і розподілу доходів на основі ринкової конкуренції. 

*Складено на основі опрацьованих літературних джерел 

Таблиця 4.5 
Сучасні трактування науковцями сутності поняття  

«підприємництво» як стилю поведінки, як інституту,  
як створення цінності та як фактору розвитку* 
Автори Трактування 

підприємництво як стиль поведінки 

Лантух І.В. [219] 

Підприємництво є особливим новаторським стилем 
господарської поведінки, в основі якого лежить творчий 
пошук нових можливостей господарювання, вміння залу-
чати і використовувати в умовах конкуренції ресурси з 
найрізноманітніших джерел. 

Рудковська В. [310] 
«…підприємництво – це тип господарської поведінки 
підприємців з організації, розробки, виробництва і реалізації 
благ з метою отримання прибутку і соціального ефекту» 
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Продовження табл. 4.5 
Шеленко Д.І., 
Жук О.І.,  
Мегедин Н.Р.,  
Твердохліб В.В. [375] 

Підприємництво являє собою певну форму економічної 
поведінки, сукупність набутих навичок і вроджених 
талантів, які уможливлюють успішне функціонування в 
ринковому середовищі задля досягнення бажаних цілей 
та отримання економічної вигоди. 

підприємництво як інститут 

Ляховець О.О. [223] 

Підприємництво відноситься до базових економічних 
інститутів, що формують інституціональну структуру 
національних економік ринкового типу, та орієнтується 
на два основних напрями: 1) створення великих організа-
ційно-господарських структур, що надають економіці 
стабільність та керованість; 2) розвиток малого та серед-
нього бізнесу, що сприяє конкурентному середовищу, 
забезпеченню гнучкості виробництва та індивідуалізації. 

Цаповська М.В. [360] 
В класичному розумінні підприємництво визнається 
ключовим інститутом ринкової економіки, рушійною 
силою її розвитку. 

підприємництво як створення цінності 

Нестеренко О.П. 
[241] 

Глибинна сутність підприємництва визначається інно-
ваційністю, унікальністю, створенням організації і ство-
ренням цінності. 

Тіммонс Д. [40] 

«…підприємництво призводить до створення, приро-
щення, реалізації та оновлення цінності не лише для 
власників підприємства, а й для всіх зацікавлених сторін 
(стейкхолдерів)» 

підприємництво як фактор розвитку 

Лисенко В.В. [222] 

Підприємництво – самостійне організаційно-
господарське новаторство на основі використання різних 
можливостей для випуску нових або старих товарів нови-
ми методами, відкриття нових джерел сировини, ринків 
збуту тощо з метою отримання прибутків і самореалізації 
власної мети. 

Сизоненко В. [318] 

Підприємництво – це розвиток інновативної ідеї в про-
цесі самоорганізації та саморозвитку підприємства у взає-
модії з внутрішнім і зовнішнім середовищами його функ-
ціонування 

*Складено на основі опрацьованих літературних джерел 

 
Безумовно, автори всіх представлених висловлювань мають 

рацію, однак їхні дефініції дещо однобічні, тому що підприє-
мництво, як головний інститут ринкової економіки, можна 
розглядати як діяльність зі створення цінностей, яка потребує 
формування цілісної системи відповідних відносин, вимагає 
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від підприємця певного типу поведінки, є фактором розвитку 
економіки та суспільства в цілому. На наш погляд, найбільш 
чітко і конкретно визначення сутності поняття «підприємни-
цтво» наведено у Законі України «Про підприємництво»: 
«Підприємництво – це безпосередня самостійна, систематич-
на, на власний ризик діяльність по виробництву продукції, 
виконанню робіт, наданню послуг з метою отримання прибу-
тку, яка здійснюється фізичними та юридичними особами, 
зареєстрованими як суб'єкти підприємницької діяльності у 
порядку, встановленому законодавством» [279]. 

Підприємництво в аграрній сфері економіки має свої ха-
рактерні риси, які проявляються у динаміці основних пока-
зників діяльності підприємств України (табл. 4.6). За 2010-
2016 рр. загальна кількість підприємств в Україні зменши-
лась на 19,1% і становила 306,5 тис. одиниць. В той же час 
кількість підприємств сільського, лісового та рибного госпо-
дарства зменшилась на 11,2% і становила 45 тис. одиниць 
(14,7% від загальної кількості підприємств в Україні). 

За відповідний період кількість зайнятих працівників 
всього зменшилась на 27,5% (до 5936,8 тис. осіб у 2016 р.), на 
підприємствах сільського, лісового та рибного господарства 
– відповідно на 20% (до 614,3 тис. осіб, що становить 6,6% від 
загальної кількості). Кількість найманих працівників всього 
за цей період зменшилась на 27,5% (до 5849,6 тис. осіб у  
2016 р.), на підприємствах сільського, лісового та рибного 
господарства – відповідно на 19,5% (до 583,4 тис. осіб у  
2016 р., що становить 10% від загальної кількості). 

Капітальні інвестиції підприємств України в цілому за 2010-
2016 рр. зросли в два рази і становили 288,1 млрд. грн., підпри-
ємств сільського господарства, мисливства та надання пов'яза-
них із ними послуг – в 4,7 рази, до 49,7 млрд. грн., що стано-
вить 17,2% від загального обсягу капітальних інвестицій. 
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Таблиця 4.6 
Динаміка основних показників діяльності підприємств 

України* 

Показники 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Відхил. 
2016 від 

2010,  
(+,-) 

Кількість   
підприємств, всього, 
тис. од. 

379 375,9 365,1 393,5 341,2 343,6 306,5 -72,5 

у т.ч. сільського, 
лісового та рибного 
господарства,  
тис. од. 

50,7 41,7 47,7 49,9 46 46,7 45 -5,7 

Кількість зайнятих 
працівників, всього, 
тис. осіб 

8186 8022,1 7920,9 7642,5 6510,1 6041,6 5936,8 -2249,2 

у т.ч. у сільському, 
лісовому та  
рибному  
господарстві 

768,3 714,6 712 687,2 628,9 597,6 614,3 -154,0 

з них кількість 
найманих  
працівників, всього, 
тис. осіб 

8064,2 7941,4 7818,8 7521,6 6404,6 5930 5849,6 -2214,6 

у т.ч. у сільському, 
лісовому та  
рибному  
господарстві 

724,8 711 697,8 652,1 596 569,4 583,4 -141,4 

Капітальні  
інвестиції  
підприємств, всього, 
млрд. грн. 

133,9 188,7 235,7 222,7 184 218,8 288,1 154,2 

у т.ч. сільського, 
лісового та рибного 
господарства 

10,5 16,6 19,1 18,7 18,4 29,3 49,7 39,2 

Рівень  
рентабельності 
(збитковості)  
операційної  
діяльності  
підприємств,% 

4 5,9 5 3,9 –4,1 1 7,4 3,4 

у т.ч. сільського, 
лісового та рибного 
господарства 

22,9 23,2 22,8 11,7 21,4 43 33,6 10,7 
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Продовження табл. 4.6 
Рівень  
рентабельності 
(збитковості)  
усієї діяльності 
підприємств, % 

0,5 1,8 1 –0,7 –14,2 –7,3 0,6 0,1 

у т.ч. сільського, 
лісового та рибного 
господарства 

16,3 18 16,3 8,3 9,2 30,4 25,6 9,3 

*Розраховано на основі даних Державної служби статистики України. 

 
Рентабельність операційної діяльності підприємств сіль-

ського, лісового та рибного господарства за 2010-2016 рр. ко-
ливалась від мінімального значення 11,7% у 2013 р. до макси-
мального значення 43% у 2015 р., в той час коли в підприємс-
твах України в цілому аналогічний показник змінювався від 
рівня збитковості у 2014 р. -4,1% до максимального рівня 7,4% 
у 2016 р., що значно поступається показникам підприємств 
сільського, лісового та рибного господарства. Аналогічна си-
туація склалася з рентабельністю усієї діяльності – цей пока-
зник у підприємств сільського господарства, мисливства та 
надання пов'язаних із ними послуг за 2010-2016 рр. змінював-
ся від мінімального 8,3% у 2013 р. до максимального 30,4% у 
2015 р., в той же час в підприємствах України в цілому в 2013-
2015 рр. діяльність в цілому була збитковою (рівень збитково-
сті відповідно -0,7%, -14,2% та -7,3%), а в 2010-2012 та 2016 рр. 
рівень рентабельності усієї діяльності був вкрай низьким – 
відповідно 0,5, 1,8, 1 та 0,6 відсотків. 

В табл. 4.7 наведені дані експрес-аналізу фінансового 
стану підприємств України в цілому та сільського, лісового 
та рибного господарства. За даними табл. 4.7, за 2010- 
2016 рр. валюта балансу підприємств України збільшилась у 
2,4 рази і становила 9991,8 млрд. грн., власний капітал збі-
льшився в 1,7 рази (до 2445,8 млрд. грн.), при цьому в 2014 р. 
власний капітал скоротився за рік на 24,1%, у 2015 р. – навпаки, 
збільшився на 54,6%. Позиковий капітал за 2010-2016 рр. від-
повідно збільшився в 2,9 рази (до 7543,6 млрд. грн.), в тому 
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числі довгострокові зобов’язання і забезпечення – в 1,7 рази 
(до 1696,9 млрд. грн.), поточні зобов’язання і забезпечення – 
в 2,3 рази (до 5846,7 млрд. грн.). При цьому частка позиково-
го капіталу в валюті балансу збільшилась на 12,8 в.п. і стано-
вила у 2016 р. 75,5%. Чистий прибуток підприємств України 
за 2010-2016 рр. збільшився на 15,8% (до 29,7 млрд. грн.), час-
тка збиткових підприємств скоротилася на 14,4 в.п. (до 
26,6%), рівень чистої рентабельності активів у 2016 р. порів-
няно з 2010 р. не змінився і становив 0,3%. 

Таблиця 4.7 
Експрес-аналіз фінансового стану підприємств України* 

 

Показники 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Відхил. 
2016 від 

2010 
(+, -) 

Збільшення власного 
капіталу за рік,  
всього, % 

14,5 10,7 20,1 2,4 -24,1 54,6 6,9 -7,6 

у т.ч. підприємств 
сільського, лісового та 
рибного господарства 

36,0 29,0 17,7 5,9 4,7 68 34,4 -1,6 

Отримано чистого 
прибутку, всього,  
млрд. грн. 

13,9 67,8 35,1 -22,8 -590,1 -373,5 29,7 15,8 

у т.ч. підприємств 
сільського, лісового та 
рибного господарства 

17,2 25,3 26,7 14,9 21,4 101,9 89,8 72,6 

Кредиторська  
заборгованість у % до 
чистого доходу від 
реалізації, всього  

76,3 74,1 77 84,7 97,9 101,2 109,7 33,4 

у т.ч. підприємств 
сільського, лісового та 
рибного господарства 

79,1 80,8 81,1 100 109,1 116,5 299,6 220,5 

Частка позикового 
капіталу у валюті 
балансу, всього, % 

62,7 63,3 64,8 65,8 75,3 71,6 75,5 12,8 

у т.ч. підприємств 
сільського, лісового та 
рибного господарства 

45,8 44,2 46,3 49,9 58 59,9 76,1 30,3 
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Продовження табл. 4.7 
Власний оборотний 
капітал на кінець 
року, всього,  
млрд. грн. 

276,0 310,0 358,5 379,7 120,7 293,7 -73,9 -349,9 

у т.ч. підприємств 
сільського, лісового та 
рибного господарства 

51,1 68,2 81,6 82,1 104,2 171,9 212,2 161,1 

Рівень чистої  
рентабельності  
активів, всього, % 

0,3 1,4 0,65 -0,4 -9,84 -4,63 0,3 0,0 

у т.ч. підприємств 
сільського, лісового та 
рибного господарства 

10,1 11,1 9,8 4,8 5,5 15 5,9 -4,2 

Частка збиткових 
підприємств,  
всього, % 

41 34,9 35,5 34,1 33,7 26,3 26,6 -14,4 

у т.ч. підприємств 
сільського, лісового та 
рибного господарства 

30,2 16,6 21,5 19,9 15,5 11,3 11,8 -18,4 

*Розраховано на основі даних Державної служби статистики України 

 

За 2010-2016 рр. валюта балансу підприємств сільського, 
лісового та рибного господарства збільшилась у 9 разів і 
становила 1530,3 млрд. грн., власний капітал збільшився в 
3,8 рази (до 3,7 млрд. грн.), при цьому найповільніші темпи 
збільшення власного капіталу спостерігались у 2014 р.  
(4,7 %), найшвидші – у 2015 р. (68,0%). Позиковий капітал за 
2010-2016 рр. збільшився в 14,9 рази (до 1164,3 млрд. грн.), в 
тому числі довгострокові зобов’язання і забезпечення – в  
1,8 рази (до 61,5 млрд. грн.), поточні зобов’язання і забезпе-
чення – в 12 разів (до 1102,8 млрд. грн.). При цьому частка 
позикового капіталу в валюті балансу збільшилась на  
30,3 в.п. і становила у 2016 р. 76,1%. Чистий прибуток підп-
риємств за 2010-2016 рр. збільшився в 5,2 рази (до 89,8 млрд. 
грн.), частка збиткових підприємств скоротилася на 18,4 в.п. 
(до 11,8%), рівень чистої рентабельності активів у 2016 р. по-
рівняно з 2010 р. скоротився на 4,2 в.п. (до 5,9%). 
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Динаміка основних показників діяльності, а також дані 
експрес-аналізу фінансового стану виявили суттєві розбіж-
ності між підприємствами сільського господарства, мислив-
ства та надання пов’язаних з ними послуг, а також підпри-
ємствами України в цілому. Вважаємо, що крім інших суттє-
вих факторів (специфіки праці на землі, прив’язаної до 
природних умов виробництва, стану матеріально-технічної 
бази, диспаритету цін тощо), ці розбіжності пов’язані зі спе-
цифічними соціальними відносинами на селі. 

Зміна складу сільського населення, вплив загальносвітових 
тенденцій на агропродовольчому ринку та інтеграція україн-
ського ринку в глобальну економіку обумовлюють необхід-
ність пошуку якісно нових ресурсів розвитку сільського госпо-
дарства, одним з яких є соціальний капітал як передумова роз-
витку підприємництва даної сфери економіки. 

 
 4.3. Кооперація як складова розвитку села і творення  
соціального капіталу∗  

  
Розроблення механізмів державної аграрної політики щодо 
підвищення ефективності використання наявного потенціа-
лу аграрного сектору економіки – одне з найважливіших за-
вдань, яке нині перебуває в центрі уваги науковців. З цією 
метою особлива увага має бути сконцентрована на створенні 
передумов для його інституційного забезпечення, яке, пере-
дусім, передбачає соціально-економічний розвиток сільських 
територій, формування механізмів взаємодії держави та аг-
рарного бізнесу, розвиток системи сільськогосподарського 
дорадництва у вигляді інформаційної та консультаційної 
допомоги сільськогосподарським товаровиробникам і сільсь-
кому населенню, розвиток дрібнотоварного сільгоспвироб-

                                           
∗ Автори: Шпикуляк О.Г., Саковська О.М. 
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ництва, сільськогосподарської кооперації для забезпечення 
інтеграції особистих господарств населення у ринкові меха-
нізми функціонування аграрного сектору економіки. 

Серед основних проблем розвитку аграрного сектору еко-
номіки України та сільських територій наступні: розрізне-
ність в управлінні сільськими територіями та вузький відом-
чий підхід до розвитку сільської економіки; недостатнє виро-
бниче та фінансове ресурсне забезпечення функцій та пов-
новажень, покладених на органи місцевого самоврядування; 
низький рівень підприємницької та суспільної ініціативи на 
селі; недоступність фінансових джерел розвитку сільської 
економіки; низька соціальна та екологічна відповідальність 
товаровиробників на селі; неналежні умови для залучення 
кваліфікованих кадрів до роботи на сільських територіях; 
недостатній рівень інформаційно-просвітницької діяльності 
щодо сталого розвитку сільських територій. 

Разом із тим питання ефективного управління соціально-
економічним розвитком сільських територій, кооперації, 
створення обслуговуючих сільськогосподарських кооперати-
вів і їх роль в забезпеченні ефективного розвитку сільського 
господарства на інноваційній основі розкриті недостатньо. 
Необхідність їх дослідження полягає у впливі кооперативних 
форм господарювання на стійкість, адаптивність і економіч-
ний ріст сільськогосподарського виробництва та розвиток 
сільських територій. 

Сьогодні активно в науковому середовищі пропагується 
концепція розвитку сільських територій, яка передбачає 
підтримку сільського розвитку за рахунок саме створення 
сільськогосподарських кооперативів, розвитку різноманіт-
них економічних моделей сільськогосподарських об’єднань, 
поліпшення якості життя й економічного благополуччя лю-
дей, що мешкають на сільській території, створення перед-
умов для розширеного відтворення відповідного укладу, що 
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дасть змогу забезпечити продовольчу безпеку держави в 
умовах світового розподілу праці. 

Однією з моделей успішного об’єднання є спільний про-
ект Європейського Союзу та Програми розвитку ООН  «Мі-
сцевий розвиток, орієнтований на громаду», який з 2008 ро-
ку активно діє по всій території України. Віднині 2,5 міль-
йони людей у понад 2000 сіл мають відновлені дитячі садки 
та школи, медичні пункти, доступ до якісної води, енергоз-
берігаюче вуличне освітлення. 

Проект сприяє сталому соціально-економічному розвит-
ку на місцевому рівні шляхом зміцнення спільного управ-
ління та заохочення громадських ініціатив по всій Україні. 
Такі ініціативи успішно реалізовані завдяки об’єднанню зу-
силь мешканців сіл, місцевої, районної та обласної влади та 
приватних спонсорів. Проект мобілізує місцеву владу та 
громади для планування та виконання спільних проектів, 
спрямованих на покращення умов життя людей, що прожи-
вають в сільських та міських місцевостях.  

Мета проекту: 
- розвивати потенціал місцевих громад і влади, застосо-

вуючи підхід місцевого розвитку, орієнтованого на громаду, 
для спільного планування та надання громадських послуг, 
відновлення базової соціальної та комунальної інфраструк-
тури, розвитку малого аграрного бізнесу; 

- підвищувати енергоефективність шляхом планування 
та ефективного використання енергоресурсів, інноваційних 
технологій та інформаційних кампаній; 

- поширювати кращі практики і досвід з мобілізації 
громад та спільного планування шляхом управління знан-
нями та сприяння змінам в сфері децентралізації та місцевої 
демократії; 

- впроваджувати курс з місцевого врядування та розвит-
ку, орієнтованого на громади в навчальні програми вищих 
навчальних закладів. 
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На сьогоднішній день впроваджено 1326 мікропроектів, з 
них: 712 – основний компонент (утеплення будівель, встано-
влення метало-пластикових вікон та ін.), 358 – енергоефек-
тивність, 230 – забезпечення водопостачання в населені пу-
нкти, охорону довкілля та здоров’я, 26 – економічний розви-
ток сільських територій. Проект надає міні-гранти грома-
дам-партнерам для відновлення комунальної інфраструк-
тури, зокрема шкіл, дитячих садків, лікарень, вуличного 
освітлення, водопостачання, каналізаційної системи, вивозу 
сміття, виконання енергоефективних заходів в багатоквар-
тирних будинках. Тому збільшуватиметься потенціал місце-
вої влади щодо застосування новітніх практик та технологій 
по залученню громадян до місцевого розвитку. 

Реалізація проектів здійснюється на засадах спів-
фінансування: 65-75%  коштів виділяє проект, інше – прива-
тні підприємці, сільська рада, а 5% – громада.  

Досвід розвинених країн світу та вітчизняна практика го-
сподарювання переконують, що зростанню темпів аграрно-
го виробництва значною мірою сприятиме кооперативна 
ініціатива незалежних товаровиробників. Розвиток сільсь-
когосподарської кооперації є невід’ємною складовою аграр-
ної реформи. В умовах конкурентної боротьби товаровиро-
бників обслуговуюча кооперація є засобом економічного 
захисту дрібних сільськогосподарських виробників від по-
середницьких структур та монопольних об’єднань, які пра-
гнуть розширити й контролювати через монополізацію ри-
нків збуту і сферу виробництва. 

Україні сьогодні потрібно забезпечити розвиток усіх ви-
дів кооперації, зокрема, сільськогосподарської обслуговую-
чої. Нині діючі кооперативи ні кількісно, ні за обсягом та 
якістю послуг, що надаються, не задовольняють зростаючих 
потреб виробників сільськогосподарської продукції та її 
споживачів. Адже понад 60% трудомісткої продукції по-
всякденного споживання (картоплі – 99, овочів – 88, фруктів 
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– 87, молока – 82 та м’яса – 60%) виробляється в особистих 
селянських і фермерських господарствах та фізичними осо-
бами, які не мають власних каналів реалізації своєї товарної 
маси, особливо у віддалених від приміської зони селах. 

Завдяки проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на 
громаду» організовано і функціонує 16 сільськогосподарсь-
ких обслуговуючих кооперативів: 8 – з вирощування овочів, 
3 – з виробництва, охолодження і збуту молочних продук-
тів, 3 – з вирощування фруктів, 1 – з виробництва м’яса та 
яєць, 1 – маркетинговий сільськогосподарський обслугову-
ючий кооператив.  

Створення  сільськогосподарських обслуговуючих коо-
перативів має і соціальну спрямованість: 

- збільшення рівня зайнятості населення; 
- збільшення рівня доходів сільського населення; 
- збільшення виробництва сільськогосподарської про-

дукції; 
- створення регіональної системи забезпечення сільсь-

когосподарського виробництва;  
- створення додаткового внутрішнього ринку спожи-

вання продукції тваринництва та рослинництва; 
- розповсюдження енерго- та ресурсозберігаючих тех-

нологій в сільському господарстві. 
На 2014-2017 рр. загальний бюджет, наданий  Європейсь-

ким Союзом та ПРООН, становив 23,8 млн. євро. Тому є мо-
жливість розвивати потенціал місцевих громад і влади, за-
стосовуючи підхід місцевого розвитку, орієнтованого на 
громаду, для спільного планування та надання громадських 
послуг, відновлення базової соціальної та комунальної ін-
фраструктури, розвитку малого аграрного бізнесу. 

В результаті реалізації проекту «Місцевий розвиток, орі-
єнтований на громаду»: 
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- місцеві громади та влада збільшать свій потенціал для 
спільного планування, прийняття спільних рішень та дій 
для виконання ініціатив зі сталого місцевого розвитку;  

- члени громади, організації громад, організації співвла-
сників багатоквартирних будинків та виборні органи місце-
вої влади володітимуть знаннями та навичками для впрова-
дження методології, орієнтованої на громади з метою дося-
гнення сталого місцевого розвитку; 

- мешканці сільських та міських територій житимуть у 
значно кращих умовах, що є результатом покращення базо-
вих комунальних послуг та дохідної діяльності; 

- неприбуткові сільськогосподарські кооперативи здій-
снюватимуть економічну діяльність, яка створює можливос-
ті для працевлаштування домогосподарств в сільській міс-
цевості. 

У результаті реалізації проекту «Створення регіонально-
го навчально-практичного центру розвитку багатофункці-
ональних кооперативів», що також фінансується Європей-
ським Союзом у рамках програми «Підтримка політики ре-
гіонального розвитку в Україні», у Черкаській області пла-
нується створити щонайменше 50 нових сільськогосподар-
ських обслуговуючих кооперативів, залучити близько 1000 
громадян до господарської діяльності та працевлаштувати 
біля 300 осіб на селі. Вартість проекту складає 617,1 тис. єв-
ро, з яких 80% − внесок ЄС, а 20% витрат покривається за 
рахунок коштів обласного та місцевого бюджетів. Черкаська 
обласна рада виконала свої фінансові зобов’язання, виділи-
вши на реалізацію проекту більше 1,5 млн. грн. 

Проектом передбачено створення робочих місць та диве-
рсифікацію джерел доходів сільського населення в приват-
них домогосподарствах на базі переданих міні-ферм для 
вирощування кролів, племінного поголів’я кролів, сушарок 
для фруктів та овочів, саджанців плодово-ягідних культур 
та танків для охолодження  молока. Для цього запропонова-
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но механізми здешевлення виробничих ресурсів за рахунок: 
вирощування тварин та рослин безпосередньо в приватних 
домогосподарствах, об’єднання домогосподарств у сільсько-
господарський обслуговуючий кооператив з функціями 
централізованого забезпечення виробничими ресурсами, 
послугами та оптового збуту продукції. Проект підтримує 
такі напрями діяльності кооперативів як кролівництво, мо-
лочне скотарство та ягідництво.  

Сьогодні в Україні склалася така ситуація, коли досить 
часто посередники наживаються на праці дрібних товаро-
виробників, не здійснюють закупівлю сільськогосподарської 
продукції за реальними ринковими цінами. Це можливо 
подолати, якщо селяни об’єднають свої спільні зусилля і ре-
сурси для створення  сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів. 

Засновниками та членами сільськогосподарського обслу-
говуючого кооперативу можуть бути виробники сільського-
сподарської продукції –  юридичні та / або фізичні особи, 
які зробили вступний і пайовий внески у розмірах, визна-
чених загальними зборами кооперативу, дотримуються ви-
мог статуту, мають право ухвального голосу та беруть уч-
асть у господарській діяльності кооперативу [280]. 

Члени сільськогосподарського обслуговуючого коопера-
тиву є споживачами послуг, тобто клієнтами СОК. Але якщо 
кооператив займається збутом, то в нього з’являється ще 
один клієнт – споживач сільськогосподарської продукції. 
Умовою членства в сільськогосподарському обслуговуючо-
му кооперативі (правом і обов`язком) є участь у господарсь-
кій діяльності кооперативу [320]. 

Аналіз кооперативного руху в Україні свідчить, що пере-
вага надається кооперативам, які обслуговують приватний 
сектор, оскільки в нинішніх умовах індивідуальний вироб-
ник має відчутніші переваги від такого членства. 
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Тому дослідження з проблем українського кооперативно-
го руху повинні, на наш погляд, крім висвітлення основних 
елементів організаційно-економічного механізму коопера-
тивного підприємства, акцентувати увагу на пошуку шляхів 
їхньої реалізації, подолання невизначеності політичного, 
законодавчого, соціально-економічного поля, що перешко-
джає розвитку кооперативних структур. 

Слід підкреслити, що сільськогосподарська кооперація 
покликана виконувати дві досить важливі функції – еконо-
мічну і соціальну. Якщо завдання першої полягає у забезпе-
ченні підвищення економічної ефективності виробництва 
на основі об’єднання зусиль товаровиробників, зокрема, їх 
матеріально-технічних ресурсів, земельних ділянок і праці, 
то другої – у соціальному захисті членів кооперативних фо-
рмувань [151, с. 33; 356]. 

Реалізація виробленої продукції та забезпечення товаро-
виробників матеріально-технічними ресурсами має бути 
одним з найважливіших завдань обслуговуючої кооперації. 
Є міжнародна формула: виробництво сільськогосподарської 
продукції саме по собі – це не бізнес. Виробництво може бу-
ти прибутковим лише з перепродажною підготовкою та ка-
налами збуту [125, с. 117; 364]. В Україні великі структури і 
трейдери диктують умови на ринку сільськогосподарської 
продукції, бо не мають противаги – не має кооперації, не 
має об’єднання виробників. Посередники за безцінь скупо-
вують продукцію у сільського населення і далі продають її, 
отримуючи великі прибутки. Але там, де сільськогосподар-
ські товаровиробники об’єдналися і створили збутові коо-
перативи, посередники відступають. 

Домогосподарства є найнижчим і найпростішим рівнем 
здійснення господарської діяльності. Це той рівень, на яко-
му відбувається звичайна особиста діяльність, яка забезпе-
чує власні потреби й водночас усвідомлюється, започатко-
вується та формується економічна господарська одиниця, 
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що вбудовується в систему економічних відносин. Функціо-
нування всієї сукупності домогосподарств може здійснюва-
тись у будь-якій сфері у вигляді ринкових чи неринкових 
структур. В аграрній сфері основу неринкового способу ді-
яльності домогосподарств становлять особисті селянські го-
сподарства, оскільки більшість із них функціонує з метою 
задоволення власних потреб, а виробнича діяльність має 
переважно нетоварний характер. Але при цьому господа-
рювання селян, хоч і спрямоване на задоволення власних 
потреб, продукує значну частку виготовленої продукції для 
продажу на ринку з метою задоволення продовольчих пот-
реб інших споживачів та одержання додаткових доходів.  

Враховуючи, що рівень зайнятості на селі є низьким, це 
має наштовхнути його мешканців на утворення підприєм-
ницької діяльності. Належні ринкові умови господарюван-
ня, дія існуючих законодавчих актів і запровадження нових 
законопроектів значно посилять свій вплив на діяльність 
функціонуючих та утворених суб’єктів, зокрема на особисті 
селянські господарства й кооперативи. Для них важливим 
питанням у короткостроковий період постає проблема пер-
спективи діяльності та ефективності функціонування.  

Розвиток сільськогосподарської кооперації в Україні до-
зволить використовувати переваги великого товарного ви-
робництва і враховувати інтереси сільськогосподарських 
товаровиробників, сприяючи відродженню селянина як го-
сподаря виробництва, реального власника. 
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РОЗДІЛ 5. ІНСТИТУЦІЙНА КООРДИНАЦІЯ ТА  
РОЗВИТОК ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В АГРАРНОМУ 
СЕКТОРІ 

 
5.1.  Розвиток агропромислової інтеграції в умовах  
реформування аграрних підприємницьких структур∗ 

 
Агропромислова інтеграція в широкому її розумінні – це ба-
гатосторонній процес, завдяки якому забезпечується вироб-
ництво необхідної для суспільства кількості предметів і про-
дуктів споживання із сільськогосподарської сировини на ос-
нові поєднання діяльності сільського господарства та інших 
тісно задіяних з ним галузей. У вузькому розумінні - це взає-
мопов’язаний розвиток взаємопов’язаної сукупності галузей. 
І як засвічує багатовіковий досвід зазначені міжгалузеві 
зв’язки в агропромисловому комплексі є його краєугольним 
каменем у забезпеченні взаємодії промисловості, сільського 
господарства, агрохімічного і матеріально-технічного обслу-
говування, будівництва, транспорту тощо, покликані сприя-
ти поліпшенню добробуту всього суспільства [390, с. 23]. 

За формою організації в агропромисловому комплексі ін-
теграція може бути вертикальною, коли досягається 
об’єднання сільськогосподарських і промислових підпри-
ємств, а також допоміжних сфер діяльності, що сприяє єд-
ності і безперервності виробництва при єдиному техноло-
гічному процесі в регіоні (районі, області тощо), значно ви-
щому рівні організації виробництва, яке не виключає ство-
рення більш нових виробничогосподарських структур, та 
горизонтальною, коли об’єднуються господарські форму-
вання з однорідною діяльністю, в даному випадку сільсько-
господарські підприємства при високому рівні концентрації 
і спеціалізації виробництва, з подальшим створенням нових 
спеціальних виробничих структур по розвитку окремих га-
лузей чи відповідних продуктових комплексів. 

                                           
∗ Автори: Малік М.Й., Швець А.А. 
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За напрямками діяльності найбільш характерною для аг-
ропромислового комплексу України є інтеграція сільського 
господарства з переробною промисловістю та іншими до-
поміжними - галузями тощо та інтеграція виробництва з 
наукою, направленою на поєднання науково-
технологічного циклу з метою створення умов для більш 
прискореного впровадження науково-технічного прогресу. 

Зазначені процеси проявлялися із створенням різних ор-
ганізаційних структур, серед яких помітне місце на початку 
трансформаційних процесів (90-ті роки XX століття) посіли 
районні і обласні агропромислові об’єднання (РАПО і 
ОАПО), агрокомбінати і агрооб’єднання, науково-виробничі 
об’єднання (НЕЮ), наукові (науково- виробничі) і агропро-
мислові системи, міжгосподарські підприємства, кооперати-
ви, агрофірми, агроторгові підприємства, агропромислові 
інтегровані асоціації тощо. На жаль, зазначеним формуван-
ням в процесі їх становлення та розвитку, нерідко через за-
політизованість в ту чи іншу сторону суспільства, не завжди 
приділялась належна роль по їх удосконаленню, однак їх до-
свід роботи заслуговує на увагу, відповідне узагальнення та 
запозичення всього кращого в сучасних умовах. 

Агропромисловий комбінат, як єдиний виробничо-
господарський комплекс, створювався в межах району на 
базі підприємств АПК, навіть декількох міністерств та ві-
домств, і здійснював функції господарського управління по 
відношенню до його учасників. Зберігаючи господарську 
самостійність підвідомчих підприємств і організацій, агро-
комбінат міг централізувати частину виробничо-
господарських і інших функцій. 

Створення агрокомбінатів було започатковано наприкінці 
1986 року і на перших порах зарекомендувало себе з позити-
вної сторони по поглибленню інтеграційних процесів в рай-
онах на основі концентрації місцевих ресурсів в одних руках, 
комплексному вирішенню питань виробництва, переробки, 
зберігання і реалізації продукції, причому в інтересах села. 
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Але з впровадженням ФРЦ, які повністю фільтрували фінан-
сову діяльність підприємств, поступово гасла підприємниць-
ка діяльність високоефективних господарств, сковувалась їх 
ініціатива, в зв’язку з чим при першій можливості на початку 
дев’яностих років зазначені формування активно саморозпу-
стилися. На аналогічних засадах створювалися й агропроми-
слові об’єднання, але з менш розвинутою промисловою ін-
фраструктурою, яких послідувала також доля, хоча на кінець 
восьмидесятих років на базі РАПО вже було створено більше 
50 агрокомбінатів та біля 30 агрооб’єднань. 

Заслугували особливої уваги створювані виробничі (нау-
ково- виробничі) системи з метою прискорення впрова-
дження в практику наукових розробок, передового досвіду, 
інтенсивних технологій, інших важливих напрямків науко-
во-технічного прогресу по більшості видів сільськогоспо-
дарської продукції і обслуговування. Зазначені формування 
представляли групи добровільно об’єднаних на договірній 
основі підприємств і організацій (колгоспи, радгоспи, нау-
ково-виробничі та наукові установи тощо) з метою забезпе-
чення скоординованої діяльності по виробництву окремих 
видів продукції під організаційним і технологічним нача-
лом головного підприємства (організації) системи, яка брала 
на себе відповідальність за високоефективне виробництво 
продукції рослинництва і тваринництва на основі новітніх 
досягнень науки і техніки, їх впровадження у виробництво 
на госпрозрахункових засадах. Але масове їх створення про-
водилося на примусових засадах. 

Однією з перших в Україні була створена в 1987 році 
Тернопільська міжрайонна виробничо-наукова система 
«Гречка», у якій об’єдналося на той час 30 господарств шес-
ти районів області, а також лабораторія гречки Кам′янець-
Подільського сільськогосподарського інституту, а на кінець 
1988 року вже нараховувалося біля 200 таких формувань. На 
жаль, з часом цим формуванням також була відведена роль 
другорядних, хоча вони мали право на свій розвиток. 
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Функціонування сучасних більш ефективних інтегрова-
них формувань засвідчує, що в них створюються сприятливі 
умови для узгодження, в першу чергу, економічних інтере-
сів різних господарських суб′єктів, посилюється заінтересо-
ваність і відповідальність партнерів за кінцеві результати 
роботи. В аграрному секторі економіки становлення інтег-
рованих формувань сприяє комплексному вирішенню пи-
тань виробництва, переробки, зберігання та реалізації сіль-
ськогосподарської продукції. 

За останні десятиріччя в Україні вже напрацьовано пев-
ний досвід діяльності інтегрованих господарських структур, 
створення яких спрямовувалося на активізацію підприєм-
ництва і розвивалося при поєднанні інтересів спільної дія-
льності сільськогосподарських формувань, переробних під-
приємств та обслуговуючих галузей АПВ. 

В сучасних умовах (утвердження ринкових відносин) в агра-
рному секторі економіки інтеграція може розвиватися шляхом 
збільшення видів економічної діяльності, або реорганізації дію-
чого суб’єкта господарювання. Більші можливості у розвитку 
інтеграційних відносин мають господарські товариства, коопе-
ративи і агрохолдингові структури та кооперативні об’єднання. 
Інтеграційні відносини мають місце і у структурах, побудова-
них на засадах, принципах асоціацій, партнерства.  

Як показує багаторічний досвід, на відповідних етапах 
розвитку сільськогосподарського виробництва питання ін-
теграції аграрного сектору економіки з обслуговуючими 
його галузями на основі дотримання цінового паритету за-
лишається найголовнішим. 

Інтеграційні процеси і сьогодні наповнюють новим зміс-
том агропромислове виробництво, але інтеграція не завжди 
виступає як економічна категорія, а лише відображає в пев-
ній мірі виробничо- організаційну оболонку взаємо-
пов’язаних технологічних процесів. Суттєвим наповненням 
економічним змістом інтеграційних процесів стало б запро-
вадження єдиної норми прибутку на вкладений його учас-
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никами у спільне виробництво капітал (для аграрників і з 
урахуванням вартості землі) з метою створення рівних умов 
для підприємницької діяльності. Тобто механізм господа-
рювання інтегрованих формувань висуває на перший план 
суворе зіставлення витрат кожного учасника з отриманими 
прибутками, розширенням виробництва за рахунок влас-
них нагромаджень та можливих кредитів банку, інших інве-
стицій. 

У процесах інтеграції пріоритетно слід звернути увагу на 
принципи створення й функціонування інтегрованих 
суб’єктів (табл. 5.1). 

Істотною особливістю функціонування інтегрованих фо-
рмувань є повна демократизація в них управління виробниц-
твом, чого так і не вдалося остаточно досягти, оскільки в ос-
новному інтегратором виробничої діяльності практично ви-
ступає переробне підприємство, що дозволяє останньому ди-
ктувати товаровиробникам при відсутності фінансових ресу-
рсів свої умови стосовно спільної виробничої діяльності.  

В практичній діяльності є випадки коли інтеграція базу-
ється на засадах часткового або повного злиття – погли-
нання капіталів і централізованого корпоративного управ-
ління. Механізми створення інтегрованих господарських 
структур можуть бути: приєднання, злиття, поглинання, 
поділ, а також відкриття філії. 
Таке адміністрування взаємовідносин учасників інтегро-

ваного формування є несприйнятим, особливо в умовах пе-
реходу до ринково- підприємницьких відносин, оскільки 
сковує ініціативу окремих виробничників і може навіть ста-
ти гальмом у розвитку інтегрованих формувань. А тому 
пошук золотої середини у взаємовідносинах учасників за-
значених формувань при розбалансованості всієї економіки 
країни продовжує залишатися поки що й надалі важливою 
проблемою і надією на краще в цих питаннях. 
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Таблиця 5.1 
Принципи створення й функціонування інтегрованих 

суб’єктів господарювання в аграрному секторі економіки* 

Дореформений 
період 

Період ринкових перетворень
Принцип для 
застосування в 
нових умовах  

господарювання 

Початковий стан 
реформування 

Сучасний етап реформ
за даними 
російських 
досліджень 

за даними 
білоруських  
досліджень 

Добровільність Добровільність Добровільність
Підвищення ролі 
промисловості й 
служб агросервісу

Доцільність 
створення  

інтегрованих  
агропромислових 

формувань 

Науковий  
підхід 

Додержання 
взаємовигідних 

умов 

Адаптивність й 
організаційна 
рефлективність

Збільшення 
обсягів та глибини 

переробки  
сільгосппродукції

Вибір основної 
ланки інтеграції 

Збереження 
господарської 
самостійності 
суб’єктів  
інтеграції  

Взаємна  
заінтересованість 

у кінцевих  
результатах 

Етапність 

Розвиток  
переробки на  

місцях  
виробництва 

Оптимізація  
спільних та  
приватних  
інтересів 

Демократичний 
централізм 

Забезпечення 
інформованості

Цілісність і 
комплексність

Самоокупність, 
самофінансування, 
самоврядування 

Солідарна участь 
членів  

інтегрованих  
агропромислових 
формувань у  

внутрісистемному 
просуванні  
продукції та  

закупівлі ресурсів 
Матеріальна 

зацікавленість у 
результатах 

праці 

Участь у 
діяльності  

альянсу всіх його 
членів 

Підтримка і 
сприяння з 
боку держави

Самостійність 
господарської  
діяльності 

Самоокупність, 
самофінансування, 
самоврядування 

Зростання  
виробництва, 
продуктивність 

праці,  
зниження  
витрат 

Висока взаємна 
відповідальність

Вибір  
„провідної 
ланки” 

Взаємовигідність 
спільної діяльності

Диференційний 
оптимум 

Оптимальність 
розмірів - - - - 

*Наведено з досліджень: Гусаков В.Г. Кооперативно-интеграционные отношения 
в аграрном секторе экономики / В.Г. Гусаков, М. И. Запольский, - Институт сис-
темных исследований в АПК. - Минск : Беларуская навука, 2010. 295 с.; Гуторов 
А.О. Розвиток інтеграційних відносин в аграрному секторі економіки: моногра-
фія / А.О. Гуторов. – К.: ТОВ «СІК ГРУП Україна», 2016. 484 с. 
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Слід мати на увазі, що створення інтегрованих виробни-
чих структур за участю сільськогосподарських товаровиро-
бників, зорієнтованих на випуск конкурентноспроможних 
продовольчих товарів, а відповідно на запобігання проти 
перетворення нашої країни в придаток економічно розви-
нутих країн з потужною харчовою індустрією на сьогодні 
залишається актуальним і має неабияке значення. 

Мотивацією формування інтегрованих структур можуть 
виступати: потреба в сировині для переробних підпри-
ємств, збільшення доданої вартості при об’єднанні, отри-
мання податкових пільг, тарнсакційні витрати, можливість 
розширення ринків збуту, залучення інвестицій, можли-
вість проведення спільної політики (фінансової, економіч-
ної, соціальної, екологічної), конкурентні переваги, вико-
ристання торгових мереж та ін. 

Автоматичне створення інтегрованих господарських 
структур не вирішує і не може теж автоматично забезпечи-
ти всі питання підвищення продуктивності сільськогоспо-
дарського виробництва, особливо в галузі тваринництва, 
повного використання можливостей спеціалізації і коопе-
рування виробництва продукції, виробничих потужностей 
формувань. 

Можна впевнено сказати, що чільне місце у процесах, що 
розглядаються, належить міжгосподарській кооперації, яка 
успішно стартувала на початку семидесятих років з актив-
ною участю сільськогосподарських підприємств шляхом 
добровільного об’єднання частини своїх фінансових, мате-
ріально-технічних і трудових ресурсів з метою подальшого 
збільшення виробництва та заготівлі сільськогосподарської 
продукції на основі спеціалізації і концентрації виробницт-
ва, впровадження досягнень науки, техніки і передового 
досвіду. 

Спектр створення міжгосподарських формувань на кла-
стерній основі за напрямками діяльності досить розмаїтий і 
охоплює виробництво продукції рослинництва і тварин-
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ництва, зберігання і переробку сільськогосподарської про-
дукції та її реалізацію, агрохімічне обслуговування, а також 
інші напрямки виробничо-господарської діяльності, вирі-
шення соціальних питань аграрної сфери. 

Суть кластеризації і кооперації, при збереженні кожним 
господарством самостійності, полягає в обміні результата-
ми праці, пов’язаному з їх спільною діяльністю. Стержнем 
такої кооперації є спеціалізація виробництва, основа якої 
базується на тому, що в галузях з декількома видами спорі-
дненої продукції виділяється виробництво окремих її видів, 
на підставі чого вдосконалюється технологія, створюються 
умови для конкуренції виробництва окремих видів сільсь-
когосподарської продукції. При цьому якщо спеціалізація 
направлена на виділення окремих виробництв у чітко ви-
ражені галузі, то кооперування - на об’єднання спеціалізо-
ваних виробництв, що виникають і функціонують у ре-
зультаті суспільного поділу праці, в чому останнє є більш 
високою і ефективною формою організації виробництва на 
основі тісних і стійких виробничих зв’язків. В основі забез-
печення взаємовідносин господарств-учасників безпосере-
дньо з міжгосподарським формуванням є розрахункові ці-
ни та розподіл прибутку з урахуванням участі в господар-
ській діяльності.  

Наприклад, на початок 1999 року в системі Мінагропро-
му України налічувалося біля 2,9 тис. міжгосподарських 
формувань (включаючи й будівельні), в тому числі 2,2 тис. 
підприємств, що виходять на республіканські формування, 
а саме: корпорація «Тваринпром» - 78 підприємств, 
об’єднання «Укрміжгоспкомбікорм» - 155, асоціація, «Укра-
грошляхбуд» - 312, об’єднання «Укрсількомунгосп» – 460, 
корпорація «Украгропромбуд» - 931, об’єднання «Укрсіль-
госп-здравниця» - 65 і т.д. і як видно з наведеного в основ-
ному це обслуговуючі галузі. На протязі восьмидесятих ро-
ків основна кількість заснованих міжгосподарських форму-
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вань по виробництву тваринницької продукції перетвори-
лася в колгоспи і радгоспи. Тільки, в об’єднання «Укрпта-
хопром» в зазначені роки перейшло біля ста таких форму-
вань по виробництву продукції тваринництва уже на пра-
вах державних сільськогосподарських підприємств, тобто 
після їх реорганізації в установленому порядку. Якщо на 
початку 80-х років таких міжгосподарських підприємств 
нараховувалося більше 750 формувань, то в 90-х їх вже  
329 або зменшилося в 2,3 рази. 

В даний час найбільш ефективною оранізаійно-правовою 
формою інтеграційних відносин виступає агрохолдинг. Аг-
рохолдинг умовно – суб’єкт господарювання, який володіє 
контрольним пакетом акцій підприємств, які можна назвати 
дочірними. Така система відносин дає можливість створити 
ефективне управління, мінімізувати податки, ризики, підви-
щити конкурентоспроможність продукції, максимізувати від-
дачу авансового капіталу і сформувати оптимальну його 
структуру. 

Необхідно зазначити, що постійний пошук вдоскона-
лення управління сільськогосподарським виробництвом 
без реформування відносин власності з метою вирішення 
продовольчої проблеми на якомусь етапі послабив значи-
мість міжгосподарської кооперації. При одержавленій фо-
рмі керівництва міжгосподарськими процесами виникла 
перешкода на шляху засновників зазначених формувань 
щодо повного забезпечення своїх інтересів у отриманні по-
слуг, використанні прибутку і його розподілу через норма-
тивно передбачувальні відрахування тощо, що поступово 
усувало сільськогосподарські підприємства як засновників 
по управлінню такими формуваннями. На цих процесах 
вкрай негативно позначився й поступовий спад ефективно-
сті в цілому сільськогосподарського виробництва, що на 
якомусь етапі послабило значимість кооперації для села. 
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Звичайно, затіяна міжгосподарська кооперація відіграла 
свою позитивну роль в формуванні аграрної політики і 
продовжує подальші пошуки по стабілізації виробництва в 
умовах переходу до ринкової економіки, більш ефективно-
му використанню наявного виробничого потенціалу, але 
уже на засадах приватної власності на майно і землю. 

В дев’яностих роках між сільськогосподарськими товарови-
робниками і споживачами виробленої продукції все активніше 
з’являються посередницькі ланки, інтереси яких далекі від 
проблем села. Така ситуація в змозі принципово змінитися 
лише тоді, коли товаровиробники шляхом горизонтальної і 
вертикальної інтеграції поступово стануть контролювати рух 
матеріальних цінностей та власної продукції в маркетинговому 
полі, що можна досягти шляхом об’єднання сільськогосподар-
ських товаровиробників у кооперативні організації. 

На це було й направлено прийняття ще в 1997 році Закону 
України «Про сільськогосподарську кооперацію», яким пе-
редбачено створення обслуговуючих і виробничих сільсько-
господарських кооперативів на основі добровільного 
об’єднання фізичних і юридичних осіб у іншу юридичну 
особу на засадах членства, об’єднання пайових внесків, участі 
у обслуговуванні переважно членів кооперативу та виробни-
чій діяльності з метою задоволення власних економічних по-
треб сільськогосподарських товаровиробників. При цьому 
законодавчо конкретно визначено можливості по організації 
більше 30 видів обслуговуючих кооперативів та їх об’єднань, 
що забезпечує створення вертикальних інтегрованих струк-
тур від місцевих і регіональних до загальнодержавних. 

Але як показує практичний досвід останніх років ство-
рення таких кооперативів на нових засадах ще не набрало 
належної підтримки з боку сільськогосподарських форму-
вань при їх фінансовому занепаді та наявності на сьогодні 
діючих біля трьох тисяч міжгосподарських формувань, на 
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створення яких останні в свій час вже понесли значні мате-
ріальні і фінансові витрати. 

В процесі підготовки проекту зазначеного закону його 
авторами пропонувалося раніше створені міжгосподарські 
формування трансформувати у сільськогосподарські коо-
перативи, звичайно, із збереженням інтересів і їх трудових 
колективів при розподілі майна, виходячи з їх трудового 
внеску в розвиток міжгоспів, але із збереженням  контроль-
ного майнового пакету за товаровиробниками. На жаль, 
дана позиція при подальшому проходженні проекту була 
упущена, що й не забарилося, на наш погляд, позначитися 
на результатах кооперативного руху при скрутному фінан-
совому становищі їх засновників. 

Останнім часом в умовах дестабілізації на селі міжгоспо-
дарські підприємства ще більше відійшли від виконання 
покладених на них функцій, а в ряді випадків повністю 
втратили виробничі відносини із своїми засновниками. 
При цьому в умовах формування ринкової економіки в мі-
жгосподарських підприємствах під добрими намірами про-
ведення реформ активізувалися процеси реформування 
відносин власності шляхом максимального відчуження 
майна їх трудовими колективами з подальшим його паю-
ванням останніми. 

Звичайно, сільськогосподарська кооперація поступово роз-
вивається і на початок 2018 року вже створено більше 2000 та-
ких формувань, з них – біля 570 виробничих, а решту – по об-
слуговуванню сільськогосподарських товаровиробників.  

Значного поширення в аграрному секторі економіки 
України набули такі інтегровані формування як агрофір-
ми, створювані на базі багатогалузевих економічно стабіль-
ніших сільськогосподарських підприємствах з раціональ-
ним рівнем концентрації і спеціалізації виробництва за на-
явності промислових підрозділів по переробці, доробці та 
зберіганню сільськогосподарської продукції, інших допо-
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міжних промислів та власної торгівлі, а також високого рів-
ня підготовки і кваліфікації спеціалістів14. 

В зазначених формуваннях за наявності широкого спек-
тру внутрігосподарської інфраструктури по переробці 
продукції та обслуговуванню виробництва досягається за-
безпеченість жителів села роботою на протязі року при се-
зонності сільськогосподарського виробництва, більш кра-
щому використанню вирощеної продукції, скороченню ви-
трат, наповненню ринку товарами народного споживання, 
вирішенню соціальних питань. 

Необхідно зазначити, що інтеграція сільського господар-
ства на місцях - важлива тенденція в розвитку сучасного 
світового аграрного сектору, важливий фактор зміцнення 
його економіки, про що свідчить досвід Китаю, Японії та 
багатьох інших країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону, а 
тому питанням поглиблення інтеграційних процесів на селі 
шляхом створення різноманітних ринкових структур необ-
хідно постійно приділяти особливу увагу. 

Діяльність агрофірм - це вихід на нових партнерів, на нові 
ринки збуту продукції, пошук ділових компаньйонів, фор-
мування ринкових підходів до управління виробництвом на 
сулі. Сама назва сільськогосподарського підприємства “фір-
ма” ще до започаткування приватизаційного періоду підні-
мала його престижність, створювала імідж як підприємливо-
го формування, з яким бажали налагодити взаємовідносини 
інші підприємливі структури, зарубіжні підприємці. 
Природа агрофірми на селі, як і подібних інших крупних 

недержавних сільськогосподарських формувань (агроторго-
вих підприємств тощо), ввібрала в себе все краще минулого, 
нове сьогоднішнього і перспективу завтрашнього дня, тісно 
поєднала на господарському рівні інтеграційні процеси, коо-
перацію, комерційну діяльність, підприємливість тощо. 

                                           
14 Див.: Андрійчук В.Г. Капіталізація сільського господарства: стан та економічне регулювання розвитку: Монографія. 
/ В. Г. Андрійчук. – Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2007. 216 с. 
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Сучасна аграрна реформа повинна сприяти розвитку ба-
гатоукладної економіки на селі із нарощуванням великого 
виробництва, в тому числі й створенню агрофірм, які реа-
льно вписуються в перехідний період ринкової економіки і 
діяльність яких дозволяє уникнення цінового тиску на галу-
зі рослинництва і тваринництва з боку власних переробних 
підприємств і торгівлі при одночасному досягненні ефекти-
вного кінцевого результату. 

З розвитком стимулювання державою нарощування ви-
робництва основних видів сільськогосподарської продукції, 
на наш погляд, найдоцільнішим є використання фінансо-
вих ресурсів на зазначені цілі агрофірмами, які в змозі ефе-
ктивно їх окупити, збільшуючи обсяги виробництва, надати 
також відповідну допомогу решту господарств, в тому числі 
й через оренду їх земельних і майнових ресурсів, що теж 
сприятиме ефективному використанню наявного виробни-
чого потенціалу на селі, збільшенню виходу сільськогоспо-
дарської продукції. 

Подальший розвиток агропромислової інтеграції залиша-
ється актуальним напрямком оздоровлення товарного виро-
бництва, оскільки останнім часом ускладнилися взаємовідно-
сини між товаровиробниками аграрних формувань і підпри-
ємствами по переробці та реалізації сільськогосподарської 
продукції. На жаль, і у нинішніх умовах підприємницької 
діяльності переробних і агросервісних підприємств на пер-
шому плані продовжують залишатися їх відомчі інтереси. 

Тому створення на даному етапі агропромислових інтег-
рованих асоціацій (кластерів) більш позитивно позначається 
на взаємовідносинах переробних підприємств, господарств-
постачальників сільськогосподарської сировини і торгівель-
них організацій, на прискоренні надходження продукції до 
споживачів та більш повне задоволення їх попиту. 

Наявний в Україні виробничий потенціал дозволяє за-
безпечити вирішення продовольчого постачання населен-
ня, але подолання зазначених негативних явищ можливо 
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лише за рахунок чітких структурних змін на основі здійс-
нення реформ, включаючи й подальший розвиток агроп-
ромислової інтеграції та сільськогосподарської кооперації. 

Агропромислова інтегрована асоціація (кластер) як юри-
дична особа є договірним об’єднанням його засновників по 
координації господарської діяльності на базі головного підп-
риємства (в більшості переробного) у виробництві, переробці 
та реалізації кінцевої продукції тваринництва і рослинництва, 
а саме: молока і молокопродуктів, м’яса і м’ясопродуктів, сої, 
соняшнику і ріпаку та продуктів їх переробки і т.п. Головне 
тут - це максимальне поєднання інтересів аграрних і переро-
бних (сервісних, торгівельних) підприємств з метою отриман-
ня максимально можливого кінцевого результату і що дуже 
важливо - це забезпечення підприємництва виключно на доб-
ровільних взаємоузгоджених і взаємовигідних засадах. При 
цьому з поглибленням спеціалізації сільськогосподарського 
виробництва пов’язані з нею інтеграційні процеси виступа-
ють обов’язковим елементом економічних відносин партнерів 
взаємопов’язаних технологічних ланок. 

Відносно цього заслуговує перший досвід вже відомих в 
Україні таких агропромислових інтегрованих асоціацій як 
Бердичівська агропромислова система з виробництва та ре-
алізації молока Житомирської, аналогічне за напрямком 
діяльності Городенківське агропромислове об'єднання та 
Ватутінська агропромислова система з виробництва, пере-
робки та реалізації м’яса і м'ясопродуктів Івано-
Франківської і Черкаської областей тощо. 

Є необхідність створення системи заготівлі молока з ме-
тою підвищення якості. Переробні підприємства надають 
допомогу. Передбачено умови стимулювання населення за 
продаж молока заводу. Крім того заводом утримується в 
сільській місцевості третина пунктів по штучному осіме-
нінню худоби населення, а це охоплює п’яту частину корів 
приватного сектору.  
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В такому ж напрямку працюють ВАТ «Яготинський мас-
лозавод», молокозаводи Обухівського і Києво-
Святошинського районів Київської області. 

Ініціатором у створенні Ватутінської агропромислової 
системи по виробництву, переробці та реалізації м′яса і 
м’ясопродуктів виступило АТ «Ватутінський м’ясокомбінат» 
Черкаської області ще в 1996 році, до якої ввійшли спецгос-
пи по відгодівлі ВРХ та свиней. 

Економічні відносини між суб’єктами інтеграції базують-
ся на договірній основі, відповідно до якої м’ясокомбінат 
закуповує за власні кошти молодняк худоби з послідуючою 
його передачею підприємствам для вирощування і відгодів-
лі.  

З метою забезпечення господарств кормами акціонерним 
товариством налагоджено взаємовідносини з заводом по ви-
робництву кормів. 

Звичайно, не можна сказати, що у перерахованих інтег-
рованих формуваннях сьогодні уже вирішені всі питання 
агропромислового виробництва. Як і всюди тут теж є нема-
ло проблем, але запроваджена система агропромислової ін-
теграції засвідчує свої відповідні переваги, і перш за все 
краще використовуються виробничі потужності, відповідно 
більше поступає споживачам готової продукції, а тому пот-
ребує всебічного поширення з метою впровадження наяв-
ного досвіду у виробництво. 

Не випадково постановою Кабінету Міністрів України від 
29 грудня 1997 року № 1474 «Про подолання кризового ста-
ну у тваринництві і птахівництві та стабілізацію розвитку 
галузі» щодо створення умов розвитку даної галузі, підтри-
мки вітчизняного товаровиробника та формування ринку 
продукції тваринництва і птахівництва якраз особлива роль 
у процесі подальшого проведення реформ покладається на 
здійснення інтеграційних заходів по створенню інтегрова-
них формувань з виробництва, переробки та реалізації тва-
ринницької продукції за участю сільськогосподарських то-



 

230 

варовиробників, переробних підприємств, заготівельних і 
торгівельних організацій усіх форм власності, банків, вітчи-
зняних та іноземних інвесторів. 

Необхідно зазначити, що в процесі розвитку агропроми-
слового комплексу допущено значний розрив між рефор-
муванням майнових і земельних відносин, в зв’язку з чим не 
досягнуто створення інфраструктури ринку на селі, щоб в 
повній мірі реалізувати можливості індивідуальних госпо-
дарств населення і отримати продукцію без додаткових ма-
теріальних відносин. 

Намірів щодо узгодження економічних інтересів всіх 
учасників агропромислового виробництва через привати-
зацію майна переробних і агросервісних підприємств за уч-
астю сільськогосподарських товаровиробників також не 
вдалося досягти вирішення даної проблеми в першу чергу 
по тій причині, що дуже важливі галузі по обслуговуванню 
села приватизувалися через оренду майна з викупом його 
власними трудовими колективами. 

Але це не означає, що на інтеграційних процесах необхі-
дно ставити крапку. 
Тому, на наш погляд, головне завдання на даному етапі по-

лягає в пошуку більш ефективних підходів щодо зрушення з 
місця застійних процесів в умовах формування ринкової еко-
номіки, залучення до більш тісної співпраці сільськогосподар-
ських товаровиробників. Необхідно врахувати й те, що якщо в 
минулі десятиріччя сільськогосподарські підприємства висту-
пали як одержавлені аграрні формування, то нині це недер-
жавні приватні підприємства. 

Як показують узагальнення, та й вищенаведені конкретні 
приклади, найбільш реально поширеними залишаються аг-
ропромислові інтегровані асоціації (кластери), створювані на 
базі переробних підприємств за участю сільськогосподарських 
підприємств, сервісних організацій і торгівлі на договірних 
засадах. За попередніми даними в галузі виробництва, пере-
робки та реалізації сільськогосподарської продукції вже діє 
більше сотні таких формувань. 
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Для організації інтегрованих структур і пом’якшення 
цих формувань (неформальні) – вертикальної і горизонта-
льної інтеграції у світовий практиці були напрацьовані кла-
стерні моделі. Ядром кластера є підприємство-інтегратор 
яке формує його виробничу структуру відповідно до певно-
го виробничого типу. 

В Національному науковому центрі «Інститут аграрної 
економіки» розроблена модель міні-кластера з виробництва 
крольчатини, свинини, плодоовочевої продукції (рис. 5.1.). 

 
Рис. 5.1. Організаційна структура міні-кластера з  
виробництва продукції тваринництва за участю  

господарств населення* 
*Наведено з досліджень: Удосконалення організації та управління сільським госпо-
дарством в умовах децентралізації влади / Ю.О. Лупенко, М.Ф. Кропивко, М.Й. Ма-
лік, науково-аналітичне видання [за ред. М.Ф. Кропивка]. К.: ННЦ ІАЕ, 2014. 48 с. 

 

Нині основною вадою і стримувальним фактором розви-
тку аграрних міні-кластерів є їхній неформальний харак-
тер, який не дає змоги класифікувати і реєструвати їх як 
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юридичних осіб. Однак, на нашу думку, кластерні обєд-
нання дають змогу вибудувати теоретичну платформу для 
розуміння сутності і мехвнізмів агроекономічної інтеграції 
де-факто можуть функціонувати, завдяки оформленню ко-
нтрактних договорів на виробництво і постачання сільгос-
ппродукції. 

Практично на сьогодні наявні варіанти (форми) вже ді-
ючих агропромислових інтегрованих асоціацій за напрям-
ками взаємовідносин їх учасників можна виділити у сліду-
ючи групи: 

- спільна обумовленість про порядок і умови заготівлі 
продукції (транспортні операції, зберігання тощо); 

- надання головним підприємством допомоги сільського-
сподарським товаровиробникам безпосередньо в господар-
ствах по визначеному напрямку інтеграції з метою підви-
щення якості продукції (ветпрепарати, миючі засоби для 
ферм, технічне обслуговування холодильників і т.д.); 

- сприяння розвитку відповідної галузі сільськогосподар-
ських підприємств, наприклад, відгодівельного напрямку 
шляхом поставки зі сторони молодняка, кормів, інших ре-
сурсів, проведення ремонтів ферм тощо засновником асоці-
ації (інтегратором) в рахунок зданої сільськогосподарської 
продукції; 

- виділення авансом сільськогосподарським товаровиро-
бникам фінансових ресурсів, проведення передоплати 
будь-яких інших операцій в рахунок зданої сільськогоспо-
дарської продукції; 

- використання сільськогосподарськими товаровиробни-
ками торгівельної мережі засновника (інтегратора) або спі-
льних торгівельних об’єктів; 

- взаємовідносини із використанням розрахункових цін. 
І останнє, як один із найважливіших цивілізованих варіа-

нтів - це пропорційний розподіл одержаного кінцевого про-



 

233 

дукту засновником асоціації, виходячи із понесених затрат 
кожним учасником на основі конкретних розрахунків. 

При визначенні співвідношення затрат по учасниках ін-
тегрованого формування, на наш погляд, важливим є вилу-
чення із такого розрахунку тих затрат, які не мають прямо-
го відношення на перероблену і реалізовану сільськогоспо-
дарську продукцію. Під такі затрати особливо підпадають 
амортизовані відрахування, виходячи із коефіцієнта вико-
ристання основних засобів. Як приклад, визначення спів-
відношення затрат учасників можна розкрити за допомо-
гою послідуючої формули: 

Співвідношення затрат = [Сс + (Ас х Кс)]:[Сп + (Ап х 
Кп)]:[(Ст + (Ат х Кт)]+і т.д.=35:50:15%, де: 

- собівартість продукції сільськогосподарського підпри-
ємства Сс, переробного - Сп і торгівельної організації - Ст; 

- амортизаційні відрахування відповідно: Ас, Ап і Ат; 
- коефіцієнт використання основних засобів: Кс, Кп і Кт. 
Виходячи із зазначеного, в процесі реалізації сільського-

сподарськими товаровиробниками сировини (молока, ху-
доби тощо) остання авансується переробним підприємст-
вом. І тільки після визначення по всіх участках сукупної ви-
ручки та витрат по всьому технологічному циклу від виро-
бництва і переробки до реалізації продукції та відповідно 
розрахованого сумарного прибутку останній розподіляєть-
ся пропорційно до понесених затрат всіма учасниками з по-
слідуючим уточненням остаточних заготівельних і оптових 
цін, як це повинно бути передбачено спільним договором. 

В умовах переведення агропромислового комплексу на 
рейки ринкової економіки питання розвитку інтеграційних 
процесів і надалі залишаються актуальними, загальнодер-
жавною справою і потребують всебічної підтримки у нау-
ковому їх забезпеченні, відпрацюванні системи договорів і 
механізмів, цін і розрахунків, відповідних підходів до опо-
даткування тощо. 
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Одночасно зростає правова сторона інтеграції виробни-
цтва, оскільки при відсутності прямого державного регулю-
вання інтереси дрібних сільськогосподарських товаровиро-
бників продовжуватимуться ігноруватися їх партнерами по 
спільному виробництву. 

Подальше поглиблення інтеграційних процесів, постій-
не відстеження та при необхідності корегування організа-
ційно-економічних, договірно-правових, майнових та ін-
ших відносин сприятиме посиленню ролі інтеграції як ва-
жливому резерву нарощування виробництва. 

3. Взаємовідносини сільськогосподарських товаровироб-
ників 

Важливим фактором формування взаємовідносин між 
постачальниками сировини і переробними підприємствами 
є вивчення стосовно до основних видів продукції ринкової 
ситуації, зокрема: 

- визначення потенційного попиту верхньої межі, поза 
якою збут продукції стає збитковим; 

- оцінка податків, їх сумарний обсяг і на одиницю про-
дукції, вплив на ефективність виробництва; 

- вивчення ринкового середовища, наявні і потенційні 
конкуренти, ціни на товари і послуги; 

- тенденції платоспроможності оптового замовника, а 
також населення; 

- ефективність експортно-імпортних операцій, тенден-
ції попиту і ціни на види товарів або сфери послуг; 

- вибір схеми ціноутворення залежно від ринкової си-
туації. 

В інтегрованих формуваннях, внаслідок збільшення 
грошових надходжень, створюються кращі умови для роз-
ширеного відтворення виробництва, підвищення матеріа-
льного добробуту працівників, вирішення соціальних про-
блем. Виділяються необхідні кошти на механізацію вироб-
ничих процесів, на промислове і житлове будівництво, со-
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ціально-культурних і побутових об'єктів, доріг, газифікацію 
і водопостачання села. 

У вирішені цих завдань важливе значення має встанов-
лення цін на сільськогосподарську сировину, які б відшко-
довували затрати виробників, забезпечували розширене 
відтворення. 

Тепер міжгалузевий розподіл цін здійснюється переваж-
но адміністративними методами, а не з урахуванням ви-
трат, вкладу кожної сфери в кінцевий результат. Зокрема 
рівень цін досить низький для сільськогосподарського то-
варовиробника. Навіть без врахування вартості землі і реа-
льної вартості робочої сили фактична ціна не відповідає 
витратам виробництва, особливо на тваринницьку продук-
цію, яка є збитковою. 

Можливі такі варіанти визначення ціни: на основі собі-
вартості продукції плюс податок і прибуток; встановлення 
ціни на основі кон’юнктури ринку або потенційного попи-
ту на продукцію або послуги (експертна оцінка); визначен-
ня ціни на відкритих аукціонах і закритих торгах і, нареш-
ті, на основі сучасних цін, їх коригування з урахуванням 
ринкової ситуації. 

На характер взаємовідносин товаровиробників і переро-
бних підприємств значною мірою впливає існуюча система 
державних заготівель. Як відомо, тепер держава відмови-
лась від замовлень на сільськогосподарську сировину. Про-
те останнім часом прийнято ряд заходів і постанов, зокрема 
про розвиток ринку зерна, про державне регулювання ім-
порту сільськогосподарської продукції, за якими здійсню-
ється тарифне і нетарифне регулювання ринкового середо-
вища, створення однакових умов вітчизняним товаровиро-
бникам і нерезидентів, цінова підтримка власних сільсько-
господарських виробників. 

За таких умов, рівновага на ринку протягом року може 
триматись не більш 2-3-х місяців. Необхідне запровадження 
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більш ефективних і постійно діючих важелів, виходячи із 
ринкової ситуації. 
Позитивно впливає на регулювання експорту встановлення 

акцизного збору на деякі види продукції, попереднє оформ-
лення вантажної митної декларації та внесення митних пла-
тежів. Крім того, відповідною постановою передбача-
ються розрахунки сільськогосподарських підприємств за 
отримані аванси і техніку на умовах відстрочення платежу. 

Більш об'єктивно враховує кон'юнктуру цін систем реалі-
зації зерна через продаж на біржах. При цьому реальна ціна 
зменшується для товаровиробника на величину транспорт-
них витрат, сертифікаційного вкладу, величини витрат на 
декадне зберігання зерна, податку на добавлену вартість, 
накладні витрати біржі. Спочатку реалізація зерна йшла че-
рез Міжбанківську валютну біржу, а пізніше через новоство-
рену Українську аграрну біржу. Завдяки стабільним пото-
кам продукції у котровках оперативно відображались стан і 
пропозиції на конкретний вид продукції. Біржові ціни стали 
тепер основним орієнтиром для встановлення державних 
цін на спотових і форвардних умовах. Перспективи біржової 
торгівлі зерна зумовлені особливістю цього товару, здатність 
до тривалого зберігання. Ефективним стало створення рай-
онних торгових домів з агробіржами. Поряд з цим набува-
ють поширення такі форми реалізації продукції як продаж 
підприємствам споживчої кооперації, населенню, на ринок і 
через власні магазини, видача в рахунок оплати. 

На думку багатьох економістів прибуток одержаний в 
переробній сфері слід розподіляти з урахуванням трьох 
факторів, які є основою всякого виробництва, у таких про-
порціях - на основні виробничі фонди 40-45%, землю - 28-
32% і на трудові затрати - 26-30%. 

Розподіл прибутку, одержаного в переробній сфері необ-
хідно здійснювати з урахуванням витрат по усьому техноло-
гічному циклу від виробництва, переробки і реалізації кінце-
вої продукції. Наприклад, в загальних витратах на виробниц-
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тві молока частка сільськогосподарських товаровиробників 
становить 42-47%, переробних підприємств 27-34 і торгівлі 1.4-
3.7%. Фактично доля сільгоспвиробників в роздрібній ціні 
становить 25-30%, молокозаводів - 50% і торгівлі 20-25%. 

Перебудова фінансового механізму, удосконалення креди-
тних відносин установ банків і виробників сировини та пере-
робних підприємств є важливою умовою розвитку інтегра-
ційних процесів. Повинна бути значно підвищена частка 
кредитів, їх вплив на інвестиційні процеси. Тепер доля креди-
тів в річному обсязі капітальних вкладень не підвищує 5%. 

Важливе значення у забезпеченні паритетних відносин 
між сільським господарством і промисловістю є встанов-
лення цін, які б забезпечували однаковий прибуток на 
одиницю витрат і формування основних і оборотних засо-
бів. Це можна подати такою формулою (Ю.С.Коваленко). 

Ц = Сп х Ввовф х Кнп + Спа х Кнп х Коб 
де Ц - ціна продукції, Сп - собівартість продукції без су-

ми амортизаційних відрахувань; Ввовф - вартість основних 
виробничих фондів; 

Кнп - коефіцієнт норми прибутку, Коб - коефіцієнт обо-
роту витрат (для сільського господарства він дорівнює - 1,0 -
1,5, переробних підприємств -0,2, торгівлі -0,1). 

В сучасних умовах звужені можливості оновлення виро-
бничих фондів, технічного переозброєння виробництва. 
Крім того, при існуючому дисбалансі матеріальних і фінан-
сових ресурсів навіть при наявності коштів підприємство не 
може отоваритись. Виділені кошти мають бути витрачені 
на розширення виробництва, а не на погашення збитків, як 
це має місце тепер. 

Існуючий розмір ставок за користування кредитом хоч і 
знижений, проте ще залишається високим - понад 20% про-
ти оптимального рівня 6-8%.  

З метою активізації процесів інтеграції на республікан-
ському рівні необхідно вирішити такі питання: розробити 
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закон про інтеграцію, яким передбачити нормативні акти 
агропромислових об'єднань, взаємовідносини, зокрема орі-
єнтовний розподіл прибутку між сільськогосподарським 
товаровиробником і переробними підприємствами по галу-
зях, питання формування сировини, включаючи і держза-
мовлення, оподаткування, кредитування, система розраху-
нків, соціальний захист працівників. 

 
 

5.2. Методичні засади створення інтегрованих структур  
в Україні∗ 

 
Створення інтегрованих структур в Україні є об’єктивною 
реакцією на потребу вітчизняної економіки в структурних 
змінах, тобто у відновленні і встановленні між господарюю-
чими суб’єктами міцних майнових та фінансових зв’язків є 
утворення на їх основі нових фінансово стійких організа-
ційних структур. Вертикальна інтеграція в Україні здійсню-
ється з акцентом на підприємства, що здатні переробляти 
агросировину і реалізовувати зі стійкою достатньою рента-
бельністю кінцеву продукцію. Такого роду інтеграторами 
можуть виступити птахофабрики, відгодівельні комплекси, 
окремі елеватори, цукрові заводи, молокозаводи тощо. Клі-
матичний фактор буде стимулювати масове впровадження 
мінімального обробітку ґрунту. Враховуючи зростаючий 
інтерес агрохолдингів до впровадження інновацій можна 
передбачати що повна автоматизація аграрного виробницт-
ва все відворотна. 

Зацікавленість у створенні інтегрованих агропромисло-
вих структур виявляють великі вітчизняні фінансово-
промислові групи. Значні масштаби діяльності вертикально 
інтегрованих компаній дають можливість максимально ви-
користовувати такі переваги інтеграції, як консолідація фі-

                                           
∗ Автор: Малік М.Й., Вітвіцький В.В. 
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нансових потоків і концентрація ресурсів на ключових на-
прямах, використання комплексних передових технологій, 
формування безперервного продуктового ланцюга на всіх 
етапах діяльності, диверсифікація виробництва та ін.  

Агрохолдинг – це велике за розмірами землекористуван-
ня (20 – 500 тис. га) та з великою кількістю найманих праці-
вників. Такі структури крім аграрних включають і інші га-
лузі, що цілком вигідно за певних умов. Диверсифікація ви-
робництва знижує ризики від сільськогосподарської діяль-
ності. Як відомо, сільське господарство – це галузь, в якій 
ефект від концентрації виробництва має свої просторові 
обмеження (транспорт). Крім того ускладнюється управлін-
ня і послаблюється контроль за виробничим процесом.  

Саме за такої умови для суспільства важливо мати вели-
кий конкурентноспроможній сектор. Недоліками таких 
структур є пасивне відношення до розвитку сільських тери-
торій. І з цих позицій створення агрохолдингів на землі мо-
жна вважати економічно виправдано лише з точки зору 
ефективного господарювання. 

Відбудуться зміни в формуванні агрохолдингів. Перспек-
тива за вертикально інтегрованими корпораціями з розмі-
ром земельного банку 30 – 50 тис. га землі і групами серед-
ніх фермерів по регіонах, на основі замкненого вертикально 
інтегрованого виробництва. 

В основу інтеграційного формування повинен бути пок-
ладений економічний інтерес всіх учасників інтеграційного 
формування, що функціонують у технологічному ланцюгу 
від виробництва, зберігання до переробки і реалізації: рів-
новеликий прибуток на рівновеликий капітал. Результат, 
отриманий після реалізації продукції інтегрованого форму-
вання – прибуток, має бути перерозподілений між учасни-
ками пропорційно до їх витрат. 

Процес корпоратизації економіки привів до необхідності 
створення механізму, який би змусив менеджерів керувати 
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підприємством в інтересах акціонерів. Проблема виникла з 
того, що права власності розподілені серед великої кількості 
акціонерів. Інтереси менеджерів і акціонерів не співпадають. 

Управління акціонерним капіталом фактично знахо-
диться в руках менеджерів підприємства. Для вирішення 
цієї проблеми можуть бути використані внутрішньопідпри-
ємницькі механізми, включаючи і контроль за діяльністю 
менеджерів сюди можна віднести ділову репутацію управ-
лінців, участь менеджерів у акціонерному капіталі своїх 
підприємств, грошове стимулювання у формі премій за до-
сягнення певних результатів роботи підприємства (ріст 
прибутку), надання можливості придбання менеджером па-
кета акцій керованого підприємства за пільговими цінами.  

До зовнішніх факторів впливу на поведінку менеджерів, 
яка не відповідає інтересам власників, може бути ефектив-
ний фондовий ринок. Зниження прибутковості компанії 
веде до зменшення вкладів акціонерів у підприємство, що 
має вплив на ринковий курс акцій. Це може призвести до 
банкрутства і зміни керівництва. Тому це змушує їх працю-
вати (управляти власністю) ефективно. 

Звичайно, повного контролю за доцільністю і обґрунто-
ваністю управлінських рішень менеджерів з боку власників-
акціонерів досягти неможливо, оскільки власники беруть 
участь у контрольних діях періодично (збори). Проте суку-
пні дії зовнішніх і внутрішніх факторів мають певний вплив 
на діяльність керівників підприємства. 

За умов неліквідного фондового ринку і відсутності дійо-
вого механізму контролю вартість акцій як об’єктів власнос-
ті для їх власників стає нульовою. Це ж саме можна сказати і 
про товариства з обмеженою відповідальністю, якщо пайо-
виків більше ніж десять. Немає в нашому законодавстві, чіт-
кого визначення прав власності і у приватизованих підпри-
ємств. Ще гірші справи у приватизованих підприємствах, де 
контроль за діями керівників (товариств з обмеженою від-
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повідальністю) майже відсутній як за економічною ефекти-
вністю управлінських рішень, так і за цільовим використан-
ням активів підприємства. Тому значна частина корпорати-
вних підприємств збанкрутувала. Чим прозоріші і надійно 
захищені будуть права власності, тим сильнішим у власни-
ків є інтерес до ефективного використання об’єктів власнос-
ті. Тому акціонери, пайовики, з правової точки зору, є влас-
никами, фактично з точки зору економічної, з причин від-
сутності у них можливості прийняття економічних рішень, 
не є власниками. 

Акціонерна власність вносить суттєві корективи в спосіб 
взаємодії робочої сили із засобами виробництва, подолання 
на цій основі відчуження робітника від засобів і результатів 
праці, його участі в управлінні виробництвом через продаж 
акцій працівнику. Працівник за своїм соціальним статусом є 
працюючим власником, завдяки чому створюються переду-
мови для підвищення його зацікавленості у результатах ро-
боти підприємства. 

Наступна проблема – статутний капітал акціонерного то-
вариства в аграрній сфері створено на основі вартості наяв-
них засобів виробництва колективних сільськогосподарських 
підприємств. За таких умов створення акціонерних товариств 
набуває формального характеру. Випущені в обіг акції втра-
чають свою природну цінність, а тому потерпають і акціоне-
ри, права яких на отримання дивідендів не реалізуються. 
Перетворення на акціонерні товариства без урахування чин-
ників фінансового стану не дає позитивного результату. 

Специфіка управління в акціонерних товариствах поля-
гає в тому, що працівники входять до управління лише ті, 
які володіють тим чи іншим пакетом акцій. Голова управ-
ління і виконавчий директор є однією особою. Така практи-
ка веде до концентрації влади в руках однієї людини і може 
призвести до зневажання інтересів акціонерів. Проте існує 
ще і спостережна рада, до складу якої входять представники 
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службовців і робітників. Найвищим органом управління є 
загальні збори всіх акціонерів товариства. Проте акціонерна 
власність представлена дрібними акціонерами, які значного 
впливу на управління товариством не мають. 

Проблема, яка існує між власниками і управлінцями (ме-
неджерами) корпоративних і приватних структур охоплює 
всі організаційно-правові структури корпоративного типу. 
Оскільки будь-який менеджер (найманий управлінець) в 
першу чергу дбає про себе, а не про добробут власника. 
Правда і в тому, що добробут менеджера залежить від еко-
номічного стану підприємства. Проте в акціонерних підп-
риємствах існують агентські трансакційні витрати, зв’язані з 
діяльністю менеджера.  

Методологічний підхід до визначення залежності органі-
заційних форм від управління капіталом полягає у вияв-
ленні параметрів внутрішньоорганізаційних відносин, кон-
кретна реалізація яких у різних підприємницьких структу-
рах безпосередньо залежить від якості взаємовідносин між їх 
членами та рівня менеджменту. 

Можна виділити наступні параметри таких відносин: 
проблемність досягнення взаєморозуміння у відносинах 
власник – управлінець – працівник; необхідність довіри між 
членами колективу, при корпоративній структурі управ-
ління; розвиток соціального капіталу. 

На нашу думку, бути власником – це скоріше мати відпо-
відний склад думки, ніж фактично володіти багатством. Фе-
номен зростання власності має біологічне коріння. Нагрома-
дження обмеженого ресурсу – універсальна властивість жит-
тя. А в практиці з власністю (паями) в аграрній сфері відбу-
вається протилежне. Відбувається процес постійного змен-
шення власності. Парадокс, який потребує відповіді, оскільки 
сучасний стан ресурсного забезпечення аграрного виробни-
цтва характеризується деградацією ресурсного потенціалу. 
Недостатнім є діяльність управлінських структур. 
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Теза про переваги приватної власності в умовах корпора-
тизації економіки підтверджується лише при наявності ме-
ханізму корпоративного контролю за управлінськими діями 
менеджерів. Тому в таких умовах ефективність державних 
підприємств може бути вищою.  

Альтернативою механізму корпоративного контролю за 
діями менеджерів може стати інститут економічної відпові-
дальності керівників підприємств за якість управлінських 
рішень. Цей інститут можна було б застосувати у випадку 
негативного керівництва. В українському законодавстві від-
сутні санкції стосовно керівників за доведення господарства 
до банкрутства. Зміст інституту відповідальності може по-
лягати в тому, щоб в законодавчому порядку зобов’язати 
керівника підприємства для галузі, за рахунок заробітної 
плати з усіх доходів керівника, які він отримує у підприємс-
тві відраховувати у спеціальну страхову установу. При умо-
ві неплатоспроможності підприємства вимоги кредиторів 
можуть бути виконані за рахунок цього фонду. 

При закінченні терміну угоди з керівниками даного під-
приємства і збереженні його ефективності ці кошти можна 
повертати. 

Крім того в умовах недостатньо ефективної діяльності 
підприємства необхідно: підтримання рівноваги між спожи-
ванням і відтворенням ресурсів; запровадити верхню гра-
ницю частки витрат на оплату праці вищого менеджменту в 
загальному обсязі фонду оплати праці підприємств; встано-
вити граничне співвідношення між середньою заробітною 
платою на підприємстві і заробітною платою керівників 
(менеджерів); запровадити інститут атестації керівників на 
спеціально створеній комісії на професійну придатність до 
управління корпоративними підприємствами. 

Без створення ефективного механізму корпоративного 
управління, який би забезпечив підвищення економічного 
інтересу реальних власників визначав би економічну відпо-
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відальність керівників за якість прийнятих управлінських 
рішень неможливо забезпечити стійкий економічний роз-
виток підприємств в інтересах власників і суспільства. 

У системі корпоративного управління об’єктом управ-
ління корпоративною власністю, як правило, виступають 
корпоративні права (акціонерна власність). Акціонерна 
власність характеризується значним масштабом узагаль-
нення, які утруднюють реалізацію оперативних управлін-
ських дій власника на об’єкти власності. Одним з напрямів 
вирішення цієї проблеми є передача окремих об’єктів влас-
ності конкретним юридичним чи фізичним особам, що дає 
можливість локалізувати на них управлінські дії (рис. 5.2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5.2. Схема процесу використання корпоративної  
власності* 

*Сформовано і представлено за результатами аналізу літературних джерел 

На нашу думку, слід вибрати показник, який би претен-
дував на роль критерію ефективності. На роль такого пока-
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зника може претендувати прибуток, ринкова вартість май-
нового комплексу (власність), фондовіддача, фондорента-
бельність, оплата праці, дохід від власності. 

Основним є чистий прибуток, оскільки відображає інте-
реси власників і акціонерів як кінцевих отримувачів інтере-
сів. Але при домінуванні прибутку заради інтересів акціо-
нерів чи пайовиків, відбувається ігнорування інших учас-
ників бізнесу – менеджерів, працівників, покупців продук-
ції, бюджету. 

Крім того, з чистого прибутку важко виділити ту частину, 
яка отримана від використання майна (власного). Ринкова ва-
ртість майнового комплексу не постійна. Зростання вартості 
майна сприймається як підвищення інтересів власників. 

Власність може бути об’ємною і якісною. На початковій 
стадії проходить об’ємний ріст, на результативній стадії від-
бувається якісний за рахунок репутації, чи бренда, якості ме-
неджменту, впровадження інновацій. Якщо виходити з фак-
тора цінності або корисності підприємства для власників, то 
вартість підприємства слід розуміти як вартість бізнесу, який 
визначається виходячи з прогнозного чистого доходу. 

Використовують ще показник фондорентабельності, 
який являє собоювідношення прибутку до середньої варто-
сті основних фондів. За економічним змістом – це прибут-
ковість вкладених в основні фонди інвестицій. Тобто, будь-
який інвестиційний проект повинен бути ефективним. У 
визначенні фондорентабельності беруть участь два показ-
ники – вартість майна і прибуток. Якщо приріст майна не 
забезпечує більш високого зростання прибутку, то показник 
фондорентабельності знижується. 

Відношення обсягу випущеної за певний період продукції 
до середньої вартості основних фондів показує ефективність 
використання фондів. Цей показник найбільш повно враховує 
інтереси всіх учасників бізнесу. Показник фондовіддачі зале-
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жить від результатів управління майном і найменше залежить 
від факторів, які пов’язані з майновою діяльністю. 

За умов обмеженості ресурсів одним із пріоритетних на-
прямів управління капіталом виступає високоефективне 
його використання. Основним показником використання 
капіталу є прибуток. Крім того, сюди можна віднести норму 
прибутку, капіталізація прибутку, темпи приросту реаліза-
ції продукції. 

Зростання прибутковості на основі ефективного управ-
ління власністю і оптимізацію її структури, поліпшення еко-
номічних показників і забезпечення стабільного розвитку та 
підвищення конкурентоспроможності підприємств – головне 
завдання суб’єктів підприємницької діяльності. 

На перший план у корпоративних структурах виходить 
співвідношення власності як економічної категорії, воло-
діння і управління капіталом. 

Головним завданням управління майном сільськогоспо-
дарських підприємств, що знаходиться в оренді та зберіга-
ється у правонаступників, в контексті адаптації до ринкових 
умов, вважаємо вирішення соціально-економічних проблем 
власників (орендодавців) шляхом усталеного, позитивного, 
економічного розвитку суб’єктів господарювання і збере-
ження власності як основи соціальної справедливості. 

Відповідно побудова системи ефективного управління, 
стосовно збереження і ефективного використання виробни-
чого капіталу, передбачає два різнопланових, проте нероз-
дільних підходи: інституційний і функціональний, які 
об’єднані ідеєю досягнення соціально-орієнтованого розви-
тку підприємницьких структур. 
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5.3. Розвиток агропромислової інтеграції в умовах зміни 
ринкових пріоритетів ∗ 

 
Розвиток агропромислової інтеграції на сучасному етапі 
обумовлений необхідністю посилення конкурентоспромож-
ності вітчизняного виробництва, розвитком продуктивних 
сил, прискоренням науково-технічного прогресу та поглиб-
ленням співпраці підприємств різних сфер діяльності.  

Інтеграція спрямована на поєднання економічних інте-
ресів її учасників, максимального використання сировини і 
виробничих потужностей та збільшення виробництва това-
рів. Ефективність інтеграційних процесів характеризується 
тіснотою і досконалістю економічних та організаційно-
технологічних зв’язків між окремими підприємствами й га-
лузями різних сфер прикладання праці» [392, с.10]. 

У процесі поглиблення суспільного поділу праці сільське 
господарство самостійно вже не може забезпечувати умови 
власного відтворення.  Це зумовлено тим, що розвиток даної 
галузі все більшою мірою залежить від промисловості,  що 
постачає селу необхідні засоби виробництва, їх питома вага 
в структурі спожитих матеріальних ресурсів становить 40% і 
більше, тобто темпи й ефективність розширеного відтво-
рення в сільському господарстві значною мірою залежить 
від розвитку першої та другої сфери АПВ, від їх здатності 
забезпечити його знаряддями і предметами праці в необхі-
дному обсязі, асортименті та якості.   

 З іншого боку, істотно підвищується роль сільського гос-
подарства в розвитку і поглибленні міжгалузевих зв’язків у 
межах АПВ. Вироблена в цій сфері матеріального виробни-
цтва продукція надходить як сировина у різні  галузі про-
мисловості для переробки, причому частка сільськогоспо-
дарської продукції, що використовується для промислової 
переробки, постійно зростає і нині перевищує 60%. Зважаю-

                                           
∗ Автор: Малік М.Й., Спаський Г.В., Швець А.А. 
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чи на досвід індустріально розвинутих країн, в яких даний 
показник досягає 90%. А також на сучасні тенденції до при-
скореного розвитку переробних виробництв, неважко пе-
редбачити, що в майбутньому роль сільського господарства  
як постачальника сировини поступово зростатиме. 

 Агропромислова інтеграція є динамічним явищем, де, 
може змінюватися склад та розмір інтеграційного утво-
рення: з’являться нові учасники, партнери, покупці. Кінце-
вою метою агропромислової інтеграції, окрім загальновідо-
мого синергетичного ефекту (отримання додаткового дохо-
ду) – є також отримання та рівноправний розподіл прибут-
ку між усіма учасниками інтеграції. 

На нашу думку , змістова конструкція «агропромислова 
інтеграція « в сучасних умовах господарювання є : харчова; 
м'ясо-молочна; деякі галузі легкої промисловості, що викори-
стовують сільськогосподарську сировину для подальшої пе-
реробки; частину хімічної промисловості; машинобудуван-
ня; транспортне та складське господарство, торгівлю, гро-
мадське харчування тощо, що не відповідає змісту дефініції  
«промисловість». 

Залежно від способу здійснення інтеграція буває горизон-
тальною, вертикальною та диверсифікованою. До горизонта-
льної інтеграції належать об’єднання суб’єктів господарюван-
ня, які займаються виробництвом однотипної продукції, є 
прямими конкурентами на ринку. На мікроекономічному рі-
вні вона є формою інтеграції капіталу, а її проявом на макро-
рівні є внутрішньогалузеві зв’язки.  Прикладом такого 
об’єднання є утворення виробничих кооперативів, купівлі-
продаж однорідних цілісних майнових комплексів на кшталт 
злиття  ТОВ «Західна компанія «Дакор» і ТОВ «Зюйд Вест 
Ленд» та утворення на цій основі компанії ПАТ «Дакор-Вест». 

Вертикальна інтеграція означає об’єднання виробників 
сировини й матеріалів з переробними підприємствами, збу-
товою мережею для організації замкнутих циклів виробни-
цтва й реалізації кінцевої продукції, що на практиці здійс-
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нюється у формах виробничої контрактації, вертикальної 
кооперації та інтеграції власності  або корпоративної інтег-
рації. Прикладом є сільськогосподарські обслуговуючі коо-
перативи, усі види господарських об’єднань, холдинги.  

В свою чергу диверсифікована або діагональна, чи змі-
шана інтеграція являє собою організаційно-економічне 
об’єднання відокремлених виробництв, суб’єктів господа-
рювання або сфер економічної діяльності, що не мають спі-
льних рис у техніко-технологічних процесах виробництва 
продукції, характеризується різним рівнем спеціалізації та 
кооперації, а також не споріднені у відношенні до ланцюга 
створення додаткової вартості. Прикладом їх є створення 
холдингових структур, коли виробництво, переробку і збут 
продукції здійснюють юридично самостійні підприємства, 
але під контролем квазіматеринської компанії, її називають 
конгломератною інтеграцією.    

Об’єктивною основою й необхідною умовою інтеграцій-
них відносин у цілому в аграрному секторі економіки є сус-
пільна організація праці, де формами виявлення є суспіль-
ний поділ праці й суспільна кооперація.  

Суспільний поділ праці – це виокремлення виробничих 
процесів і операцій (спеціалізація виробництва), їхнє закрі-
плення за окремими працівниками, що володіють фахови-
ми компетентностями (спеціалізація праці).  А спеціалізація 
виробництва наслідує всі види суспільного поділу праці, 
показує виробничий напрям та галузеву структуру підпри-
ємства, району області та країни.  

Спільна кооперація праці ж дає змогу об’єднати розріз-
нені елементи праці в єдину соціально-виробничу систему 
(проста кооперація), формуючи економічну одиницю – під-
приємство (кооперація виробництва). Спеціалізація ж виро-
бництва як форма   суспільного поділу праці є базою для 
диверсифікації як процесу виокремлення простого (одино-
чного) виробництва, а в сукупності з кооперацією виробни-
цтва призводить до його концентрації.  
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 Отже, спеціалізація й кооперація виробництва як форми 
суспільного поділу праці породжують його концентрацію й 
диференціацію, які, своєю чергою, під дією законів розвитку 
продуктивних сил об’єднуються в єдине системне ціле – ін-
теграцію [393, с. 32]. 

Поряд з вище наведеним необхідно відмітити, що будучи 
наслідком суспільного поділу праці, кооперація являє собою 
всезагальну основу інтеграції, а сам поділ праці викликає її 
необхідність в суспільстві.  

  З іншого боку, інтеграція розвивається під впливом усус-
пільнення виробництва – процесом поглиблення суспільного 
поділу праці, посилення взаємозв’язку й взаємозалежності 
відокремлених виробництв, суб’єктів господарювання., галу-
зей, сфер  і секторів вітчизняної  економіки (табл. 5.2). 

Таблиця 5.2 
Форми усуспільнення виробництва в аграрному секторі 

економіки*  
Інтеграція 

Концентрація 
Горизонтальна Вертикальна 

Кооперативна 
Внутрішньогалузева 

 кооперація спеціалізованих 
виробництв 

Сільськогосподарське  
кооперування 

Некооперативна 
Внутрішньогалузеве  

комбінування 
Виробнича контрактація 

Корпоративна Горизонтальна централізація 
Вертикальна  
централізація 

  Горизонтальна інтеграція Вертикальна інтеграція 
*Наведено з: [463] 

 
Технологічно зумовлені міжгалузеві зв’язки є матеріаль-

ною основою формування міжгалузевих відносин в аграр-
ному секторі економіки [395, с. 276].  До того ж справедливо 
стверджують автори книги «Економічна теорія», суть агро-
промислової інтеграції пов’язана із розумінням економіч-
них відносин в аграрному секторі економіки  [395, с. 276]. До 
того ж, як справедливо відмічено у книзі «економічна тео-
рія», суть агропромислової інтеграції пов’язана із розумін-
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ням економічних відносин у аграрному секторі економіки 
[396, с. 320].  

Нині, найбільш актуальним є виникнення інтеграційних 
відносин між підприємствами аграрного сектора економіки 
та господарствами населення. 

Ефективний розвиток інтеграційних відносин у аграр-
ному секторі економіки України за участю господарств на-
селення передбачає вирішення проблем перетину інтересів 
трьох інституційних агентів – держави, підприємницьких 
структур та власне господарств населення.  

Основними проблемами, які мають бути вирішені в про-
цесі реалізації інтеграційних відносин, є забезпеченість гос-
подарств населення засобами та предметами праці, насін-
ням, садивним матеріалом та кормами, технологічна та аг-
росервісна підтримка, доставка та реалізація товару. 

Аналіз показав, що є діючими дві моделі залучення гос-
подарств населення до інтеграційних відносин в аграрному 
секторі економіки:  на засадах підряду та виробничої конт-
рактації.  

Нині підряд належить до сфери цивільно-правових дого-
ворів і регулюється нормами глави 61 «Підряд» Цивільного 
кодексу України від 16.01.2003р. №435 – IV. Підрядник ви-
робляє продукцію за договором підряду як власних, так і з 
наданих йому матеріальних ресурсів (рис. 5.3.). 

 
Рис. 5.3. Концептуальна модель залучення господарств 
населення до інтегрованих відносин в аграрному секторі 

економіки на засадах підряду* 
*Джерело:[463] 
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Організаційними формами підряду є орендна, бригадна 
(колективна), ланкова, бригадно-ланкова, особиста і сімейна.  

В аграрному секторі економіки України підряд застосо-
вують в основному в виробничих об’єктах,  проте законода-
вчих заборон його використання під час виробництва сіль-
ськогосподарської продукції немає за умови незмінюваності 
цільового використання залучених сільськогосподарських 
угідь.   

При здійсненні виробничої контрактації в аграрному се-
кторі економіки процедурно різняться залежно від складу 
учасників цих квазіінтеграційних відносин, а також форми 
власності і господарювання.  

За умов, коли контрактори і контрактанти мають недер-
жавну форму власності, їхня взаємодія концептуально зво-
диться до чотирьох етапів: укладання договору виробничої 
контрактації, надання потрібних для виробництва продук-
ції ресурсів контактору, приймання-передача готової про-
дукції до  незавершеного виробництва та проведення  конт-
ролю та остаточного розрахунку за укладеним контрактом 
(рис. 5.4). 

 
Рис. 5.4. Концептуальна схема простої виробничої  

контрактації суб’єктів недержавної форми власності  
в аграрному секторі економіки* 

*Наведено з: [463]. 



 

253 

В процесі виробництва виникають два варіанти квазіінте-
грації взаємодії, які різняться між собою інтеграції – «м’яка» 
і «жорстка». 

Де, «м’яка» контрактна квазіінтеграція передбачає міні-
мальне ресурсне забезпечення виробників сільськогоспо-
дарської продукції й авансову підтримку від контрактів. А, 
контрактори  на власний ризик отримують кредит під за-
ставу майна на ринку кредитних ресурсів, купують потрібні 
виробничі ресурси і виробляють продукцію в обсягах і з па-
раметрами, достатніми для виконання умов договору виро-
бничої контрактації. Безпосередня взаємодія з контрактан-
тами відбувається лише в моменти підписання договору, а 
також під час передачі товарів і проведення остаточних ро-
зрахунків. 

«Жорстку» виробничу контрактацію проводять повністю 
під управлінням і за кошти замовника, який авансує вироб-
ничу діяльність, контролює цільове використання матеріа-
льних ресурсів, а контрактор де-факто втрачає свою ринко-
ву самостійність і зобов’язується суворо дотримуватись ук-
ладеного договору. 

Оцінюючи синергетичний ефект від агропромислової ін-
теграції, слід визнати його позитивну роль, адже навіть в 
умовах застосування новітніх технологій розраховувати 
лише на доходи від сільськогосподарських галузей досить 
ризиковано.  

Поєднання сільського господарства та промисловості 
може і повинно стати перехідною до більш складних 
форм аграрно-промислової інтеграції. Враховуючи ресурсні 
та фінансові можливості інтегрованих підприємств, у них є 
реальні перспективи для забезпечення країни продовольст-
вом, виходу на міжнародні ринки та розвитку сільської міс-
цевості. Основними складовими синергетичного ефекту аг-
ропромислової інтеграції АПВ є наступні (табл. 5.3). 
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Досвід розвинутих Європейських країн підтверджує, що 
нині найкращою формою інтеграції є кластер. Саме класте-
рні засади інтеграційного об’єднання розширюють межі та 
можливості самого процесу інтеграції. Учасники такого 
об’єднання, з одного боку,  взаємодіють між собою, а з іншо-
го – зберігають конкурентні відносини. Кластер забезпечує 
регіональний розвиток на науковій основі: поєднує у собі 
взаємодію усіх  сфер агропромислового виробництва, влади 
на різних    рівнях   та   сільськогосподарської     науки.    Він    
виступає    формою     територіально-галузевого рівноправ-
ного об’єднання підприємств, де забезпечується  інновацій-
ний та конкурентоспроможний розвиток регіону. 

Таблиця 5.3 
Складові синергетичного ефекту агропромислової інтеграції 

АПВ* 

Синергетичний 
ефект 

Складові 

Економічний 

- забезпечення замкнутого циклу виробництва  
продукції; 
- вдосконалення структури робочих місць, ліквідація 
посередницьких структур; 
- вирівнювання економічних умов всіх учасників; 
- збільшення капіталовкладень в розвиток  
матеріально-технічної бази; 
- підвищення рентабельності готового продукту  
за рахунок покращення якості, збільшення обсягів та 
зниження непродуктивних витрат 

Соціальний 

- вирішення питань розвитку соціальної сфери  
конкретної території; 
- покращення умов праці та побуту працівників; 
- вдосконалення системи трудового співробітництва і  
здорової конкуренції всередині  
інтегрованого формування; 
- підвищення продуктивності праці за рахунок  
збільшення обсягів виробництва та раціоналізації  
розподілу робочої сили. 
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Продовження табл. 5.3 

Екологічний 

- інвестування в основний засіб виробництва – землю, 
покращувати її родючість; 
- окультурення земель з метою підвищення  
продуктивності; 
- використання мінімізації обробітку ґрунту. 

 Управлінський 

- організація консалтингового і науково-інформаційного 
забезпечення; 
- можливість довгострокового планування; 
- можливість контролювати якість продукції на будь-
якому етапі її виробництва. 

 *Систематизовано і представлено за результатами аналізу літературних дже-
рел [197, 394] 

 
Не зважаючи на проблеми та труднощі, які переживає 

Україна в останні роки, процес  кластеризації залишається 
досить динамічним, дає надію на успіх. Аналізуючи сцена-
рії процесу кластеризації в Україні за останнє десятиріччя, 
слід врахувати, що цей важливий компонент соціально-
економічного розвитку країни відбудеться за рамками дер-
жавного бюджету України. Однак світова практика підтвер-
джує, що державна підтримка кластерних ініціатив, особли-
во на стартовому етапі формування кластерів, особливо в 
аграрному секторі,  дає великий економічний ефект і швид-
ку окупність державних витрат. 

Нині економічна стійкість аграрного сектору держави 
можлива лише на основі інноваційного розвитку галузей, 
упровадження енергозберігаючої техніки і технології, акти-
візація інтелектуальних ресурсів, оптимального поєднання 
ринкових механізмів та державного регулювання економі-
ки. Саме всі ці чинники можуть бути використані в рамках 
кластерної форми розвитку інтеграції у аграрному секторі 
держави [392, с. 11].  

Нами запропоновано кластерну модель розвитку агроп-
ромислового комплексу для сільських територій України 
(рис. 5. 5), де принципи дозволяють посилити синергетич-
ний ефект від присутності таких підприємств не тільки тих, 
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які беруть участь в основному технологічному ланцюгу, а і 
тих що обслуговують основні підприємства.  

 
Рис. 5.5. Кластерна модель розвитку АПВ України 

*Представлено з літературних джерел [197] 

Необхідність агропромислової інтеграції в усіх країнах 
пов'язана з великою технічною відсталістю сільськогоспо-
дарського виробництва порівняно з промисловістю; стихій-
ністю ринку сільськогосподарської продукції; необхідністю 
підвищення  конкурентоспроможності вироблених товарів.  

Із-за цього вкладення інвестицій тільки в сільське госпо-
дарство являє собою великий ризик.  

Але, вже інвестиції у переробку та реалізацію сільського-
сподарської продукції пов'язані в першу чергу необхідністю 
отримання сировини в достатній кількості та стабільно, що 
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викликає об'єктивну потребу у встановленні певних зв'язків 
із сільськогосподарськими товаровиробниками. 

Значні та активні інвестори зацікавлені у технічному пе-
реозброєнні сільського господарства для пристосування йо-
го до потреб великих промислових підприємств, і тому пе-
реробні підприємства ( в т.ч. харчової промисловості) часто 
є ініціаторами інтеграційних зв’язків.  

Таким чином, сільськогосподарські підприємства вступа-
ють в інтеграційні зв’язки з метою зниження ризику, 
пов’язаного із сільськогосподарським виробництвом, тоді як 
переробні підприємства  прагнуть забезпечити собі стабільні 
доходи завдяки наявності надійної сировинної бази або га-
рантованого збуту своєї продукції чи послуг. 

Нині об'єднання підприємств сільського господарства та 
промисловості в єдине інтеграційне формування стає не 
тільки можливим, а й значним важелем підвищення ефек-
тивності виробництва, збереження села та прискорення со-
ціально-економічних перетворень на селі. 

Дослідження підтверджують, що стан та тенденції сфер 
АПВ  потребують нових інноваційних підходів до комплек-
сного соціально-економічного розвитку підприємств, фор-
мувань, галузей та територій регіонів України. Тому й ви-
никає необхідність пошуку нових можливостей викорис-
тання в Україні систем господарювання. Суттєвою переш-
кодою економічному розвитку агропромислового виробни-
цтва в нашій країні є недостатня інтеграція, слабкість інтег-
раційних зв’язків між виробниками сировини, переробними 
підприємствами, підприємствами із зберігання виробленого 
продовольства та науковими установами. 

 Європейські орієнтири надають АПВ відповідний вектор 
розвитку та відкривають нові можливості для відродження 
сільського господарства, створюють додаткові порівняльні 
переваги на агропродовольчому ринку. 
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Серйозним кроком з позиції поглиблення торговельних 
відносин між Україною та ЄС має стати Угода про зону віль-
ної торгівлі (далі-ЗВТ), яка сприятиме наближенню вітчизня-
ного агропромислового комплексу економіки до європейсь-
ких стандартів, адаптації його до Спільної аграрної політики 
(далі – САП) ЄС та розширенню присутності на українсько-
му агропродовольчому ринку нових країн-членів ЄС.   

Сучасне агропромислове виробництво стає наукоємні-
шим, головною умовою його розвитку є не такі традиційні 
чинники, як землезабезпеченість, наявність трудових ресур-
сів і використання традиційних технологій, а швидкість реа-
лізації інноваційного процесу, в якому органічно поєднані 
наука, техніка, технологія, економіка, підприємництво й уп-
равління. 

Для провадження ефективної господарської діяльності, 
розширеного відтворення капіталу підприємства потребу-
ють значних обсягів коштів, а збільшення розміру підпри-
ємств потреба в інвестиційних ресурсах зростає, особливо в 
іноземних, в нинішніх умовах.   

За даними Державної статистики України, у 2017 р. прямі 
іноземні інвестиції у сільське господарство зросли на 6,1%, 
тоді як в економіку загалом – лише на 4,3%, і становлять 
621,9 млн  дол США [397]. 

Найбільш привабливими для іноземних інвесторів зали-
шається сільське господарство Київщини та Дніпропетров-
щини. У ці регіони надійшло близько половини (47,8%) ін-
вестицій галузі, у тому числі Київ залучив 20%, Київська об-
ласть – 15,8%, а Дніпропетровська область – 12%. 

Сільськогосподарські товаровиробники Одещини залу-
чили 6,3%, Харківщини – 5,7%, Львівщини – 5,0%, Донеччи-
ни – 4,3% та Полтавщини – 4,0%  іноземних інвестицій.  

На решту  регіонів держави, припадає лише близько 
26,9% іноземних інвестицій. 

 Основною країною-інвестором є Кіпр, звідки надійшло 
376,2 млн дол. США. На другому місці – Німеччина, яка інвес-



 

259 

тувала в сільське господарство України 71,5 млн дол. США. За 
нею – Данія, частка якої становить близько – 66,2 млн дол. 
США та Велика Британія 56,4 млн дол. США. (рис. 5.6). 

 
Рис. 5.6. Розподіл прямих іноземних інвестицій  
в Україну за країнами інвесторами, в %, [397] 

 
Залучення інвестиційних ресурсів інтегрованими 

суб’єктами господарювання відбувається через низку меха-
нізмів, найважливішими з яких є проектне фінансування, 
банківське кредитування, вихід на світові фондові біржі та 
випуск Єврооблігацій. 

Дослідження підтверджують, що більше половини інвес-
тицій – 56% – спрямовується в рослинницькі галузі, перева-
жно на вирощування однорічних і дворічних культур.  

У розвиток тваринництва в 2017 р. спрямовано 34% пря-
мих іноземних інвестицій [397]. Необхідно зазначити, що 
у структурі іноземних інвестицій головним вкладником в 
економіку України залишається країни ЄС. Тому інтеграція 
нашої країни до ЄС є значним кроком вперед, який несе як 
позитивні зрушення, так і серйозні виклики, серед яких – не-
обхідність забезпечення національного інтересу у сфері про-
довольчої безпеки та конкурентоспроможності вітчизняного 
товаровиробника. 

Структура залучення інвестиційних ресурсів у розрізі 
основних груп фінансових інституцій показує, що незважа-
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ючи на кількість укладених угод, найбільша частка в ній 
припадає на кошти, отримані від банківського кредитуван-
ня, випуску єврооблігацій та фондової біржової діяльності.
 Кожна група фінансових інституцій, через які інтег-
ровані суб’єкти господарювання аграрного сектора еконо-
міки України залучають іноземні інвестиції, має свої особ-
ливості.  Одним із таких магістральних напрямів є емісія 
цінних паперів і вихід підприємств на фондові біржі світу.  

Так, розміщення акцій на світових фондових біржах здій-
снюється через механізми ІРО (Initial Public Offering – перві-
сна публічна пропозиція) та приватного розміщення 
(Private Placement) залежно від організаційно-правової фор-
ми підприємства (ПАТ чи ПрАТ) та його стратегічних цілей.  

На ефективність діяльності інтегрованих суб’єктів господа-
рювання на міжнародних ринках капіталу впливає низка за-
гальних і специфічних ендогенних і екзогенних чинників, що 
перебувають у тісному взаємозв’язку, визначаючи кінцевий 
результат (рис. 5.7). 

 
Рис. 5.7. Чинники формування ефективності діяльності 
інтегрованих суб’єктів господарювання на міжнародних 

ринках капіталів 
*Представлено з літературних джерел [463] 

Першим українським підприємством, що пов’язане з аг-
рарним сектором економіки і застосувало механізм ІРО, ста-
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ла переробна компанія Ukrproduct Group Ltd, 27,2%  акцій 
якої у 2005р. було розміщено на Лондонській фондовій бір-
жі, що дало змогу залучати 11,7 млн дол. США.   

У 2006 р. процедуру ІРО провела Astarta Holding N.V.,  
залучивши 31,2 млн дол. США; у 2007р. – Kernel Holding S.A. 
та Landkom International LLC; у 2008р. було розміщено акції 
ПАТ «Миронівський хлібопродукт» ( MHP S.A.); у 2010 р. – 
Agroton PLC, Avangardco Investments Public Limited, 
Milkiland N.V. і Agroliga Group PLC; у 2011р.  – 
Agrogeneration, KSG Agro S.A.,  Ovostar Union N.V. та 
Continental Farmers Group PLC; та у 2013р. – General Planet 
PLC. 

Загалом, як показують наші дослідження, найбільшу кі-
лькість угод з розміщення цінних паперів інтегровані 
суб’єкти господарювання, що діють в аграрному секторі 
економіки України, уклали на Варшавській фондовій біржі 
(38,7%), найменше – на NYSE Euronext (3,3%). Поряд з цим 
на Франкфуртській фондовій біржі укладено 29,0%, а на 
Лондонській теж 29,0%. 

Іншим механізмом залучення інвестиційних ресурсів у 
цілях інноваційного розвитку є випуск єврооблігацій (євро-
бондів).  Єврооблігація є борговим цінним папером на 
пред’явника, що випускається на строк від 1 до 40 років з 
фіксованою або плаваючою ставкою відсотка під істотне 
майнове чи фінансове забезпечення. Емісію здійснюють єв-
ропейський синдикат андерайтерів, а до випуску і розмі-
щення євробондів допускають переважно лише ті компанії, 
що мають високі рейтинги платоспроможності у провідних 
світових рейтингових агенціях – Fitch Ratings, Standard & 
Poor’s або Moody’s. 

За станом на 1. 01. 2016р. шість інтегрованих суб’єктів го-
сподарювання, що діють в аграрному секторі економіки Ук-
раїни, сумарно отримали близько 3,1 млрд дол. США інвес-
тицій, емітувавши єврооблігації (табл. 5.4.). 
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Таблиця 5.4  
Залучення коштів інтегрованими підприємствами аграрного сектора України завдяки 

випуску єврооблігацій за станом на 1.01. 2016р.* 

Компанія Дата  
розміщення 

Дата  
розміщення 

Купонна 
ставка, % 

Обсяг  
випуску 
млн. дол.. 
США 

Зміна ціни 
за рік, % 

Біржа 

FgroGeneration 
17.01.2012р. 17.07.2018р. 8,000 12,1 x NYSE Euronext 
31.03.2015р.  31.03.2019р 8,000 79,2 +8,3 NYSE Euronext 

Agroton PLC 
 
14.07.2011р 

 
14.07.2014р. 

 
12,500 

 
50,0 

 
x 4) D 

 
London S.E. 

08.08.2013р. 14.07.2014р. 8,000 50,0 -55,8 London S.E. 
Avangardco Investments 

Publik Ltd 
29.10.2010р. 29.10.2015р 10,000 200,0 x 3) London S.E. 

Berlin Exchange 28.10.2015р. 29.10.2018р. 10,000 206,0 -31,8 

MHP S.A. 

30.11.2006р. 30.11.2011р. 10,250 250,0 x London S.E. 
Berlin Exchange 

29.04.2010р. 29.04.2015р. 10,250 584,8 x London S.E. 
Berlin Exchange 

02.04.2013р. 02.04.2020р. 8,250 750,0 + 30,5 Irish S.E., Berlin 
Exchange 

Maria Agro   Holding PLC 

06.03.2013р. 05.03. 2014р. 10,950 12,5 x 1) Irish S.E., 
30.03.2011р. 30.03.2016р. 10,950 250,0 +20,0 D London S.E. 

Berlin Exchange 
19.04.2013р. 19.04.2018р 9,450 400,0 +27,2 2) D Irish S.E., Berlin 

Exchange 
UkrLandFarming PLC 26.03.2013р. 26.03.2018р 10,875 500,0 +1,3 Irish S.E 

*Сформовано автором на базі даних  фондових бірж та GabondS, Eavex Capital. 
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Міжнародна фінансова корпорація ( далі – МФК) є одні-
єю з організацій Групи Світового банку, найбільшою фі-
нансовою інституцією у сфері глобального розвитку, яка 
працює винятково з приватним сектором країн, що розви-
ваються.  МФК надає кредити за рахунок власних коштів, 
покриваючи до 35% вартості нових проектів, і до 50% варто-
сті розширення масштабів уже виконуваних проектів, а та-
кож мобілізує синдикативні кошти в разі обґрунтованої по-
треби для фінансування пріоритетного виду діяльності чи 
інвестиційного проекту. 

Так, за оцінками експертів проєвропейської орієнтації, 
від впровадження Угоди про Зону вільної торгівлі (далі – 
ЗВТ) між ЄС та Україною остання може отримати чималі 
вигоди в  сільському господарстві, зокрема внаслідок: 

- зростання експорту української продукції в країнах ЄС; 
- розширення доступу на ринки третіх країн через гар-

монізацію стандартів з ЄС; 
- значене покращення інвестиційного клімату внаслідок 

пристосування національного законодавства до норм і пра-
вил ЄС; 

- скасування субсидування експорту сільськогосподарсь-
кої продукції з країн ЄС до України; 

- поступове збільшення квот на експорт з України до кра-
їн ЄС окремих видів сільськогосподарської продукції; 

- збільшення експорту нових видів товарів сільського го-
сподарства та продовольства. 

Через низку випробувань Україна повинна пройти  після 
вступу до ЄС, це наступні: 

- посилення конкуренції на внутрішньому ринку, особ-
ливо в короткостроковій перспективі, за рахунок усунення 
тарифних і скорочення нетарифних бар'єрів; 

- обмеження доступу українських товарів на європейські 
ринки під приводом їх невідповідності європейським стан-
дартам і сертифікатам; 
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- вилучення з режиму вільної торгівлі майже 400 товар-
них позицій, в основному сільськогосподарських товарів, 
лібералізація експорту яких на ринки ЄС була б для Украї-
ни найбільш вигідною; 

- запровадження з боку ЄС для України дискримінацій-
ної системи тарифних квот на дуже низькому рівні (для бі-
льшості видів продукції ці квоти становлять менше 6% від 
обсягу ринку ЄС із наступних видів продукції (зерно, м'ясо, 
соняшник, цукор тощо); 

- скасування вивізного мита на насіння соняшнику, що 
може позбавити вітчизняні переробні комбінати сировини; 

- збереження в ЄС системи багатомільярдних дотацій 
сільського господарства, що робить експорт української 
продукції в ЄС та в треті країни неконкурентоспроможни-
ми [398]. 

Для успішного розв’язання завдань євроінтеграції  
аграрний сектор економіки України має достатньо переду-
мов: багатий природно-ресурсний та експортний потенціал, 
вагомий людський капітал, поступово зростаючу інвести-
ційну привабливість, збережений уклад сільського життя та 
багатовікові традиції ведення сільського господарства. У 
цьому контексті дослідження та наукове осмислення досвіду 
формування європейської аграрної моделі сприятимуть 
проведенню структурних реформ у галузі сільського госпо-
дарства та підвищенню рівня конкурентоспроможності аг-
ропродовольчої продукції на європейському та світовому 
ринках. 

Глибокий аналіз ключових положень Угоди показує,  
що основними загрозами для сільськогосподарських вироб-
ників у перспективі можуть бути: посилення конкуренції  
на внутрішньому ринку, особливо в короткостроковій  
перспективі, обмеження доступу українських товаровироб-
ників на європейські ринки через недотримання стандартів 
якості. 
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Оскільки обсяг бюджетної підтримки сільського  
господарства в ЄС становить 45% сектора валової вартості 
продукції, а в Україні – всього 6%, то прогнози щодо  
забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної проду-
кції, на думку багатьох науковців, є досить невтішними 
[399]. 

Необхідність впровадження зазначених норм суттєво 
вплине на зміст аграрно-правового інституту державної  
підтримки сільського господарства і потребує вже у  
найближчому часі розробки та прийняття спеціальних про-
грам.  

Поглиблюючи співпрацю із ЄС, Україна отримає  
нові стимули для розвитку внутрішнього ринку і поглиб-
лення економічної спеціалізації регіонів. На внутрішнє 
споживання буде спрямоване сільськогосподарське вироб-
ництво з його оновленою структурою. Разом з тим розши-
рення зовнішньоекономічних перспектив українського сіль-
ського господарства стане можливим завдяки переходу на 
вирощування більш конкурентоспроможних видів рослин і 
порід тварин, розширенню сфери застосування передових 
сільськогосподарських технологій, заохоченню сучасного 
сільськогосподарського виробництва, обов’язковою умовою 
якого є захист навколишнього середовища, поширенню  
методів органічного виробництва та використанню біотех-
нологій. 

Рішення суб’єкта господарювання про об’єднання фор-
мується під впливом комплексу зовнішніх і внутрішніх 
чинників на макро-, мета- і мікрорівнях (табл. 5.5). При 
цьому зовнішні чинники макро- і метарівня мають 
об’єктивний характер і не піддаються впливу з боку учасни-
ків інтеграційних процесів. Під час створення й організації 
діяльності інтегрованих формувань потрібно максимально 
адаптуватися до умов їх дії.  
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Таблиця 5.5 
Чинники розвитку інтеграційних процесів в АПК України* 

Чинники 
впливу на 

агропромисло-
ву інтеграцію 

Зовнішні Внутрішні 

на макрорівні на метарівні 
на мікрорівні 

 

Ринкові 
 

Попит,  
пропозиція, 

конкуренція на 
внутрішньому і 
міжнародному 

ринках 

Кон’юнктура ринку 
та її визначальні 

елементи, розвиток 
транзакційого сек-

тору 

Поведінка товарови-
робників на ринку 

Державного 
регулювання 

Політична стабі-
льність. Норма-
тивно-правова 
база. Кредитна і 
податкова полі-
тика. Регулю-

вання експорту й 
імпорту 

Методи й інструме-
нти регулювання 
органів державного 
управління агроп-
родовольчою  

сферою 

Безпосередня участь в 
інтегрованих  
формуваннях 

Інституціона-
льні 

Розвиток інсти-
туту приватної 
власності, свобо-
да укладання 

угод 

Формальні й нефо-
рмальні інститути, 
які регламентують 
діяльність суб’єктів 
господарювання 

Трансформація  
мислення, стереотипів 
поведінки і ціннісних 
орієнтирів суб’єктів 

ринку 
  *Пропозиції з досліджень [394] 
 

Чинники на макрорівні створюють рамкові умови здійс-
нення інтеграційних відносин, які регулюють саму їх мож-
ливість. До них насамперед належать: нормативно-правова 
база, яка регулює взаємовідносини суб’єктів ринку, антимо-
нопольне законодавство; кредитна і податкова політика; 
умови експорту й імпорту, рівень фінансової та матеріаль-
но-технічної підтримки сільського господарства державою. 

На можливість і успішність реалізації інтеграційних про-
цесів в АПК суттєво впливають чинники метарівня: співвід-
ношення попиту і пропозиції на регіональних агропродо-
вольчих ринках, рівень розвитку транзакційого сектору, на-
дійність контрактів і характер взаємодії з підприємствами, 
які постачають виробничі ресурси та здійснюють закупівлі 
сільськогосподарської сировини; ставлення регіональних 



 

267 

органів управління до інтеграції в агропродовольчому сек-
торі; форми і обсяги підтримки з регіонального бюджету. Ці 
чинники є частково керованими з боку учасників інтегра-
ційних процесів.  

Внутрішні чинники класифікуються як керовані й діють 
на макрорівні. Вони характеризують виробничі, фінансові 
та економічні умови діяльності суб’єктів ринку. До вироб-
ничих чинників відносять рівень концентрації, інтенсифі-
кації, спеціалізації виробництва; до економічних – наявність 
внутрішніх джерел відтворювального розвитку,  рівень тра-
нзакційних витрат, якість менеджменту тощо; до фінансо-
вих – фінансовий стан учасників об’єднання. На стадії ухва-
лення рішення про інтеграцію внутрішні чинники мають 
найсуттєвіше значення. Саме вони визначають привабли-
вість суб’єкта ринку для об’єднання, формують параметри 
інтегрованої структури.  

 Спільний вплив чинників, які створюють передумови для 
розвитку інтеграційних процесів, здійснюється одночасно на 
всіх вказаних рівнях. Чинники активізації та реалізації інтег-
раційних процесів взаємопов’язані, взаємозалежні й відобра-
жають інституціональні, ринкові, виробничі, економічні, фі-
нансові умови діяльності суб’єктів господарювання. Під їх ді-
єю складається певна сукупність умов і причинно-наслідкових 
зв’язків, які визначають мотивацію суб’єктів ринку до 
об’єднання. Ретельне вивчення й виокремлення найсуттєві-
ших з них дає змогу прогнозувати перспективи розвитку інте-
грації, цілеспрямовано вибудовувати передумови посилення 
або стримування об’єднувальних процесів. 

У перспективі розвиток інтеграційних процесів в агроп-
ромисловому комплексі економіки здійснюватиметься під 
впливом вказаних чинників. Вони суттєво відрізняються за 
природою, силою і характером впливу. Проте їх дії властиві 
причинно-наслідковий зв’язок і синергія, цілеспрямоване 
управління ними може забезпечити підвищення ефектив-
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ності реалізації інтеграційних відносин. Сукупний вплив 
цих чинників стосується виробничої, економічної і фінан-
сової діяльності інтегрованого формування. Їх аналіз пови-
нен проводитися не послідовно, а системно, завдяки чому 
забезпечується синергетичний ефект  підвищення ефекти-
вності інтеграції. 

Системний облік взаємопов’язаних чинників у процесі 
формування та реалізації інтеграційних відносин дає змогу 
обґрунтовано підійти до вибору способу і механізмів інтег-
рації і за будь-якої форми останньої забезпечити конкурен-
тні переваги інтегрованого формування. 

Структура моделі розвитку інтеграційних процесів у 
АПВ України (рис. 5.8). 

 
Рис. 5.8.  Структура моделі розвитку інтеграційних  

процесів    в АПВ України* 
* Пропозиції з досліджень [394] 
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Зовнішні чинники є найбільш загальними і суттєвими 
для функціонування агропромислового комплексу, ними 
визначаються умови перебігу об’єднувальних процесів.    

Внутрішні чинники формують потребу і готовність всіх 
підприємств і організацій до інтеграції. 

Набір зовнішніх і внутрішніх чинників, під впливом яких 
підприємство чи організація може ухвалити рішення про 
започаткування інтеграційного процесу, утворює переду-
мови інтеграції. Вони реалізуються учасниками інтеграцій-
ного процесу за наявності певного потенціалу і мотиву 
об’єднання. 

Визначення можливих способів формування найефекти-
вніших і стабільних у довгостроковому періоді об’єднань 
припускає аналіз основних, використовуваних на практиці, 
механізмів побудови інтегрованих структур. Провести як-
найповнішу систематизацію організаційних форм побудови 
інтегрованих структур видається можливим за допомогою 
виокремлення основних механізмів регулювання спільної 
діяльності інтегрованих організацій. 

 Агропромислова інтеграція є складним явищем, а також 
багатогранною категорією і повинно вивчатись на систем-
ній основі. Формою прояву агропромислової інтеграції є 
інтегровані формування, які характеризуються великою рі-
зноманітністю організаційно-правових форм, складу учас-
ників, видів діяльності та форм власності. 

 Інтеграція є вагомим інструментом підвищення ефекти-
вності господарювання в АПВ держави. Її особливість поля-
гає у створенні так званого синергічного ефекту, який до-
зволяє збільшувати кількісні та якісні показники діяльності 
усіх учасників процесу. Зважаючи на це, на нашу думку, 
доцільно спрямовувати значні зусилля державної аграрної 
політики на сприяння інтеграційним процесам в АПВ. Зва-
жаючи на досвід реформ, напрямки аграрної інтеграційної 
політики повинні носити добровільний характер, без вжи-
вання жорстких адміністративних важелів з боку держави. 
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Посткризове відновлення економіки України вимагає роз-
витку сільськогосподарського виробництва на інтенсивній 
інноваційній основі, що дозволить забезпечити продовольчу 
безпеку країни, гарантуючи кожній особі можливість повно-
цінного раціонального харчування якісними та безпечними 
продуктами харчування, а також реалізувати конкурентні 
переваги країни на світових ринках продовольства. 

Саме об’єднання підприємств і організацій у кластерні 
системи найкращим чином сприяє зростанню ділової акти-
вності підприємницьких структур і подоланню вищеназва-
них негативних чинників, що гальмують розвиток україн-
ської економіки. Координація дій і об’єднання зусиль дер-
жавних органів, освітніх і наукових організацій, малого, се-
реднього і великого підприємництва є запорукою успіху, 
посилення конкурентоспроможності підприємства, підви-
щення життєвого рівня населення України в умовах жорст-
кої конкуренції у міжнародному поділі праці. 

 Адаптація та пошук нових ринків збуту продукції нині 
можлива через підписання Угоди про Зону вільної торгівлі з 
ЄС в повному обсязі. Вступ України до ЄС прискорить роз-
робку та реалізацію нової аграрної політики, активізує кон-
троль за її виконанням у системі управління розвитком аг-
росфери, сприятиме залученню внутрішніх і зовнішніх ін-
вестицій, забезпечить участь держави у розробці положень 
Спільної аграрної політики та правил міжнародної торгівлі 
продукцією сільського господарства. 

Основними завданнями інтеграційної політики на дано-
му етапі повинні стати: обґрунтування економічної доціль-
ності інтеграції, створення відповідного правового та подат-
кового поля для сприяння інтеграційним процесам, ство-
рення відокремлених структур сприяння інтеграції, якими, 
за певних умов, можуть стати регіональні органи влади та 
центри дорадництва.  
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РОЗДІЛ 6. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРІОРИТЕТІВ 
КООПЕРАЦІЇ ТА ІНТЕГРАЦІЙНИХ ВІДНОСИН  
В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ 

 
6.1. Інституціональні засади розвитку підприємництва та 
кооперативних відносин у сільському господарстві∗ 

 
Розвиток підприємництва та кооперативних відносин в 
сільському господарстві, аграрному секторі України зага-
лом, потребує удосконалення інституціональних засад, змі-
ни пріоритетів у регуляторній державній політиці. Цей ас-
пект удосконалень інституційного середовища господарю-
вання, відносимо до системи формальних і неформальних 
інститутів. Зокрема для того, щоб формальні інститути ви-
конували свою місію, потрібні організації, які забезпечать 
створення правил та контролюватимуть їх дотримання уча-
сниками ринкових транзакцій.  

Формальні кооперативні інститути потребують ство-
рення формальних організацій зі сприяння розвитку коо-
перації, дорадництва тощо. Неформальні інститути також 
можуть передбачати створення організацій, в тому числі 
таких, що не передбачають створення нормативів (усні до-
мовленості). 

Інститути є нематеріальними ресурсами суспільства. Во-
ни: визначально впливають на розвиток економічних орга-
нізацій – підприємницьких структур, сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів; визначають рамки, в межах 
яких люди взаємодіють між собою; встановлюють правила 
ведення транзакцій на ринку, а також рівні відповідальності 
за недотримання угод. 

Інституційні зміни дають ключ до розуміння того, що ві-
дбувається в інформаційному середовищі. Інститути зни-
жують рівень невизначеності, структуруючи щоденне жит-

                                           
∗Автори: Малік М.Й., Шпикуляк О.Г., Мамчур В.А., Рибак Я.Я., Авраменко Ю.О., Малік Л.М. 
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тя, що зокрема в пропозиційному плані потрібно віднести 
на рахунок необхідності удосконалення підприємницьких і 
кооперативних відносин. 

Оцінивди загальні і конкретні аспекти розвитку коопе-
раційно-інтеграційних відносин в аграрному секторі еко-
номіки України, сільському господартві, вважаємо, що дана 
сфера потребує удосконаленого інституціонального забез-
печення, а даптованих до вітчизняних реалій інститутів та 
інституцій. Нами зроблено пропозиційний висновок про те, 
що розвиток кооперації залежатиме від активізації суб’єктів   
виробничої діяльності, яка можлива при дотриманні певних 
принципів, спонукаючих факторів та мотивів. 

Основними принципами активізації підприємницької та коо-
пераційної діяльності є: 

− забезпечення державою правової та економічної рів-
ності суб’єктів підприємницької діяльності та особистих се-
лянських господарств; 

− відповідальний розвиток орендних відносин та ство-
рення передумов для конкуренції та подолання монополізму; 

− формування інтегрованих структур на основі поєд-
нання інтересів підприємств різних галузей; 

− розвиток внутрішньогосподарських економічних від-
носин на основі формування соціального капіталу та акти-
візація соціальної відповідальності; 

− підтримка обслуговуючих кооперативів для доступу 
малих товаровиробників до ринків продукції та засобів ви-
робництва. 

Факторами, що спонукають суспільство активізувати коопе-
рацію та підприємницьку діяльність в аграрній сфері, є: 

− необхідність забезпечення продовольчої безпеки як 
форми доступності продуктів харчування усім верствам на-
селення; 
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− зменшення прибутковості сільського господарства для 
малих та середніх не інтегрованих виробників з огляду на 
монополізацію ринків засобів виробництва; 

− складна демографічна ситуація на селі, що негативно 
впливає на наявність суб'єктного складу товаровиробників, 
наявність робочої сили та активність внутрішнього ринку; 

− критичний стан об'єктів соціальної інфраструктури на 
селі.  

Особисті мотиви активізації господарюючих суб’єктів: 
− покращення матеріального становища, розширення 

матеріальних та фінансових ресурсів; 
− самореалізація в умовах сільського соціуму; 
− бажання реалізувати переваги щодо знань природного 

середовища та особистісної підтримки; 
− збереження сільського способу життя як особливого 

середовища соціальної взаємодії; 
− інфраструктурний розвиток та престиж рідного села. 
Диверсифікація є однією із суспільних форм організації 

виробництва, що означає проникнення підприємств в нові 
для них сфери діяльності, які не пов'язані з основним виро-
бництвом. Економічна політика буде спрямована на ство-
рення інституційних та економічних передумов різних 
форм диверсифікації: 

- в межах окремих підприємств за рахунок використання 
наявних і залучених ресурсів (виробництво нової продукції, 
диверсифікації ринків, диверсифікації технологій); 

- у процесі злиття та поглинання, що передбачає об'єд-
нання підприємств пов'язаних або не пов'язаних технологі-
чним ланцюжком; 

- відкриття нових видів діяльності та формування відпо-
відних ринків. Диверсифікація забезпечить ряд конкурент-
них переваг підприємствам та місцевим громадам, дасть 
змогу повніше використовувати трудові, матеріальні ресур-
си, землю та підприємницьку ініціативу, стабілізує середо-
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вище діяльності підприємства, зробить його менш вразли-
вим до кризових явищ. 

Диверсифікація сільської економіки пов’язана як із уріз-
номанітненням сільськогосподарського виробництва, так і з 
розширенням сфери несільськогосподарської діяльності на 
селі. До основних видів несільськогосподарської діяльності в 
розвитку сільських територій відносяться: 

− сфера послуг; 
− народні промисли та ремесла; 
− сільська торгівля; 
− заготівля та переробка диких плодів, ягід і лікарських 

рослин; 
− сільський, зелений туризм та агротуризм. 
Формування альтернативних джерел доходів сільського 

населення через несільськогосподарську зайнятість здійс-
нюватиметься через реалізацію наступних заходів: 

− удосконалення нормативного і правового забезпечен-
ня несільськогосподарської діяльності на селі; 

− підтримку малого несільськогосподарського підприє-
мництва в сільській місцевості у питаннях реалізації вироб-
лених товарів, продукції та послуг і розвитку відповідної 
інфраструктури; 

− розвиток фінансово-кредитної підтримки малої не-
сільськогосподарської діяльності; 

− підтримку розвитку матеріально-технічної бази, в то-
му числі через надання суб'єктам несільськогосподарської 
підприємницької діяльності державного і комунального 
майна (будівель, приміщень, обладнання тощо), земель (лі-
сових угідь, природоохоронних територій, водоймищ тощо) 
для ведення підприємницької діяльності на селі; 

− наукової та інформаційно-консультаційної підтримки 
суб'єктів несільськогосподарського підприємництва; 

− поширення досвіду організації та ведення несільсько-
господарської діяльності на селі. 
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Суб'єкти господарювання сформовані в процесі аграрної 
реформи, ще не усвідомили можливостей захисту своїх еко-
номічних інтересів на основі кооперування.  

Як наслідок, проблеми розвитку сільськогосподарської 
обслуговуючої кооперації включають: 

− недостатню соціальну підтримку селянами розвитку 
обслуговуючої кооперації;  

− обмежені фінансові можливості селянських госпо-
дарств для формування матеріально-технічної бази коопе-
ративів; 

− недосконалість чинного законодавства в частині пове-
рнення селянам ПДВ за продане молоко через сільськогос-
подарський кооператив; 

− відсутність централізованого збору, обробки та уза-
гальнення статистичної інформації про обсяги діяльності 
обслуговуючих кооперативів, їх спеціалізацію, товарообіг, 
фінансові результати діяльності та інші характеристики; 

− недостатню державну підтримку розвитку обслугову-
ючої кооперації. 

Для успішного функціонування та розвитку сільськогос-
подарської кооперації необхідно розробити і прийняти регі-
ональні програми розвитку сільськогосподарських обслуго-
вуючих кооперативів (на перспективу 10-15 років); активізу-
вати роботу місцевих органів влади щодо розробки регіона-
льних програм; сприяти активізації громадського суспільства 
через розвиток соціального капіталу. В перспективі найбільш 
поширеними організаційними моделями сільськогосподар-
ських обслуговуючих кооперативів будуть: 

• спеціалізовані кооперативи з виконання певних фун-
кцій (переробні, маркетингові, постачальницькі, сервісні); 

• багатофункціональні кооперативи які створювати-
муться на районному рівні у формі агроторгових домів, що 
можуть об'єднувати всіх товаровиробників і здійснювати 
збут продукції та забезпечувати необхідними матеріалами 
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ресурсами своїх клієнтів-власників, надавати їм інформа-
ційно-консультативні послуги; 

• кооперативи при сільських громадах, що створюються 
власниками особистих селянських господарств одного або 
декількох сіл для отримання послуг, пов'язаних з веденням 
цих господарств.  

Розвиток підприємницьких структур пов’язаний з під-
вищенням ефективності через активізацію інноваційно-
технічного організаційного та фінансового менеджменту. 

В перспективі розвиватимуться всі форми підприємни-
цької діяльності (господарські товариства, приватні підпри-
ємства, кооперативи). Зростання чисельності підприємни-
цьких структур можливе за рахунок особистих селянських 
господарств. Можливий значний ріст (10-15%) приватних 
підприємств і корпоративних структур при незначному 
скороченні інших (агрохолдингового типу) підприємниць-
ких формувань 

Головний напрямок буде спрямований на: 
− вибір найбільш ефективних форм підприємницької 

діяльності для конкретного регіону; 
− реорганізацію соціальної сфери села, що дозволить 

підвищити ефективність підприємницької діяльності; 
− на основі підприємств – подолання тенденції скоро-

чення їх кількості, забезпечення мультиплікації суб’єктів. 
Як вже зазначалося у матеріалах цієї монографії, сільсько-

господарський виробничий кооператив – це об’єднання фі-
зичних осіб з метою спільного господарювання в сфері сіль-
ського господарства шляхом поєднання власних матеріаль-
них і трудових ресурсів з метою створення робочих місць та 
отримання прибутку від виробничої діяльності. Основними 
принципами сільськогосподарських виробничих кооперати-
вів є: особиста трудова участь, колективна власність на засоби 
виробництва, демократичне управління, господарська само-
стійність, розподіл доходів, добровільна участь. 
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Соціальна місія виробничого кооперативу реалізується 
шляхом концентрації уваги на таких напрямках як ріст до-
бробуту, рівня освіти, розвитку соціальної інфраструктури 
та збереження села. 

Розвиток виробничої кооперації має спадаючу тенден-
цію. Якщо у 2001 році було створено біля 2 тис. сільськогос-
подарських кооперативів, то у 2018 році їх залишилося до 
552 одиниці. Практика роботи багатьох виробничих коопе-
ративів за цей період показує позитивні результати. Зокре-
ма, найкращі з них виробляють валової продукції в розра-
хунку на одного працівника по 40-50 тис. грн, що в 3-4 рази 
більше, ніж у середньому по сільському господарству Укра-
їни. Серед них можна виділити СВК «Батьківщина» Коте-
левського району Полтавської області та «Світанок» Луць-
кого району Волинської області. 

Маючи спільну мету, виробничі кооперативи досягають 
її через підвищення ефективності виробництва та вирішен-
ня соціальних питань. Вирішуючи соціальні питання, коо-
перативи програють іншим формам у ефективності вироб-
ничої діяльності. З врахуванням демографічної ситуації те-
нденція зменшення кількості колективних господарств коо-
перативного типу збережеться. На період до 2020 року 
з’являться нові форми підтримки підприємницької діяльно-
сті – товариства з спільного обробітку землі і збуту продук-
ції без створення юридичних осіб, або з створенням, але з 
обмеженими функціями і залишаться класичні форми ви-
робничих кооперативів. 

Обслуговуючий кооператив спрямовує свою діяльність на 
обслуговування сільськогосподарського та іншого виробниц-
тва учасників кооперації. Залежно від виду вони поділяються 
на переробні, заготівельно-збутові, постачальницькі, сервісні 
та інші. Обслуговуючі кооперативи орієнтовані не на отри-
мання прибутку, а на якісне обслуговування своїх клієнтів-
власників та забезпечення їх прибуткової діяльності шляхом 
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обслуговування за цінами, максимально наближеними до 
собівартості. 

Незважаючи на більш ніж двадцятирічну історію розвит-
ку та формування сприятливих умов для розвитку обслуго-
вуючої кооперації в сільському господарстві України, вона 
так і не посіла належного місця ні в економіці галузі, ні в 
добробуті сільського населення. Вище наведені данні дають 
змогу констатувати: 

− частка обслуговуючих кооперативів в загальній чисель-
ності діючих підприємств – виробників становить – 1,3%; 

− показник охоплення послугами (через послуги своїм 
членам і кількість найманих працівників) сільського насе-
лення обслуговуючими кооперативами всього 0,38% від 
працездатного населення; 

− 0,22% частка валової продукції, реалізованої через ко-
оперативи у валовій продукції виробленої/ реалізованої 
домашніми господарствами, а по відношенню до валової 
продукції сільського господарства – 0,08%; 

− відношення кошів отриманих членом від свого коопера-
тиву до середньорічного доходу працюючого, занятого у сіль-
ському господарстві – 22%. 

Негативним можна назвати і рівень матеріально-
технічного забезпечення обслуговуючих кооперативів осно-
вними засобами – всього 171,2 тис.грн. та значення їх капі-
талізації – 82,3 тис. грн. Як наслідок негативна тенденція 
щодо глибини переробки продукції, вирощеної членами 
СОК і недоотримання ними частини доданої вартості в ре-
зультаті глибшої переробки та реалізації кінцевому спожи-
вачу – із 196 млн грн  продукції реалізованої кооперативами 
162 млн грн (83%) продано переробним підприємствам. Це 
означає, що в сучасних СОК не реалізується один із голов-
них мотивів кооперації – усунення посередника з прямим 
виходом на кінцевого споживача з конкурентною товарною 
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продукцією та перепере направлення відповідного  додат-
кового доходу члену кооперативу. 

Переконанні, що однією із причин такого незадовільного 
стану розвитку обслуговуючої сільськогосподарської коопе-
рації є «наднизький» рівень фінансового забезпечення відпові-
дних кооперативів як на початку так і впродовж їх діяльності. 
Показники капіталізації, зокрема розмір засновницького (па-
йового) капіталу та активів суттєво нижче бажаних чи еко-
номічно обґрунтованих рівнів – так наприклад запуск роботи 
одного молочарського кооперативу за розрахунками експер-
тів потребує в цінах 2018 року біля 2,5 млн. грн. 

Якщо виходити з сучасних тенденцій міжнародного коопе-
ративного руху, то пріоритет належить кредитним (33%), ба-
гатопрофільним (27%); сільськогосподарським (21%), спожив-
чим кооперативам (14%). Домінуюче становище належить ко-
оперативам в аграрній сфері. Ідея перспективного розвитку 
сільськогосподарської кооперації обумовлена трьома основ-
ними моментами: 

1) наявністю дрібнотоварних виробників, готових добро-
вільно об’єднатися в кооперативи як виробничі, так і обслу-
говуючі; 

2) зниження та обесцінювання індивідуальних доходів 
сільського населення, готовність їх до пошуку способів їх 
підвищення; 

3) спроможністю кооперативів забезпечити оптималь-
ність організаційних, економічних і технологічних параме-
трів сільськогосподарського виробництва та інших аспектів 
господарської діяльності; 

4) можливістю кооперативу розвивати економічні зв’язки, 
уклад сільського життя, забезпечити гарантії соціального 
захисту і соціальної підтримки селян. 
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6.2. Стратегія та пріоритети політики розвитку  
сільськогосподарських кооперативів∗ 
 
Розвиток аграрної сфери економіки, зокрема підвищення 
рівня добробуту членів особистих селянських господарств, 
пов’язане з посиленням системи, яка побудована на прин-
ципах самоуправління, самовизначення. При визначенні 
стратегічних пріоритетів у розвитку кооперації і інших 
форм взаємовідносин сільськогосподарських товаровироб-
ників, важливо, щоб організаційні структури були макси-
мально наближені до умов і механізмів, які будуть функціо-
нувати в перспективі: це підприємницька діяльність і різні 
форми кооперації. 

Стратегічною метою розвитку сільськогосподарських об-
слуговуючих кооперативів є подальше формування коопе-
ративного сектору аграрної сфери економіки для ефектив-
ного обслуговування сільськогосподарських товаровироб-
ників на найбільш сприятливих для них умовах і за їх без-
посередньою участю. 

Виходячи з цього стратегічні напрями розвитку коопера-
ції в аграрній сфері мають бути такими: 

− розвиток кооперації окремих виробників сільськогос-
подарської продукції, індивідуальних власників, громадсь-
ких господарств, тобто створення виробничих сільськогос-
подарських кооперативів; 

− модифікація виробничих кооперативів у напрямку 
створення виробничо-переробних, виробничо-збутових, 
спеціалізованих і багатофункціональних; 

− поширення універсальних обслуговуючих кооперати-
вів – заготівельно-збутових, постачальницьких, агросервіс-
них та інших; 

− розвиток міжгосподарської горизонтальної та верти-
кальної кооперації (кооперативних об’єднань), що ґрунту-

                                           
∗ Автори: Малік М.Й., Шпикуляк О.Г., Мамчур В.А., Рибак Я.Я., Малік Л.М. 
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ється на постадійній технологічній спеціалізації госпо-
дарств-учасників. 

В стратегічному плані розвиток сільськогосподарської 
обслуговуючої кооперації передбачає виконання наступних 
заходів:  

• Забезпечити зростання частки сільськогосподарської 
продукції, яка буде реалізована через сільськогосподарські 
обслуговуючі кооперативи з 0,5% в 2018 р. до 20% в 2030 р. 

• Надати пріоритетну підтримку створенню кооперати-
вів із спільного використання техніки (кооперативні міні-
МТС) на засадах співучасті держави та членів кооперативів 
цього типу (з розрахунку, не менше один кооператив-МТС у 
кожному сільськогосподарському районі). 

• Провести розбудову заготівельних молочарських коо-
перативів з використанням передового досвіду кооперативу 
другого рівня, тобто використання продовольчого ланцюга 
"Від ферми – до споживача", зокрема включення в цю мо-
дель малих підприємств із переробки та розфасовки молоч-
ної продукції. 

• Досягти до 2030 р. функціонування повноцінних  
3-4 спеціалізованих або багатофункціональних кооперати-
вів у кожному районі. З метою заощадження коштів змен-
шення витрат на бухгалтерський облік і звітність застосува-
ти модель «базовий сільськогосподарський кооператив – 
філії в селах району». 

• Проводити економічну та технологічну підтримку ма-
лих форм господарювання з боку держави, Міністерства аг-
рарної політики і продовольства через сільськогосподарські 
обслуговуючі кооперативи, діяльність яких відповідає між-
народним принципам кооперації. 

• Надавати державну підтримку в спорудженні оптових 
та роздрібних ринків через діючі сільськогосподарські об-
слуговуючі кооперативи. 
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• Довести обсяги продажу сільськогосподарської проду-
кції без залучення посередницьких господарських суб’єктів, 
до 30% в тваринництві та 40% в рослинництві на кінець  
2030 р. шляхом розширення мережі сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів та оптово-роздрібних ринків. 

• Збільшити кількість робочих місць із продажу сільсько-
господарської продукції на продовольчих ринках на 20%. За-
безпечити наявні робочі місця техніко-технологічним серві-
сом і лабораторним аналізом якості та безпеки продукції. 

• Створити в структурі НААН зональні науково-
дослідні центри підтримки й розвитку кооперації врахову-
ючи складність процесу створення повноцінних сільського-
сподарських обслуговуючих кооперативів. 

Становлення та розвиток обслуговуючих сільськогоспо-
дарських кооперативів, як первинної ланки в інфраструк-
турі аграрного ринку, буде сприяти стабілізації сільського-
сподарського виробництва, розвитку малих і середніх форм 
агробізнесу, створенню нових робочих місць, підвищенню 
життєвого рівня сільського населення.  

Окрім виробничої та обслуговуючої кооперації значну 
роль у формуванні кооперативного руху відіграє споживча і 
кредитна кооперації. 

Споживча кооперація в Україні – добровільне об’єднання 
громадян для спільного ведення господарської діяльності з ме-
тою поліпшення свого економічного та соціального стану. Вона 
здійснює торговельну, заготівельну, виробничу та іншу діяль-
ність, не заборонену чинним законодавством України, сприяє 
соціальному і культурному розвитку села, народних промислів 
і ремесел, бере участь у міжнародному кооперативному русі.  

Для розвитку споживчої кооперації необхідно стимулюва-
ти й здійснити: 

- оптимізацію кредитно-кооперативної мережі, її орієн-
тації на задоволення потреб с.-г. товаровиробників та розви-
ток не аграрного підприємництва на селі); 
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- входження в єдине кредитно-кооперативне об’єднання 
Всеукраїнської асоціації кредитних спілок, Національної 
асоціації кредитних спілок України, Всеукраїнської асоціації 
кредитних спілок військовослужбовців, а також регіональних 
та автономних асоціацій;  

- внесення змін в правову структуру управління діяльніс-
тю кредитною спілкою, позбавити права голосування за дору-
ченням членів кредитної спілки, які відсутні на Загальних 
зборах;  

- поширення досвіду передових кредитних спілок із збе-
реження кооперативних цінностей та міжнародних принци-
пів в практичній діяльності. Внести необхідні зміни в діючий 
Закон України «Про кредитні спілки» щодо викладу змісту 
принципів кооперації та відповідальності посадових осіб за їх 
порушення;  

- підтримку реалізації пропозиції членів кредитних спі-
лок, їх асоціацій щодо прийняття Закону України «Про Фонд 
гарантування вкладів членів кредитних спілок»;  

- активізацію діяльності кредитних спілок у напрямі під-
тримки розвитку територіальних громад, насамперед з сіль-
ської місцевості. Поширити ініціативу передових кредитних 
спілок щодо участі в соціально-економічному розвитку 
об’єднаних територіальних громад;  

- створення необхідних законодавчих та інституціональ-
них умов для створення Українського кооперативного банку 
та його регіональних філій;  

- вдосконалення критеріїв оцінки діяльності кредитної спі-
лки, як кооперативно-фінансової установи. Державному регу-
лятору та державним аудиторам проводити моніторинг до-
тримання кооперативних принципів, внести відповідальність 
за втрату кредитними спілками їх кооперативної сутності;  

- з метою зростання участі кредитних спілок у розвитку 
малих форм господарювання на селі Міністерству аграрної 
політики та продовольства здійснювати фінансово-кредитну 
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підтримку сільських товаровиробників через кредитні спілки, 
які дотримуються міжнародних принципів кооперації. 

Кредитна кооперація – неприбуткова організація, заснова-
на фізичними особами, професійними спілками, їх 
об’єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення 
потреб їх членів у взаємному кредитуванні на наданні фінан-
сових послуг за рахунок грошових внесків членів, відсотків по 
судах, кредитів банків і субсидій держави.  

З врахуванням стратегічних цілей та масштабів розвитку 
сільськогосподарської кооперації в процесі становлення рин-
кової економіки передбачається виділення етапів. 

Перший етап – формування «критичної маси» первинних 
сільськогосподарських кооперативів. Він розпочався після 
прийняття Закону України «Про сільськогосподарську коопе-
рацію» і визначатиметься спроможністю сільськогосподарсь-
ких товаровиробників бачити переваги своєї взаємодії, вияв-
ляти ініціативу і брати на себе відповідальність та ризики, по-
в'язані з членством у кооперативі. Індикативною ознакою за-
вершення першого етапу стане поява територіальних та галу-
зевих об'єднань сільськогосподарських кооперативів. 

Другий етап – масове створення територіальних та галузе-
вих об'єднань кооперативів. На цьому етапі суб'єктами коопе-
рування стануть первинні кооперативи. Пріоритетним для 
цього етапу стане розвиток вертикальної інтеграції і форму-
вання вертикальних маркетингових систем в кооперативному 
агробізнесі. Етап слід вважати завершеним з появою перших 
кооперативних об'єднань національного рівня. 

Третій етап – формування кооперативних організацій на 
національному рівні. На цьому етапі буде завершено форму-
вання кооперативної системи в агропромисловому комплексі. 
Вона складатиметься з трьох рівнів - місцевого, регіонального 
та національного. Всеукраїнська представницька організація - 
Національна спілка сільськогосподарських кооперативів І об'-
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єднає національні галузеві і регіональні організації сільських 
кооператорів України. 

Стратегічною метою у сфері розвитку кооперації на селі є 
подальше формування кооперативного сектору для розвитку 
ефективної системи обслуговування діяльності сільськогоспо-
дарських товаровиробників і населення на найбільш сприят-
ливих для них умовах та за безпосередньою їх участю.  

Досягнення стратегічної мети передбачає: 
− внесення змін до інститутів (законодавчих актів) у час-

тині взаємовідносин із державою, розробку і прийняття за-
гальнодержавної та регіональних програм розвитку на пер-
спективу (на період 10–15 років); 

− активізацію роботи місцевих органів влади щодо роз-
робки регіональних програм, сприяння активізації громад-
ського суспільства через розвиток соціального капіталу; 

− відновлення дії державних цільових програм підтримки 
розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів; 

− розробку регіональних програм розвитку сільськогос-
подарської кооперації, спрямованих на розбудову інфра-
структури аграрного ринку; 

− сприяння організації кооперативних фінансових 
структур, зокрема банків, запровадження кредитування ко-
оперативів за схемами, що застосовуються для сільськогос-
подарських товаровиробників під солідарну відповідаль-
ність членів кооперативу; 

− надання кооперативам майна державної та комуналь-
ної власності, що не використовується, на засадах довго-
строкового безвідсоткового кредиту з правом викупу і без 
права продажу; 

− створення регіональних центрів науково-методичного 
супроводу розвитку кооперації у вищих навчальних закла-
дах і дорадчій мережі;  

− розширення підготовки фахівців у вузах за спеціаль-
ностями «кооперативна економіка», «кооперативний мене-
джмент», «кооперативне право». 
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Індикаторами оцінки розвитку кооперативів можуть бу-
ти показники, що характеризують створення мережі сільсь-
когосподарських обслуговуючих кооперативів із різними 
видами діяльності та формування нових робочих місць у 
кооперативних структурах у сільській місцевості. 

Крім того, охоплення сільськогосподарськими коопера-
тивами біля 50% господарств населення. Вирішенням ряду 
заходів у розвитку інституціональної діяльності кооперати-
вів можливо забезпечити: 

− до 2030 року створення 5 тис. сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів (1 кооператив на 2–3 сільських 
населених пункти); 

− зменшення рівня безробіття і створення в сільській ко-
оперативній мережі 50 тис. нових робочих місць; 

− досягнення 20-відсоткової частки кооперативної торгі-
влі в загальному обсязі. 

Виходячи з теорії інституціоналізму розв’язання пробле-
ми розвитку кооперації потребує додержання законності 
створення реальних прав власності, забезпечення виконан-
ня договірних умов. Проведення  реформ за відсутності 
«влади закону» веде до інституційного колапсу, а лобування 
проектів законів, які зорієнтовані на певну групу підприєм-
ницьких структур, посилює інституційний спад не тільки 
розвитку кооперації а і взагалі в суспільстві та перешкоджає 
сталому розвитку сільських територій. 

Створення і функціонування інститутів ринкової еконо-
міки, кооперативного руху буде забезпечувати досягнення 
рівноваги між граничними соціальними витратами, форму-
вання соціального капіталу. Головними елементами супере-
чностей у розвитку кооперативного руху в Україні є прин-
ципова невизначеність вибору між альтернативними напря-
мками подальшого розвитку, високий рівень соціально-
економічних витрат менеджменту, відсутність державної по-
літики у розвитку кооперативних відносин, що забезпечує 
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пріоритети інституціоналізації, слабкість інститутів соціаль-
ного партнерства та організацій, що координують і регулю-
ють різноспрямовані інтереси соціальних груп (домогоспо-
дарства, особисті селянські господарства, підприємства). 

Взаємодія інститутів соціально-економічного розвитку 
відбувається завдяки приватній власності, конкуренції і ві-
льному ціноутворенню. Кооперація виступає інститутом 
соціального захисту населення, зниження впливу наслідків 
безробіття. Проте позитивні функції інститутів у розвитку 
кооперації в Україні не забезпечили ефективної діяльності 
таких інститутів що практично не забезпечує необхідний 
рівень ефективності аграрної економіки. 

Оскільки наявні інститути не відповідають рівню еконо-
мічного і соціального розвитку підприємництва, розвива-
ються посередницькі структури, які в якійсь мірі є підприє-
мницькими адже працюють не в інтересах сільськогоспо-
дарських товаровиробників. 

 
6.3. Концептуально-програмні пріоритети розвитку  
селянських господарств як суб’єктів кооперування 

 
1Основою сучасного розвиненого суспільства є заможний сере-
дній клас громадян, тому основою українських сімейних гро-
мад будуть сімейні ферми й фермерські господарства. Мале та 
середнього розміру виробництво має бути в однакових еко-
номічних умовах із великорозмірним (за прибутковістю, дос-
тупом до фінансів, збутових і логістичних потужностей, знань, 
впливом на формування агровиробничих програм). 

Програма розвитку особистих селянських господарств 
типу сімейних ферм мусить бути стабільною й тривати 
протягом того часу, поки селяни зможуть забезпечити від-
повідний дохід від свого виробництва (запровадження кон-
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курентних моделей господарювання, що передбачають 
конкуренцію на мінімально конкурентному рівні). 

Відновлення стимулів до сільськогосподарського вироб-
ництва повинно йти через інтереси виробників, суспільства, 
інтереси громади і територій. Мотивацією є дохід. 

Активізація та самоорганізація розвитку особистих селя-
нських господарств відбувається за напрямами: 

− збереження особистими селянськими господарствами 
до 2 га й сімейними господарствами, що використовують 
присадибні ділянки, непідприємницького статусу. Земель-
ним кодексом визначено можливість їх розширення до 2 га. 
Така площа залишається критерієм підприємницького ста-
тусу ОСГ, її можна обробляти без систематичного викорис-
тання засобів великої механізації; 

− трансформація ОСГ, що мають у користуванні понад  
2 га угідь, у суб’єкти підприємницької діяльності без ство-
рення та зі створенням юридичної особи. Необхідними 
умовами такої трансформації є законодавча норма щодо 
розширення землекористування особистих селянських гос-
подарств за рахунок визнання їх членами земельних часток 
у випадку, якщо площа господарства становить понад 2 га 
(але не більше визначеної законом норми), вимагає реєстра-
ції голови господарства як підприємця – фізичної особи 
(СПД ФО) з наданням йому необхідних преференцій. За 
нашими підрахунками, близько 190 тис. особистих селянсь-
ких господарств за сприятливих умов можуть набути стату-
су підприємців без створення юридичної особи (з огляду на 
певну забезпеченість засобами виробництва). Формами та-
кої трансформації стануть сімейні ферми м’ясо-молочного 
напряму, по вирощуванню свиней, птиці, рослинницькі го-
сподарства з виробництва плодів, ягід, овочів та ін.; 

− трансформація селянських господарств, що використо-
вують землі понад встановлену законом граничну норму, в 
малі сімейні фермерські господарства й інші форми сільсь-
когосподарських підприємств. Кількість ОСГ, що можуть 
набути підприємницький статус зі створенням юридичної 
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особи (за забезпечення інституційних умов його привабли-
вості) може становити близько 18 тис. господарств площею 
до 10–15 га та можливостей членів одного сімейного селян-
ського господарства обробити землю без залучення постій-
них найманих працівників. 

Процес трансформації ОСГ в ринкові господарські оди-
ниці є складним економічним процесом. Тому, реалізація 
відповідних заходів потребує визначення та врахування ор-
ганізаційних особливостей створення сімейної ферми зок-
рема без статусу юридичної особи (рис. 6.1).  

Заходами державної політики щодо підтримки виробни-
чої активності особистих селянських господарств, підтриму-
ваними положеннями й ресурсами, можуть бути: розвиток 
обслуговуючої сільськогосподарської кооперації; система 
надання послуг щодо виконання найбільш капіталоємних 
технологічних операцій із виробництва, зберігання та реа-
лізації вирощеної продукції; включення створених на базі 
ОСГ суб’єктів підприємницької діяльності до складу пер-
шочергових учасників державної фінансової підтримки й 
запровадження спеціальної програми бюджетної підтримки 
створенню та розвитку сімейних тваринницьких ферм ви-
діленням коштів на поворотній основі. Реалізація заходів 
дасть змогу скоротити рівень безробіття, створити у  сільсь-
кій місцевості потенційно 150 тис. робочих місць. 

Особисті селянські господарства, в яких наявний вироб-
ничий і підприємницький  потенціал, є джерелом ство-
рення суб’єктів малого підприємництва, що підтверджуєть-
ся концентрацією землі, нарощуванням технічної озброєно-
сті, впровадженням нових технологій тощо. Удосконалення 
законодавчої бази діяльності ОСГ відображає формування 
об’єктивних соціально-економічних передумов подальшого 
їх розвитку за напрямами: 

− трансформація селянських господарств, які мають зе-
млі понад встановлену законом граничну норму, в малі фе-
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рмерські господарства та в інші форми сільськогосподарсь-
ких підприємств; 

 
Рис. 6.1. Організаційні особливості створення сімейних 

ферм без створення юридичної особи* 
*Представлено з публікованих досліджень авторів:  [440; 441] 
 

− трансформація ОСГ, що мають у користуванні близь-
ко 2 га угідь, у суб’єкти підприємницької діяльності без 
створення юридичної особи; 

− збереження особистими селянськими господарствами 
до 2 га й сімейними господарствами, що використовують 
присадибні ділянки, непідприємницького статусу; 
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− подолання системних викликів соціальної та продово-
льчої безпеки держави в частині проявів демографічної 
кризи, скороченні кількості сільських домогосподарств і ви-
робництва ними сільськогосподарської продукції; 

− формування активного прошарку сільського населен-
ня, готового нести частину соціальної відповідальності за 
розвиток сільських територій [441]. 

Згідно прогнозу, що базується на динаміці відповідних 
показників у 2005-2017 рр., до 2020 р. кількість ОСГ може 
скоротитися до 3700 тис. од., а їх частка у виробництві вало-
вої продукції сільського господарства – до 32%. При збере-
женні наявних факторів тренду, головним з яких є темпи 
демографічної кризи на селі, до 2025 року відповідні показ-
ники можуть зменшитися до 3300 тис. од. та 21% (рис. 6.2). 

Зазначені виклики вимагають реагування заходами еко-
номічної аграрної політики з огляду на сучасний, суттєвий 
внесок особистих селянських господарств у виробництво 
валової продукції сільського господарства та забезпечення 
зайнятості українських селян.  

 
Рис. 6.2 Прогноз кількості ОСГ та їх частки у виробництві 

валової продукції сільського господарства* 
*Представлено за результатами досліджень 
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Негативні соціально-економічні наслідки скорочення кі-
лькості ОСГ посилюватимуться, якщо ті з них, що здійсню-
ють переважно товарне виробництво, не будуть зацікавлені 
у офіційному підприємницькому статусі. 

Це найбільшою мірою стосується господарств, які могли 
б вести підприємницьку діяльність щодо організації товар-
ного виробництва без створення юридичної особи. Форма-
лізація їх підприємницького статусу вимагає визначення 
критеріїв їх віднесення до СПД ФО з огляду на відсутність у 
голів та членів таких господарств інституційно-економічних 
можливостей виконувати соціальні та фінансові зо-
бов’язання на рівні юридичних осіб (наприклад, фермерсь-
ких господарств). 

Історично зумовлені тенденції діяльності особистих се-
лянських господарств, що підтверджуються даними офіцій-
ної статистики щодо концентрації землі, нарощування тех-
нічної озброєності, використання сторонньої робочої сили, 
відображають формування об’єктивних соціально-
економічних передумов подальшого їх розвитку за такими 
напрямами: 

1. Трансформація селянських господарств, що викорис-
товують землі понад встановлену законом граничну норму 
у малі фермерські господарства та в інші форми сільського-
сподарських підприємств. 

Згідно статистичних даних, кількість ОСГ, які здатні на-
бути підприємницький статус із створенням юридичної 
особи може скласти до 18 тис. господарств.  

Відповідний розрахунок виходить із можливості приєд-
нання до таких господарств земельних часток (паїв) под-
ружжя, набутих відповідно до законодавства, або у порядку 
спадкування загальною площею до 10-15 га та можливостей 
членів одного сімейного селянського господарства оброби-
ти землю без залучення постійних найманих працівників. 
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Реалізація зазначеного потенціалу ОСГ у розрізі областей 
та районів вимагає здійснення органами влади та місцевого 
самоврядування заходів, спрямованих на поліпшення інвес-
тиційного клімату в галузі. Це сприятиме становленню еко-
номічної конкуренції в аграрному секторі, стабільності вну-
трішнього ринку сільськогосподарської продукції, підви-
щенню рівня зайнятості та соціальної захищеності селян, 
наповненню місцевих бюджетів та інфраструктурному роз-
виткові сільських територій. 

2. Трансформація ОСГ, що мають у користуванні понад  
2 га угідь, у суб’єкти підприємницької діяльності без ство-
рення юридичної особи (СПД ФО).  

Необхідними передумовами такої трансформації є законо-
давча норма, що розширення землекористування особистих 
селянських господарств за рахунок приєднання їх членами 
земельних часток (паїв) у випадку, якщо в його результаті 
площа господарства становить понад 2 га (але не більше ви-
значеної законом норми), вимагає реєстрації голови господар-
ства в якості підприємця-фізичної особи (СПД ФО) з надан-
ням йому необхідних преференцій в частині режиму оподат-
кування, залучення виробничих ресурсів тощо. 

Близько 190 тис. особистих селянських господарств за спри-
ятливих умов можуть набути статус підприємців без ство-
рення юридичної особи. Формами такої трансформації ста-
нуть сімейні ферми м’ясо-молочного напряму, по вирощу-
ванню свиней, птиці, рослинницькі господарства тощо. 

Одним із головних завдань пропонованої програми є сти-
мулювання трансформації зазначених господарств через 
впровадження механізмів державної допомоги на придбання 
малої техніки та обладнання, будівництво господарських бу-
дівель і споруд, забезпечення маркетингових можливостей та-
ких господарств на ринках продукції й засобів виробництва. 

3. Збереження особистими селянськими господарствами 
до 2 га та сімейними господарствами, що використовують 
присадибні ділянки, непідприємницького статусу. 
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Статистичні дані підтверджують абсолютну чисельну 
перевагу таких господарств як форми самостійного забезпе-
чення селянських родин продуктами харчування. Земель-
ним кодексом визначена можливість їх розширення до 2 га. 
Така площа має залишитися фізичним критерієм непідпри-
ємницького статусу ОСГ. В цілому вона може бути обробле-
на без застосування засобів великої механізації. 

Заходами державної політики щодо підтримки їх вироб-
ничої активності ОСГ, підтримуваними положеннями та 
ресурсами, передбаченими відповідною програмою, є роз-
виток обслуговуючої кооперації та системи надання послуг 
щодо виконання найбільш капіталоємних технологічних 
операцій з виробництва, зберігання та реалізації вирощеної 
продукції (рис. 6.3). 

 
Рис. 6.3. Складові пропонованої програми розвитку  

особистих селянських господарств* 
*Представлено за результатами досліджень 

 
Відсутність дієвої підтримки обслуговуючої кооперації 

ОСГ здатна послабити потенціал підприємницьких зусиль 
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малих товаровиробників, обмежити перспективи їх вироб-
ничої та соціальної активності. Адже підприємницька дія-
льність господарств населення здійснюється як самостійно, 
так і на умовах кооперації. 

Напрями та механізми розвитку особистих селянських 
господарств: 

В частині удосконалення законодавчих умов діяльності: 
внесення змін і доповнень до законодавчих актів стосовно 
забезпечення передумов добровільного переходу ОСГ у ста-
тус суб’єктів підприємництва (без створення, або із створен-
ням юридичної особи); прийняття зобов’язальних норм, що 
вимагають реєстрації членами ОСГ суб’єкта підприємниць-
кої діяльності після досягнення господарством встановле-
них законодавством граничних критеріїв (площі більше 2 га 
– оформлення СПДФО, перевищення площі 15 га та/або 
вартості реалізованої продукції 200 тис. грн. – створення 
юридичної особи); законодавче забезпечення створення си-
стеми реєстрації ОСГ, сімейних ферм та інших СПД, ство-
рюваних на їх основі; законодавча формалізація зайнятості 
членів ОСГ, системи їх соціального та пенсійного страху-
вання. 

В частині створення сприятливого податкового режиму, 
умов пенсійного забезпечення та державної підтримки: збе-
реження режиму майнового оподаткування ОСГ, що зали-
шаються у непідприємницькому статусі; звільнення від 
оподаткування створених на базі ОСГ підприємств (вклю-
чаючи пільгове) на термін від 3 до 5 років; пільгове оподат-
кування ОСГ та створених на їх базі СПД при купівлі сіль-
ськогосподарської техніки, обладнання, засобів захисту та 
інших виробничих ресурсів; податкове стимулювання зу-
стрічних поставок продукції в рахунок купівлі техніки та 
інших засобів виробництва (в т.ч. на умовах розстрочки 
платежів); впровадження прискореної амортизації та інших 
стимулів оновлення капітальних засобів виробництва 
суб’єктами підприємництва, створеними на базі ОСГ; фор-
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мування стимулюючих механізмів щодо сплати пенсійних 
внесків та участі членів ОСГ у пенсійних програмах; фор-
мування пенсійних внесків СПД ФО, створених на базі ОСГ 
як відсотка від суми вирученої продукції; включення ство-
рених на базі ОСГ суб’єктів підприємницької діяльності, а 
також створених ними обслуговуючих сільськогосподарсь-
ких кооперативів до складу першочергових (пріоритетних) 
учасників програм державної підтримки; розробка спеціа-
льної програми бюджетної підтримки створення та розвит-
ку сімейних тваринницьких ферм на базі ОСГ, включаючи 
ті, що не набули статусу СПД. 

В частині забезпечення доступності засобів і послуг щодо 
виробництва сільськогосподарської продукції та його орга-
нізації: організаційна та фінансова підтримка створення 
СОК, що надають послуги своїм членам в частині виконан-
ня найбільш капітало- та трудомістких операцій щодо ви-
рощування сільськогосподарської продукції з низьким рів-
нем ринкової окупності; стимулювання розвитку системи 
сервісного технічного обслуговування засобів виробництва 
ОСГ і створених на їх базі СПД через організаційну та фі-
нансову підтримку відповідних СОК та малих підприємств; 
державна підтримка розвитку системи ветеринарного об-
слуговування, запліднення та забезпечення продовольчої 
безпеки споживачів в частині надання необхідних послуг, 
контролю якості продукції ОСГ та створених на їх базі 
суб’єктів аграрного мікропідприємництва; податкове та фі-
нансово-кредитне стимулювання технічного оснащення 
особистих селянських господарств та створених на їх базі 
СПД через побудову під’їзних шляхів, пільгове оподатку-
вання лізингу, часткову компенсацію витрат на будівництво 
гноєсховищ, сечозбірників, міні-цехів, сушарок, кредитів на 
придбання тракторів, зернозбиральних комбайнів, охоло-
джувальних та очисних пристроїв, доїльних апаратів, іншої 
техніки та обладнання; стимулювання іноземних інвестицій 
у вітчизняне виробництво засобів сільськогосподарської те-
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хніки та обладнання через створення спільних підприємств, 
придбання відповідних ліцензій за кордоном, сприяння ви-
робництву високоякісних універсальних міні-тракторів тяг-
лового класу 0,2-0,6-0,9 т.с. (з відповідним набором робочих 
машин), а також інших технічних засобів, що не виробля-
ються в Україні. 

В частині сприяння просуванню продукції, виробленої 
ОСГ і створеними на їх базі суб’єктами підприємництва: 
формування системи моніторингу аграрного ринку та збу-
ту (заготівлі) сільськогосподарської продукції на мікрорівні 
(села, району) для обслуговування особистих селянських 
господарств, а також малих сільськогосподарських підпри-
ємств на кооперативних засадах із залученням коштів дер-
жавної підтримки; створення та підтримка інтегрованого 
веб-ресурсу для інформування учасників ринку про обсяги 
виробництва та потенціал реалізації продукції ОСГ і ство-
рених на їх базі СПД; організаційне та науково-методичне 
сприяння розвитку заготівельних підприємств та коопера-
тивів збуту сільськогосподарської продукції; організаційне 
та методично-правове забезпечення створення кластерних 
об’єднань в частині цільового характеру виробництва про-
дукції, вирощуваної ОСГ та створеними на їх базі СПД, її 
зберігання, переробки та реалізації; реалізація програми 
створення й розвитку державної системи сільськогосподар-
ського дорадництва. 

В частині поліпшення соціальних умов діяльності ОСГ і 
створених на їх основі суб’єктів підприємництва: пропагу-
вання суспільного значення та престижу підприємницької 
діяльності через громадські організації та ЗМІ, інформування 
селян щодо переваг та порядку його здійснення; розвиток 
системи професійної орієнтації, розробка та реалізація про-
грам залучення та підготовки сільської молоді до ведення 
ОСГ та здійснення підприємництва на селі; розробка й реалі-
зація програми підтримки ОСГ та створених на їх базі СПД в 
частині побудови житла й сприяння формуванню відокрем-
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лених фермерських садиб; підвищення рівня обслуговування 
сільських жителів, сприяння зеленому туризму та підприєм-
ництву у несільськогосподарській сфері на селі, розвитку то-
ргової мережі, побутових закладів, народних промислів то-
що; організаційно-методична і фінансова підтримка програм 
культурного розвитку сільських територій, мережі культур-
но-освітніх закладів та закладів охорони здоров’я. 

З метою підвищення продуктивності особистих селянсь-
ких господарств та переходу частини з них на ведення това-
рного виробництва у статусі суб’єктів підприємницької дія-
льності пропонується започаткувати з 2018 р. здійснення дов-
гострокової державної програми розвитку сімейних ферм, 
яка передбачає надання державної підтримки для здійснен-
ня інвестиційних проектів з будівництва молочнотоварних 
ферм у формі компенсації частини капітальних витрат за 
рахунок державного і місцевих бюджетів. Зазначена програ-
ма має передбачати визначення головних критеріїв сімейних 
ферм, які б включали: 

1. Така форма має максимально спрощувати процедури 
реєстрації та здійснення товарного виробництва сільського-
сподарської продукції. Зокрема, це стосується підприємни-
цької діяльності без створення підприємства (юридичної 
особи), без виділення часток співвласників господарства, а 
також спрощеного режиму оподаткування і звітності; 

2. Сімейна ферма має об’єднувати малих сільськогоспо-
дарських товаровиробників як офіційних учасників прозо-
рих аграрних ринків, упереджуючи їх цінові втрати, упоря-
дковуючи їх доступ до державної підтримки та вирішуючи 
проблеми соціального (зокрема, пенсійного) забезпечення 
самозайнятих членів селянських сімей; 

3. Сімейна ферма має бути ідентифікована як господар-
ство, що (на відміну від особистого селянського) веде товар-
не виробництво; 
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4. Сімейна ферма має діяти на основі переважного ви-
користання праці членів сім’ї, які погодилися спільно вести 
товарне виробництво. Додаткове залучення робочої сили 
має здійснюватися для виконання разових сезонних робіт. 

Відтак, головними ідентифікаційними характеристиками 
сімейних ферм могли б бути: граничні норми площі вико-
ристовуваних земельних ділянок;  гранична норма виручки 
від реалізації власної продукції; гранична норма залучення 
робочої сили на разові сезонні роботи по договорах; визна-
чення голови господарства, членів господарства та викорис-
тання спільної сумісної власності для його ведення на основі 
спільної заяви членів сім’ї, які мають намір визначити ство-
рювану сімейну ферму як основне місце своєї зайнятості; 
визначення членів сімейної ферми як осіб першого і друго-
го ступеня спорідненості, які мають взаємні права та 
обов’язки, відповідно до ст. 3 Сімейного Кодексу України; 
визначення голови господарства як особи, яка представляє 
господарство у зовнішніх ринкових та офіційних відноси-
нах здійснюється на основі його реєстрації СПД - фізичною 
особою; встановлення форм діяльності сімейної ферми (її 
голови) – виробництво, переробка та реалізація сільськогос-
подарської продукції, а також надання відповідних послуг 
громадянам і юридичним особам в обсягах, що не переви-
щують визначених законом граничних норм грошових над-
ходжень; визначення голови сімейної ферми як податкового 
агента та платника соціальних внесків членів господарства; 
практичне визнання сімейних ферм як рівнозначних 
об’єктів державної підтримки. 

Для ідентифікації сімейної ферми як організаційно-
правової форми, відмінної від особистих селянських госпо-
дарств до Закону України «Про особисте селянське госпо-
дарство (ст. 5) та Земельного кодексу України (ч. 2 ст. 121) 
потрібно буде внести одну зміну: збільшення площі вико-
ристовуваної ОСГ землі за рахунок виділених на місцевості 
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земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподар-
ського виробництва.  

До Земельного кодексу мають бути внесені також допов-
нення, що використання для ведення товарного сільськогос-
подарського виробництва земельних ділянок загальною 
площею більше 2 га вимагає створення сімейної ферми, а бі-
льше встановленої законом норми – сільськогосподарського 
підприємства. Такий напрям розвитку ОСГ має декілька пе-
реваг. По-перше, ліквідується прогалина у загальному лан-
цюгу багатоукладності сільськогосподарського виробництва, 
що виник із прийняттям у 2002 році нової редакції закону 
про фермерські господарства. Із законодавчого поля зникла 
сімейна форма фермерства, що не потребує створення підп-
риємства. По-друге, фермерство зможе розвиватися шляхом 
трансформації ОСГ, що ведуть товарне виробництво.  

По-третє, сімейні ферми матимуть можливість розши-
рення і зростання через наступне створення фермерських 
господарств (підприємств). 

Для забезпечення подальшого розвитку особистих селянсь-
ких господарств необхідно розвивати їхнє кооперування при 
створенні простих організаційних структур, сільськогосподар-
ських обслуговуючих кооперативів, сімейних ферм. 

За побудови ефективних механізмів стимулювання ін-
ституціоналізації, трансформації та розвитку кооператив-
них відносин особистих селянських господарств, українці 
можуть не тільки підвищити свою продовольчу безпеку, а й 
стати найбільшими постачальниками своєї продукції на за-
рубіжні ринки, оскільки ця продукція має високий експор-
тний потенціал. 
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 6.4. Інституційна координація розвитку інтеграційних 
процесів∗ 

 

Інституціональні зміни у розвитку аграрної економіки відбу-
ваються під впливом фундаментальних постулатів світової 
економічної науки та інституціоналізації передової практи-
ки. Оцінка інституціональних умов розвитку інтеграційних 
процесів у аграрний сфері економіки вказує на розбалансо-
ваність інститутів і інституцій у забезпеченні функціонуван-
ня кооперативних і інтеграційних структур. Дослідження 
інституціональних ознак економіки у сфері інтеграційних 
процесів фокусують увагу на проблемах, які є відправною 
точкою взаємодій соціально-економічного розвитку. Інсти-
туціональні проблеми поєднують у собі економічні, соціаль-
ні та правові питання. Особливо це стосується таких інтегро-
ваних структур як кластери і кооперативи [417]. 

Однією з найбільш складних задач інституціональної по-
літики на сучасному етапі є обгрунтування змін які відбу-
ваються у розвитку виробничих структур. Важливою є ви-
рішення проблеми обезземелення селян і подолання безро-
біття. Вирішення питань інституційного забезпечення осо-
бистих селянських і фермерських господарств, формування 
інституцій у розвитку соціального капіталу і кооперативів, 
необхідності позитивного відновлення умов для підвищен-
ня рівня сільського життя. 

Завданням інститутів і інституцій є обгрунтування необ-
хідності підтримки з боку держави особистих селянських 
господарств, фермерських господарств і сільськогосподар-
ських підприємств які підтримують розвиток територій і 
сільської поселенської мережі. Забезпечити підтримку і 
сприяти розвитку коопераційних і інтеграційних процесів в 

                                           
∗ Автори: Малік М.Й., Шпикуляк О.Г., Лузан О.Ю. 
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сфері виробництва, зберігання, переробки і збуту сільсько-
господарської продукції. 

В умовах що склалися в аграрній сфері економіки кращі 
умови для виробництва продукції з застосуванням інновацій-
них технологій мають великі агропромислові інтегровані 
структури холдингового типу. Вони володіють власними фі-
нансовими інститутами, або тісно з ними зв’язані, володіють 
капіталом і доступом до довгострокових фінансових запози-
чень і можливостями зайняти значну частку продовольчого 
ринку. Тим самим вони обмежують доступ на ринок малим і 
середнім підприємствам та особистим селянським господарст-
вам. Ці процеси швидко розвиваються в галузях які піддаються 
індустріалізації і вимагають мінімальних затрат праці (зернові, 
птахівництво, технічні культури). При цьому не враховуються 
вимоги екологічної, продовольчої і національної безпеки. З 
економічної, соціальної і політичної точок зору перевагу при 
розвитку інтеграційних процесів слід надавати таким формам 
господарювання в яких безпосередньо зайняти сільськогоспо-
дарською діяльністю, були б власниками виробленої ними 
продукції і прибутку. До таких можна віднести кооперативну 
систему: виробничу і обслуговуючу. 

Функціональна змістовність економічних відносин інсти-
туціональна за змістом та принципами організації госпо-
дарських взаємодій, вона наслідує принципи системності, 
саморегулювання і конкуренції учасників, кожен з яких на-
магається якнайповніше реалізувати свій вибір в умовах об-
меженості ресурсів, а не вимагає від держави втручання аби 
збалансувати інтереси учасників інтеграційних процесів 
(виробників, споживачів, держави). 

Інститути у своїй сукупності формують інституціональне 
середовище або інституціональну систему де зреалізову-
ються транзакції економічних агентів. Економічні відноси-
ни й інституціональне середовище глибоко взаємопов'язані, 
адже інститути формують умови економічних відносин, а 
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відносини здатні змінити інститути. Саме у цьому діалекти-
ка зв'язку і природа «економічності» інститутів. 

Економічна природа суспільних інститутів у тому, що вони 
забезпечують господарські взаємодії та задоволення потреб в 
рамках певних традицій, які набули відповідної форми. 

Модель інституціональної системи, форми і методи управ-
ління економікою, визначають поведінку її учасників, а зна-
чить формують перспективи ефектів на усіх рівнях суспільно-
го буття. Особливими інституціональними утвореннями, які 
будуються на основі інтеграційних відносин є кластери. 

До інститутів кластеризації слід віднести організацію, 
управління, інтеграцію, конкуренцію, довіру. Головними 
ознаками кластера є: наявність суб'єктів щодо діяльності, 
ідея, формалізація відносин суб'єктів, спільний інтерес і 
відносна незалежність.  

Розуміння сутності кластера як інституту зводиться нами 
до того, що це організаційно оформлена система правил і 
норм, традицій, формальних та неформальних утворень, 
яка покликана забезпечити певний соціально-економічний 
ефект у відповідних інституціональних умовах. Теоретичні 
підвалини функціонування інституту кластеризації є бага-
тогранними і багатоаспектними, проте це лише модельна 
концепція організації соціально-господарських систем. Вва-
жаємо, що кластером може вважатися лише ринкова струк-
тура, яка заснована на добровільних, конкурентних засадах, 
без адміністрування зверху. Тому не слід і не зовсім вірно 
було б вважати кластерами будь-які об'єднання, тут слід 
враховувати головні принципи кластеризації - спеціалізація, 
спорідненість, конкурентність, наявність спільної мети в 
учасників кластерного об'єднання. 

Кластер має забезпечити спільні інноваційні зрушення 
для його учасників, інакше таке об'єднання не потрібне для 
його учасників. В основі кластеризації - об'єктивна економі-
чна доцільність, інноваційність, синергетичний ефект. Для 
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створення кластера потрібна мотивація, зокрема організа-
ційний інтерес. Тут має бути застосований принцип неза-
лежності, якщо наприклад об'єднання суб'єктів відбулося за 
рахунок і навколо капіталу окремої людини, то таке об'єд-
нання кластером можна називати з трудом. В загальному 
розумінні, як квінтесенція різноаспектних теоретичних по-
ложень, кластер, на наше переконання - це додатковий спо-
сіб організації економіки та принцип здійснення державної 
політики в регіонах. 

Повертаючись до теорії кластеризації зазначимо, що у 
довідковій літературі кластер означено як: гроно, букет, щі-
тка або група, скупчення, зосередження (людей, предметів) 
чи бджолиний рій; це і математичний термін, що позначає 
фізично близьке розташування логічно пов'язаних об'єктів 
у межах однієї області; в економіці - це близьке розміщення 
логічно пов'язаних об'єктів в одній галузі. 

Кластерний механізм розвитку економіки є особливим за 
своїми суспільно-функціональними ознаками, адже умож-
ливлює всебічну системну активізацію інноваційних проце-
сів. Кластер як агломерація фірм створює конкурентні пе-
реваги для учасників, які зокрема є географічно близьким й 
спорідненими за цільовими орієнтирами. Означена система 
інтеграції агентів ринку детермінує їх об'єднання задля ве-
дення спільної діяльності на більш конкурентних засадах. 
Також кластер можна вважати новою формою діалогу між 
зацікавленими суб'єктами соціально-економічного процесу, 
кожен з яких бачить у об'єднанні зусиль власну вигоду. Ви-
года позиціонується як наслідок: завоювання сильних кон-
курентних позицій на ринку; створення умов для активіза-
ції інвестування; спеціалізації; кооперації; високого рівня 
зацікавленості на певній території; координації маркетингу 
товарів і послуг. 

Учасниками кластеру зазвичай виступають об'єктивно 
зацікавлені суб'єкти приватного, суспільного, державного 
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сектору, які формують специфічний економічний простір. 
В теорії економічної науки і у практиці функціонування 
кластерів виділяють наступні їх типи: дискретні (об'єднують 
малі і середні компанії); прогресні (включають підприємства 
процес них галузей); інноваційні (підприємства науково-
інноваційної сфери); туристичні (організації туристичної 
індустрії); транспортно-логістичні (транспорт, логістика, 
торгівля); змішаних типів. Модельні концепції кластерів 
сформовані за національними критеріями - японська, іта-
лійська, фінська, північноамериканська, індійсько-
китайська, радянська. За певних інституціональних умов 
кластерна модель може виявитися оптимальною. 

Для сільського господарства й аграрного сектору загалом, 
створення кластерів може виявитися ефективним механіз-
мом усунення цілого комплексу соціально-економічних не-
гативів, які стосуються зокрема сільських територій. Клас-
тери сприятимуть задіянню потенціалу регіонів і активному 
комунікативному супроводженню їх зв'язку. Це може бути 
якісно-новий підхід до побудови загальнодержавної політи-
ки щодо розвитку різних за спеціалізацією районів для 
більш повного врахування як галузево-виробничих особли-
востей, а також вирішення найбільш болючих соціально-
економічних проблем. 

Кластери створюють критичну масу необхідну для кон-
курентного успіху - «підприємництво - уряд», «підприєм-
ництво - інститути». Вони впливають на підвищення про-
дуктивності суб'єктів господарювання, здатності до іннова-
цій у підприємницькій діяльності; забезпечують розширен-
ня діяльності і дезінтеграцію; синергетичний ефект. 

Кластер є концентрація підприємств у географічній точ-
ці, ефект конкурентоспроможності, високий рівень коопе-
рування. Інтеграційний механізм щодо кластеризації інсти-
туцюналізується навколо і за рахунок формування органі-
заційно оформленої системи обміну нововведеннями та ін-
формацією між учасниками. Головним результуючим чин-
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ником (ефектом) від створення кластеру є оптимізація тран-
сакційних витрат, тобто витрат обміну. 

В методологічному плані виділимо необхідні умови фун-
кціонування кластера: конкуренція, вільне ціноутворення, 
стабільний грошовий обіг, економічна самостійність і від-
повідальність підприємств перед споживачем й учасниками 
об'єднань. 

Кластер повинен поступально підпорядковуватися інте-
ресами створення на кожній даній сільській території, сіль-
ській громаді. Таким чином, інститути кластеризації є кон-
солідуючим елементом інноваційного розвитку економіч-
них систем. 

Економічні відносини — це сукупність відносин між ок-
ремими суб'єктами в процесі виробництва та привласнення 
матеріальних чи інших благ у всіх сферах відтворення на 
засадах співробітництва. Економічні відносини реалізують-
ся через економічні інтереси відповідних суб'єктів, які всту-
пають у певні зв'язки, і через ці взаємовідносини реалізуєть-
ся економічна зацікавленість підприємств і організацій у 
спільній діяльності та одержанні максимального ефекту від 
використовуваних засобів виробництва. 

Завдання інституціональної політики пов’язані з подо-
ланням тенденції обезземелення селян та (розповсюджен-
ням) розширенням найманої праці з необхідністю підви-
щення (відновлення) привабливості сільського способу жит-
тя з врахуванням зміни соціально-економічних умов, мож-
ливістю використання досягнень НТП та створення розви-
неної соціальної інфраструктури (охорона здоров'я, освіта, 
культура, відпочинок). 

Держава зобов’язана підтримувати всі категорії госпо-
дарств на умовах рівного доступу до фінансових і матеріа-
льно-технічних ресурсів, сприяти розвитку кооперації та 
інших інтеграційних процесів. 

В даний час в аграрній сфері з розвитком агрохолдингів 
зростають можливості у виробництві продукції на основі 
інноваційних технологій крупними агропромисловими фо-
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рмуваннями . які мають власні фінансові структури і воло-
діють достатнім капіталом і доступом до довгострокових 
вливань. Такі структури мають можливості контролювати 
значну частину агропродовольчого ринку і тим самим об-
межити доступ іншим сільськогосподарським  і малим під-
приємствам, і організаціям, і особистим селянським госпо-
дарствам. Цей процес інтенсивно розвивається в галузях які 
застосовують індустріальні технології.  

Проте, ці структури у своєї діяльності не завжди врахо-
вують екологічну, соціальну і економічну доцільність яка 
передбачає оптимальне розміщення виробництва по тери-
торії і в обсягах, що забезпечують соціально-економічну 
стабільність, раціональне використання земельних ресурсів 
і розміщення сільськогосподарського виробництва з враху-
ванням природно-економічних умов. Аграрна державна 
політика повинна бути направлена на стимулювання малих 
і середніх за розмірами виробництва сільськогосподарських 
товаровиробників. 

Перевагу слід надавати організаційно-правовим структу-
рам в яких безпосередньо зайняті сільськогосподарською дія-
льністю були б і власниками виробленої продукції і прибутку. 
Сюди відносяться кооперативна система і фермерські госпо-
дарства. Тому на період до 2020 року стратегічним напрямом 
аграрної політики повинна бути підтримка кооперативних 
форм як у виробництві, так і в обслуговуванні аграрних това-
ровиробників (переробка, зберігання, реалізація, торгівля 
сільськогосподарською продукцією, кредити, матеріально-
технічне забезпечення та інші послуги). 

Кооперативна система реалізації сільськогосподарської 
продукції у 2025 році за дотриманням відповідних умов роз-
витку може займати не менш 10% загального обсягу. 

Передумовами для розвитку сільськогосподарських обслуго-
вуючих кооперативів в Україні є понад 300 тис. особистих селя-
нських господарств, що виробляють товарну продукцію, а бли-
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зько 4,0 млн - для власного споживання, 31 тис. фермерських 
господарств і 16 тис. сільськогосподарських підприємств. 

Площа землекористування особистих селянських госпо-
дарств становить 6,6 млн га, з них для ведення товарного виро-
бництва - 2,7 млн га, особистого селянського господарства -  
2,9 млн га, налічується 2,6 млн голів худоби, у т.ч. майже 1,6 млн 
голів корів. Це потенціал, а фактично при інстутиційному за-
безпеченні може бути реалізований у розвиток кооперації на 
селі. 

Важливе значення для розвитку, сільськогосподарської об-
слуговуючої кооперації має співробітництво з підприємствами 
споживчої кооперації, що забезпечить стабільне надходження 
сировини до переробних підприємств споживчої кооперації, 
використання торговельної мережі. Таке співробітництво мо-
жливе у формі спільної заготівлі, збутової діяльності та пере-
робки сільськогосподарської продукції. 

В міру розвитку кооперації будуть формуватися вертика-
льно-інтеграційні кооперативні об’єднання (союзи) з пірамі-
дальною структурою – національних кооперативних струк-
тур, які будуть представляти інтереси своїх членів на всіх рів-
нях управління. Перспективним напрямом може бути розви-
ток інтеграційних зв'язків між кооперативами і приватними 
агропромисловими формуваннями (агрофірмами, агрохо-
лдингами), що може, при зміні законодавчої бази, призвести 
до створення кооперативно-державних підприємств. 

Розвиток кооперації повинен стати одним з важливих на-
прямків аграрної політики в галузі інституціональних пере-
творень. Тому доцільно розробити і прийняти Державну ці-
льову програму розвитку сільськогосподарської кооперації. 

Інституціональна система регулювання економіки по-
винна базуватися на принципах: системності; справедливо-
го розподілу прав і обов'язків учасників ринку; узгодженості 
внутрішньодержавних інституцій (правил гри) із міжнаро-
дними нормами; рівноконкурентного доступу економічних 
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агентів до обмежених ресурсів державної підтримки; забез-
печення мінімізації дискримінаційного впливу постачаль-
ників ресурсів на відтворювальні процеси в галузі. 

Інституціональне забезпечення інтеграційного розвитку 
економіки концентрує зусилля держави навколо невиріше-
них завдань, серед яких нами визначено базисні й похідні. 

Базисні: формування ефективного інституту праці; дієво-
го інституту власності; прогнозованого інституту управлін-
ня і влади. 

Похідні: удосконалення державних регуляторних інститу-
тів; розвиток інституту організації ринку і підприємництва; 
розвиток інституту конкуренції і конкурентоспроможності; 
розвиток інституту маркетингу; розвиток ринкової інфра-
структури та кооперативної системи (як системи спеціалізо-
ваних інститутів); розвиток інституту соціального капіталу. 

Інституціональні трансформації за останні роки в цілому 
позитивно впливають на розвиток аграрної економіки забез-
печуючи відповідну динаміку збільшення валової продукції. 
Підтвердженням позитивних зрушень в інституційній струк-
турі розвитку і регулювання в аграрній сфері є те, що сільське 
господарство навіть в умовах кризи забезпечує позитивний 
баланс показників соціально-економічного розвитку села. 
Проте залишаються невідповідності в діяльності інституцій. 

Вважаємо, що інституціональна структура забезпечува-
тиме виконання заходів з регулювання аграрної сфери за 
умови: визначення і прогнозування потенціалу аграрної си-
стеми на всіх рівнях її функціонування; моніторингу розви-
тку агровиробників і доведення їх до регуляторних органів 
удосконалення економічних відносин інтеграційних фор-
мувань; інформаційно-консультаційного забезпечення уча-
сників ринку; оцінки конкурентних переваг і можливостей 
виходу виробників на зовнішні ринки. 
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ПІСЛЯМОВА ∗ 
 

У процесі дослідження здійснено узагальнення теоретичних 
та методологічних засад кооперації та інтеграційних відно-
син, а також аналіз сучасного стану цих процесів в аграрно-
му секторі економіки України, запропоновано концептуа-
льні пропозиції вирішення проблем. 

Аналіз розвитку кооперації та інтеграційних відносин в 
аграрному секторі економіки в умовах трансформацій свід-
чить про суперечливість інституційної бази господарської 
діяльності, що призводить до зменшення кількості коопера-
тивних суб’єктів господарювання, концентрації земельних 
ресурсів на основі довгострокової оренди, відмежування аг-
рарного бізнесу від соціального розвитку сільських терито-
рій, непрозорої діяльності, зокрема кооперативних структур. 

Дослідження інституційних засад кооперації та її функ-
ціонування як механізму економічного саморегулювання 
дають підстави стверджувати, що кооперація не має достат-
ньої інституційної підтримки для свого розвитку. Як наслі-
док, кількість кооперативів постійно зменшується, а пере-
важна їх більшість здійснює діяльність у квазікооператив-
них формах. 

Вважаємо, що кооперативна система взаємодії економіч-
них агентів в агросекторі має включати загальнодержавні 
програмні заходи щодо інституційної адаптації моделі ба-
гаторівневої кооперації як механізму ринкового саморегу-
лювання, особливої форми інтеграції. Інституційний меха-
нізм регулювання підприємництва і кооперації включає в 
себе систему базових та похідних інституцій, правил, тра-
дицій, організацій та установ, завдання яких полягає у ви-
значенні норм поведінки суб’єктів економіки задля задово-
лення індивідуальних і суспільних цілей у системі вироб-
ництва та обміну товарів і послуг. 

                                           
∗ Автор: Малік М.Й. 
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Напрями створення умов, сприятливих для розвитку ко-
операції та інтеграції в сільській місцевості включають від-
повідні заходи організаційно-правового змісту: 

Дерегуляція підприємницької діяльності у галузі: 
− формування інституцій та інфраструктури розвитку 

підприємництва та кооперації, інституційне забезпечення 
свободи і заздалегідь визначених критеріїв відповідальності 
суб’єктів економічних транзакцій; 

− обмеження трансакційних витрат як фактору стриму-
вання розвитку підприємництва, модернізація системи "пу-
блічних послуг"; 

− створення інституційних передумов оптимізації стру-
ктури власності аграрних підприємств, забезпечення еко-
номічної свободи/ відповідальності їхніх співвласників, її 
спрямованості на капіталізацію та впровадження інновацій; 

− спрощення процедури злиття/поділу підприємств. 
Визначення їх як правочинів, що легитімізують трансфор-
мацію існуючих СПД, а не ліквідацію-створення; 

− формування ринку корпоративних прав в аграрному 
секторі, забезпечення транспарентності правочинів щодо 
підприємств (їхніх часток) як об’єктів власності через форму-
вання і підтримку відкритих реєстрів, системи їх адекватної 
ринкової оцінки і оподаткування відповідних трансакцій; 

− розвиток кредитного обслуговування суб’єктів малого 
підприємництва на селі, забезпечення правової ліквідності 
власності як об’єктів застави; 

Інституційна та економічна підтримка ринкової акти-
вності сільськогосподарських підприємств: 

− визначення статей, умов і розмірів державної підтрим-
ки сімейних ферм і сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів у частині понесення ними капітальних витрат 
на забезпечення виробництва і збуту сільськогосподарської 
продукції; 

− створення умов для підвищення конкуренції сільсько-
господарських товаровиробників на господарському, регіо-
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нальному та міжнародному рівнях, подолання обмежень 
руху товарної продукції; 

− визначення малих товаровиробників виключними 
об’єктами державної підтримки суб’єктів підприємництва 
на селі; 

− підтримка експортної діяльності суб’єктів підприєм-
ництва, визначення СОК суб’єктами експортно-імпортних 
операцій; 

− створення інституційних передумов диверсифікації 
підприємницької діяльності на селі; 

− підтримка несільськогосподарської підприємницької 
діяльності на селі – сфери послуг, народних промислів і ре-
месел, малих заготівельних, переробних та харчових підп-
риємств, сільського і зеленого туризму через: розвиток рин-
кової інфраструктури; спрощення процедур доступу 
суб’єктів несільськогосподарського підприємництва до ви-
користання державного та комунального майна і землі; його 
наукову та інформаційно-консультаційну підтримку; 

Розвиток конкурентної політики: 
− законодавче визначення аграрних товарних ринків з 

метою створення інституціонального середовища конкуре-
нтної поведінки суб’єктів господарювання; 

− удосконалення договірних відносин незалежних това-
ровиробників (кооперативів зі збуту продукції) з підприєм-
ствами переробної галузі та торговельними мережами з ме-
тою скорочення трансакційних витрат; 

− підтримка СОК як форми інтеграції малих товарови-
робників, розвиток на цій основі конкуренції всіх форм гос-
подарювання на селі; 

− заходи щодо розвитку внутрішнього ринку, конкурен-
тоздатності продукції малих форм господарювання, коопе-
ративів; 

− розробка та впровадження місцевих програм розвитку 
кооперації; підтримка розвитку несільськогосподарської ко-
операції в сільській місцевості. 



 

313 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
 

1. 15 найбільших світових виробників молочної проду-
кції. URL : http://agronews.ua/node/24090 (Accessed data :  
18 June 2017).  

2. Al-Tabbaa Omar, Ankrah Samuel Social capital to 
facilitate ‘engineered’ university–industry collaboration for 
technology transfer : a dynamic perspective. Technological 
Forecasting and Social Change. 2016. Vol. 104. – Pр. 1–15. 

3. Barton D. Cooperatives is Agriculture / Edited 
byCobik. Englewood Criz. New Jersey. USA. 1989. P. 23. 

4. Becker G.S. Investment in Human Capital : A Theoretical 
Analysis. The Journal of Political Economy. 1962. Volume 70. Issue 5, 
Part 2: Investment in Human Beings. PP. 9–49. 

5. Bedford D., Ford E., Pobshushcу E. Cooperative Values 
in a Chanding World. CASC, 1993, Veabook. 

6. Bundesregierung. Energiewende. URL: 
https://www.bundesregierung.de/Content/DE/StatischeSeiten/
Breg/Energiekonzept/0-Buehne/buehnenartikel-links-
energiewende-im-ueberblick.html (Accessed data :22 July 2017)..  

7. Burt R. Structural Holes the Social Structure of 
Competition. Cambridge : MA, 1992. 324 р. 

8. Coleman J.S. Fundations of Social Theory. Cambridge, 
Mass. : Belknap Press of Harvard University Press, 1990. 993 p. 

9. Cook M. L.  The Future of U.S. Agricultural 
Cooperatives : A Neo-Institutional. Approach American Journal of 
Agricultural Economics. Vol. 77. 153 – 159. 

10.  Die deutschen Genossenschaften 2017. Entwicklungen – 
Meinungen – Zahlen. Der Berichts. URL: 
https://www.dzbank.de/content/dam/dzbank_de/de/library/p
resselibrary/pdf_dokumente/DeutGeno_2017_Leseprobe.pdf 
(Accessed data : 06 June 2016). 

11. Оуэн Р. Избранные сочинения. [Електронний ресурс] 
/ Р. Оуэн ; Перевод с английского и комментарий  



 

314 

С. А. Фейгиной // Публичная библиотека – Електрон. дані. –
Москва-Ленинград : Издательство Академии Наук СССР, 1950. 
– Академия наук СССР. Серия “Предшественники научного 
социализма”. – Том 2. – Режим доступу : http://publ.lib.ru/ 
ARCHIVES/O/OUEN_Robert/_Ouen_R..html#002. 

12.  Erneuerbare Energien in Zahlen. Nationale und 
internationale Entwicklung im Jahr 2016. URL: 
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Energie/er
neuerbare-energien-in-zahlen-2016.pdf?__blob=publicationFile&v=8 
(Accessed data : 17 April 2016). 

13.  Fourier Ch. Théorie des quatre mouvements. Paris: 
Presses du reel. 1998. pp. 539-542. 

14.  Gesetz betreffend die Erwerbs und 
Wirtschaftsgenossenschaften. Der Fassung der Bekanntmachung 
vom 16.10.2006 und 17.07.2017: Ein Service des 
Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz. URL: 
https://www.gesetze-im-internet.de/geng/index.html (дата 
звернення : 15 March 2017). 

15.  Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien 2014 
(EEG) / Bundesrepublik Deutschland (Gesetz für den Vorrang 
Erneuerbarer Energien). URL: https://dejure.org/gesetze/EEG 
(Accessed data: 27 Feb 2017).  

16.  Greer D. Industrial organization and Public Policy. 2nd 
edition, London, 1984. 

17.  Hanifan L.J. The rural school community center. Annals 
of the American Academy of Political and Social Science. 1916. No. 67. 
pp. 130–138. 

18.  Hans-H. Münkner. Cooperative Principles and Law. 
Marburg. 1989 

19.  Hoogendoorn B., Van der Zwan P., Thurik R. 
Sustainable Entrepreneurship: The Role of Perceived Barriers and 
Risk. Journal of Business Ethics. 2017. pp. 1–22. 

20.  Jennings C. Social capital, conflict and welfare. Journal 
of Development Economics. 2017. Vol. 124. Pp. 157–167. 



 

315 

21.  Jurmanova E.A. Modern trends in the development of 
co-operative theorу and practice: cooperative organizational 
models. Rossуjskoe predprуnуmatel'stvo. 2013. Vol 15 p. 15-22. 

22.  Kropotkin P. Mutual Aid: A Factor of Evolution. 
London: Freedom Press. 1902. 310 p. URL: 
https://theanarchistlibrary.org/library/petr-kropotkin-mutual-
aid-a-factor-of-evolution.lt.pdf (Accessed data : 19 Sept 2016). 

23.  Manzhura, O. V.  Agricultural cooperation EU 
experience for Ukraine. Upravlinnia rozvуtkom, Vol. 1. URL:  
http://www.md.hneu.edu.ua/ uploads/pdf/5.pdf.  (Accessed 
data : 20 Feb 2016). 

24.  Mc Fetrtige, D.G  The Economics of vertical integration 
in Agricultural Economic Departament of Economics < Carleton 
Univercity, Ottava, Canada, №4, 1999, pp. 523 - 531;  

25.  Meyer M. Dividenden als ein Förderinstrument der 
Volks-und Raiffeisenbanken. Dividendenpolitik der Volks-und 
Raiffeisenbanken : eine analyse im zuge der Niedrigzinspolitik 
der Europäischen Zentralbank. Brutto : Preis für Deutschland, 
2018, 51 р.  

26.  Onno-Frank V. B. Cooperative Models and Farm 
Policу Reform: Exploring Patterns in Structure-Strategу Matches 
of Dairу Cooperatives in Regulated Vs.Liberalized 
Markets. URL:  https://books.google.com.ua/books?id= 
5Gx0У3igCwoC&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=
false (Accessed data : 20 Feb 2016). 

27.  Paldam M. Social Capital : One or Many? Definition 
and Measurement. Journal of Economic Surveys. 2000. Vol. 14, 
Issue 5. Pp. 629–654. 

28.  Pham T., Talavera O. Discrimination, Social Capital, 
and Financial Constraints: The Case of Viet Nam. World 
Development. 2018. Vol. 102. рр. 228–242. 

29.  Phoders V. J. The Agriculture Marketing System. QRIO 
series in Agricultural Economics. 1970. pp. 194 - 203;  



 

316 

30.  Portes A. Social Capital : Its Origins and Application in 
Modern Sociology. Annual Review of Sociology. 1998. Vol. 24. pp. 1–24. 

31.  Putnem R. Who Killed Civic America? Prospect. 1996. 
March. pp. 66–72. 

32. Raiffeisen: Ein Visionär wird 200. INFORMIEREN SIE 
SICH! Kostenloser Newsletter "Die Woche in Berlin" URL: 
https://www.cdu.de/artikel/raiffeisen-ein-visionaer-wird-200 
(Accessed data : 12 Sept 2016).  

33.  Ramström J. Inter-organizational meets inter-personal: 
An explora-tory study of social capital processes in relationships 
between Northern European and ethnic Chinese firms. Industrial 
Marketing Management. 2008. Vol. 37. рр. 502–512. 

34.  Rodrigo-Alarcón J., Parra-Requena G., García-
Villaverde P.M. Effectiveness of entrepreneurial orientation: The 
role of social capital and capabilities. Investigaciones Europeas de 
Direccion y Economia de la Empresa. 2014. Vol. 20(3). pp. 131–139. 

35.  Ruiz-Ortega M.J., Parra-Requena G., García-Villaverde P. 
M., Rodrigo-Alarcon J. How does the closure of interorganizational 
relationships affect entrepreneurial orientation? Business Research 
Quarterly. 2017. Vol. 20. рр. 178–191. 

36.  Schultz T.W. The Economie value of education. New 
York and London : Columbia University Press. 1963. 92 p. 

37.  Staab J. Rechtsformauswahl. Erneuerbare Energien in 
Kommunen. Wiesbaden : Springer Gabler, 2018. Рр. 11-21. 

38.  TACIS — пpoгpaмa Євpoпeйcькoгo Сoюзу зi cпpи-
яння пpиcкopeнню пpoцecу eкoнoмiчниx peфopм в кpaїнax 
CНД в 1991-2006 poкax. URL : http://europa.eu/rapid/press-
release_MEMO-92-54_en.htm (Accessed data : 03 Jan 2017). 

39.  The German energiewende book. URL: 
https://book.energytransition.org (Accessed data : 04 April 2016).  

40.  Timmons J.A., Spinelli S.New venture creation: 
entrepreneurship for the 21st century. Irwin : McGraw-Hill, 2004. 
700 p. 



 

317 

41.  Zaburanna L. V.  Diversification of business activities in 
rural areas according to the concept of sustainable development. 
Актуальні проблеми економіки. 2015. № 10. С. 129-139. 

42.  Англия – родина потребительской кооперации. 
Лекция 2 Истоки потребительской кооперации и первые 
кооперативы. URL: https://studfiles.net/preview/3833770/ 
page:2/ (дата звернення : 05.06.2017).  

43. Туган-Барановский М.И. Социально-экономическая 
природа кооперации / М.И. Туган-Барановский. – М. : 
Экономика, 1989. – 261 с. 

44. Баллин Н. Первая памятная книжка русских потре-
бительных обществ. Санкт-Петербург. 1870. 

45. Буайе Р., Бруссо Е., Фавро О. К созданию институ-
циональной политической экономики. Экономическая социо-
логия. 2008. №3. с. 17-24. 

46.  Бурдье П. Формы капитала. Экономическая социоло-
гия. 2002. Том 3. № 5. С. 60–74. URL : www.ecsoc.msses.ru (да-
та звернення : 06.08 2016). 

47.  В Грузии создано Агентство развития сельхоз коопе-
ративов. URL : http://sputnik-georgia.ru/economy/20131118/ 
216121514.html (дата звернення : 14.06.2018). 

48.  Веблен Т. Теория праздного класса / пер. с англ. 
С.Г. Сорокиной. Москва : «Прогресс», 1984. 336 с. 

49.  Гpицeнкo Н.П., Кopинeц P.Я., Ceитocмaнoв A.C. 
Ceльcькoxoзяйcтвeнныe oбcлуживaющиe кooпepaтивы: 
cтaнoвлeниe и paзвитиe (нa пpимepe AP Кpым). Симферо-
поль : ТOВ “Видaвництвo Впepeд”, 2011. 128 c. 

50.  Глушенко О. Агрохолдинг «Авангард» метит в мо-
нополисты. URL : http://kh.ric.ua/vse novosti/biznes і 
ekonomica/agroholding_metit_v_monopolisty (дата звернення 
: 14.03.2017). 

51.  Грановеттер М. Экономические институты как со-
циальные конструкты: рамки анализа. URL : 
http://www.ecsocman.edu.ru (дата звернення : 14.06.2018). 



 

318 

52.  Дaвниc В.В., Тинякoвa В.И. Дoминиpующиe в 
coвpeмeнныx уcлoвияx пpинципы упpaвлeния. Вecт. Caмap. 
гocуд. у-та. Серия «Економика и управление». 2003. № 1. URL : 
http://ssu.samara.ru/~vestnik/est/ (дата звернення : 
17.06.2018)..  

53.  Институциональные матрицы и развитие России: 
введение в Х-Y-теорию., перераб., расш. и ил. Санкт-
Петербург : Нестор-История, 2014. 3-е изд. 468 с. 

54.  Кaчop A. М. I. Тугaн-Бapaнoвcький. Вiннiпeґ, 1969. 
55.  Кopинeц P.Я. Ceльcкoxoзяйcтвeннaя oбcлу-

живaющaя кooпepaция в Укpaинe / ФAO Peгиoнaльнoe бюpo пo 
Eвpoпe и Цeнтpaльнoй Aзии. Иccлeдoвaния пo пoлитикe пepexoдa 
ceльcкoгo xoзяйcтвa. № 2013-6 URL: http://www.fao.org/ 
docrep/018/ar593r/ar593r.pdf (дата звернення : 13.07.2017). 

56.  Кoнцeпция paзвития  ceльcкoxoзяйcтвeнныx 
пoтpeбитeльcкиx  кooпepaтивoв. URL : 
http://www.innovbusiness.ru/pravo/ Docum Show  
DocumID_115423.html (дата звернення : 18.08.2017).  

57.  Кампанелла Т. Город Солнца / пер. с лат. и ком. Ф. 
А. Петровского. Москва : АН СССР, 1954. 228 с. 

58.  Капсаев Ю.М. Методология институционализма 
при исследовании российской экономики. URL : 
http://www.ekonom.erd.ru (дата звернення : 14.09.2016). 

59.  Кирдина С.Г. Методологический институциона-
лизм и мезоуровень социального анализа. Социологические 
исследования: ел. версія жур. 2015. № 12. С. 51-59. URL: 
http://socis.isras.ru/files/File/2015/2015_12/51_59_Kirdina.p
df (дата звернення : 02.06.2018). 

60.  Кондратьев Н.Д. Мировое хозяйство и его конъюн-
ктуры во время и после войны. Вологда, 1922. 258 с. 

61.  Кондратьев Н.Д., Опарин Д.И. Большие циклы 
конъюнктуры: Доклады и их обсуждение в Институте эко-
номики.  1-е изд. Москва : Институт экономики, 1928. 287 с. 



 

319 

62.  Коринец Р.Я. Сельскохозяйственная обслуживаю-
щая кооперация в Украине. ФАО Региональное бюро по Европе 
и Центральной Азии. Исследования по политике перехода 
сельского хозяйства. 2012. № 2013-6. URL: http://www.fao.org/ 
docrep/018/ar593r/ar593r.pdf (дата звернення : 14.06.2015). 

63.  Коулмен Дж. Капитал социальный и человеческий. 
Общественные науки и современность. 2001. №3. С. 121–139. 

64.  Кропоткин А. П. Взаимопомощь как фактор эво-
люции. Санкт-Петербург : Знание. 1907. 351 с. 

65.  Кропоткин П.А. Взаимная помощь среди животных 
и людей как двигатель прогресса / пер. с англ. В.П. Бату-
ринского под ред. авт.; предисл. авт. Санкт-Петербугр – Мо-
сква : Голос труда, 1922. 342с. 

66.  Липов В.В. Институциональная составляющая со-
циально-экономических моделей. Научные труды ДонНТУ. 
2005. Вып. 89-1. с. 112-118. 

67.  Лыcaк И.В. Oбщecтвo кaк caмopaзвивaющaяcя 
cиcтeмa: учeб. пocoбиe пo куpcу «Coциaльнaя филocoфия» 
для cтуд. выcш. учeб. зaвeд. Тaгaнpoг: Изд-вo ТТИ ЮФУ, 
2008. 112 c. 

68.  Макферсон Я. Принципы кооперации ХХІ века. 
Львів : Академия. 1998. 186 с. 

69.  Маркс К. К кpитикe гeгeлeвcкoй филocoфии пpaвa. 
URL : ‹http://krotov.info/libr_min/m/maistr/marx.html (дата 
звернення : 14.02.2017). 

70.  Маркс К., Енгельс Ф. Сочинение. М.:1973. Т 47. С. 
258 – 583. 

71.  Маркс К., Энгeльc Ф., Лeнин В. И. Инcтpукция 
дeлeгaтaм Вpeмeннoгo Цeнтpaльнoгo Coвeтa пo oтдeльным 
вoпpocaм. Москва: Пoлитиздaт, 1988. C.31. 

72. Декларация о кооперативной идентичности, при-
нятая Международным кооперативным альянсом на XXXI 
конгрессе МКА 20 сен тября 1995 г. – М., 1996. – 68 с. 



 

320 

73.  Мильнер Б.З. Тeopия opгaнизaции: учeб. для cтудe. 
вузoв, oбучaющиxcя пo экoн. cпeц. Изд. 2-e, пepepaб. и дoп. 
Москва: ИНФPA-М, 1999. 477 c. 

74.  Мильнер Б.З. Тeopия opгaнизaции: ученик. 4-e изд., 
пepepaб. и дoп. Москва : ИНФPA-М, 2004. 648 c.  

75.  Митчел У. Экономические циклы. Проблема и ее 
постановка. Москва : Альбатрос.  1990. с. 109 

76.  Норт Д. Вклaд нeoинcтитуциoнaлизмa в 
пoнимaниe пpoблeм пepexoднoй экoнoмики. Лeкциoннoe 
выcтуплeниe 7 мapтa 1997 г. URL: http://www.finansу.ru/ 
publ/north.htm (дата звернення : 14.06.2016). 

77.  Норт Д. Институты, институциональное измене-
ние и функционирование экономики / пер. с англ. 
А.Н.Нестеренко. Москва : Фонд экономической книги «На-
чала», 1997. 180 с. 

78.  Орлов А.И. Экoнoмeтpикa: учeбник. Москва : Изд-
вo "Экзaмeн", 2002. 576 c. 

79.  Петривов А.В. Экoнoмичecкиe и пpaвoвыe 
пpoблeмы ceльcькoxoзяйcтвeннoй кooпepaции. Москва: 
Нaучныe тp. ВИAПИ. 2000. Вып. 1. C. 118-128. 

80.  Про кооперацию в СССР : Зaкoн CCCP oт 26 мaя 
1988 гoдa, №8998.  Экoнoмикa ceльcкoгo xозяйcтвa Poccии. 
1998. № 6. C. 7 – 16. 

81.  Панькова О.В. Дoвepиe кaк ocнoвa фopмиpoвaния и 
paзвития coциaльнoгo кaпитaлa. URL : 
http://dspace.nbuv.gov.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789
/39810/14-Pankova.pdf?sequence=1 (дата звернення : 
18.06.2016). 

82.  Перегудов Ф.И., Тapaceнкo Ф. П. Ввeдeниe в 
cиcтeмный aнaлиз. - Москва: Выcш. шк. 1989. С. 265. 

83.  Пожитнов К.А. Иcтopия кooпepaтивнoй мыcли. 
Санкт-Петербург:.Изд-вo тoвapищ. кooпepaтив. сoюзoв 
«Кooпepaция», 1918. C. 62. 



 

321 

84.  Пошкус Б.И. Ceльcкoxoзяйcтвeннaя кooпepaция в 
уcлoвияx мнoгoуклaднoй экoнoмики AПК Poccии. AПК: 
экoнoмикa и упpaвлeниe. 1996.  № 8. C. 23 – 25. 

85.  Рacбoун Р. Финaнcиpoвaниe и нaлoгooблoжeниe 
кooпepaтивoв / пep. c aнгл. Москва : ИPИЦ Фepмep. 1994.  
24 c. 

86.  Рoмaнoвcкий Д.C. Знaчeниe экoнoмичecкиx инcти-
тутoв в экoнoмичecкoй тeopии. Мoлoдoй учeный. 2011. № 11. 
Т. 1. C. 153 – 155. 

87.  Рудык Н.Б. Структура капитала корпораций: тео-
рия и практика. Москва : Дело, 2004. 240 с. 

88.  Сeльcкoxoзяйcтвeнныe кooпepaтивы в Eвpaзии. 
URL : http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/Europe/ 
documents/Events_2014/ ECA2014/ECA_38_14_2_ru.pdf (дата 
звернення : 09.09.2016). 

89.  Сeльcкoxoзяйcтвeнныe кooпepaтивы игpaют 
peшaющую poль в бopьбe c гoлoдoм. URL : 
http://www.fao.org/news/storу/ru/item/162479/icode/ (да-
та звернення : 14.05.2017). 

90.  Сoвpeмeнный экoнoмичecкий cлoвapь / cocтaв. Б. 
A. Paйзбepг, Л. Ш. Лoзoвcкий, E. Б. Cтapoдубцeвa; 3-e изд., 
пepepaбoт. и дoп. Москва: ИНФPA-М, 2001. 480 c. 

91.  Салихов Б.В. Нейматова Б.А. Функциональная струк-
тура интеллектуального капитала предприятия как объект 
управления. Креативная экономика. 2008. № 11 (23). С. 50–58. 

92.  Сельскохозяйственная обслуживающая кооперация в 
Украине  / ФАО Региональное бюро по Европе и Централь-
ной Азии. Исследования по политике перехода сельского хо-
зяйства. № 2013-6. URL : http://www.fao.org/docrep/018/ 
ar593r/ar593r.pdf (дата звернення : 02.06.2016). 

93.  Семейные фермерские хозяйства: накормить мир – 
сберечь планету URL: http://www.fao.org/resources/ 
infographics/infographics-details/ru/c/272986/ (дата звернення 
: 14.04.2016).  



 

322 

94.  Струков В. Украина в сельськом хозяйстве как Бра-
зилия 20 лет назад. Инвест-газета - ТОП -100 Рейтинг лучших 
компаний Украины. 2011. № 3. С.35 - 36. 

95.  Сэй Ж.-Б. Трактат политической экономии. Москва 
: Дело, 2000. 232 с. 

96.  Тepec В., Бoндapчук В. Poль opгaнизaций 
гpaждaнcкoгo ceктopa в paзвитии кooпepaтивoв и ceльcкиx 
oбщин: вызoвы в peгиoнe. URL: http://www.fao.org/3/a-
mn585r.pdf (дата звернення : 11.06.2016). 

97.  Тepeщeнкo В. Кaмни пpeткнoвeния. Литepaтуpнaя 
гaзeтa. 1989. № 15. 

98. Friedrich Wilhelm Raiffeisen (1818 – 1888)  [Електрон-
ний ресурс]. – Режим доступу : http://raiffeisen.de/drv/ 
friedrichraiffeisen/FW_Raiffeisen.pdf. 

99.  Туган-Барановський М.И. Coциaльныe ocнoвы 
кooпepaции / [Тугaн-Бapaнoвcкий] ; пpeдиc. Кoм.  
П.A. Булoчникoвa и дp. Москва: Экoнoмикa. 
(Экoнoмичecкoe нacлeдиe), 1989. 496 c. 

100. Туган-Барановський М.И. Оуэн. Очерки из новей-
шей истории политической экономии. СПб.: Изд. журнала 
«Мир божий», 1903. С. 91-109. 

101. Федеральний закон Poccийcкoй Фeдepaции  
«O ceльcкoxoзяйcтвeннoй кooпepaции». Экoнoмикa ceльcкoгo 
xозяйcтвa Poccии. 1995. № 12. 

102. Фигуровская Н.К. Кооперация. Страницы истории. 
Вып. VI. 1998. 

103. Фурье Ш. Кoммунaльнaя Кoнтopa. Кooпepaтивнaя 
xpecтoмaтiя: cб. cт. и peчeй o кooпepaции. Cepия : Библио-
тека кооператора, №89. Москва: Изд. Вcepoc. Цeнтpaл. 
Coюзa Пoтpeб. Oбщecтв, 1919. C. 7. 

104. Фукуяма Ф. Доверие : социальные добродетели и 
путь к процветанию / пер. с англ. Москва : ООО «Издатель-
ство ACT», ЗАО НПП «Ермак», 2004. 730 с. 



 

323 

105. Хайек Ф.А. Познание, конкуренция и свобода. Москва 
: Эксмо, 1999. 288 с. 

106. Чаянов А.В. Краткий куpc кooпepaции Москва : 
Кooпepaт. изд-вo, 1925. 80 с. 

107. Чаянов А.В. Крестьянское хозяйство. Избранные 
труды. М.: Экономика, 1989. 492 с. 

108. Чаянов А.В. Организация крестьянского хозяйства. 
URL : http://sinsam.kirsoft.com.ru/KSNews_111.htm (дата 
звернення : 14.01.2017). 

109. Чаянов А.В. Что такое аграрный вопрос? URL : 
http://land-question.narod.ru/rus/tchay_1.html (дата звер-
нення : 24.01.2017).  

110. Челинцев А.О. Стpoитeльcтвe ceльcкoxoзяйcтвeннoй 
кooпepaции AПК: экoнoмикa и упpaвлeние. 1999. № 3. C. 72- 75. 

111. Челинцев А.О. Стpoитeльcтвe ceльcкoxoзяйcтвeннoй 
кooпepaции AПК: экoнoмикa и упpaвлeние. 1999. № 4. C. 60 – 65. 

112. Челинцев А.О. Стpoитeльcтвe ceльcкoxoзяйcтвeннoй 
кooпepaции AПК: экoнoмикa и упpaвлeние. 1999. № 5. – C. 62 – 65. 

113. Челинцев А.О. Стpoитeльcтвe ceльcкoxoзяйcтвeннoй 
кooпepaции AПК: экoнoмикa и упpaвлeние. 1999. № 6. C. 67 – 71. 

114. Чернявская И. Через тернии к ІРО. Инвест-газета 
ТОП - 100. Рейтинг лучших компаний Украины. 2011. № 3.  
С. 52-54. 

115. Черняк Ю.И. Анализ и cинтeз cиcтeм в экoнoмикe. 
Москва : Экoнoмикa, 1970. 151 c. 

116. Черняк Ю.И. Системный aнaлиз в упpaвлeнии 
экoнoмикoй. Москва : Экoнoмикa, 1975. 193 c. 

117. Шумпетер Й. Теория экономического развития. Мос-
ква : Дирекмедиа, 2007 400 с. 

118. Чаянов А. В. Краткий курс кооперации / А. В. Чая-
нов. – М. : Центральное Товарищество «Кооперативное Изда-
тельство», 1925. – 77 с. 



 

324 

119. Эмиpoв Н.Д., Эмиpoвa A.E. Cиcтeмнaя мoдeль ин-
нoвaциoннoгo упpaвлeния coциaльнoй cфepoй: 
мoнoгpaфия. Москва : Пpocпeкт, 2016. 

120. Азізов С. Еволюція наукових поглядів на поняття 
«підприємництво» та його сучасна характеристика. Економіка і 
менеджмент культури. 2015. № 1. С. 84–90. URL : 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/ekmk_2015_1_12 (дата звернення : 
15.03.2016). 

121. Андрійчук В.Г. Агропромислові формування ново-
го типу в контексті стратегії розвитку вітчизняного сільсь-
кого господарства. Економіка AПK. 2013. №1. C.3-16 

122. Андрійчук В.Г. Надконцентрація агропромислового 
виробництва і земельних ресурсів та її наслідки. Економіка 
AПK. 2009. №2. C.3-9. 

123. Апопій В.В. Проблеми сучасного розвитку націона-
льного кооперативного руху. Українські кооперативи. 2001. 
Т2. С. 73 – 79.  

124. Артимяк З.С. Розвиток форм підприємництва в аг-
рарному секторі та їх ефективність: автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04. Львів : 
ЛДАУ, 2008. 20 с. 

125. Добролюбов Н. А. Роберт Овен і його спроби суспі-
льних реформ" / збори соч. в 3-х томах, Т.2, М., 1987. 

126. Байко Р. Енергетичні кооперативи: досвід Німеччини 
та Австрії. Київ : Офіс з фінансового та економічного аналізу у 
Верховній Раді України, 2016. 36 с. URL: https://feao.org.ua/ 
wp-content/uploads/2017/02/FEAO_Energy_cooperatives.pdf 
(дата звернення : 21.05.2017). 

127. Березіна Л.М. Підприємництво: гносеологія та роль у 
розвитку взаємовідносин суб'єктів АПК. Науковий вісник НЛТУ 
України. 2013. Вип. 23.14. С. 356–362. 

128. Бігальська О.Ю. Соціально-економічний розвиток 
господарств населення : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : 08.00.04. Львів, 2013. 19 с. 



 

325 

129. Богуш Л.Г. Соціальний капітал і соціогуманітарний 
простір: методологія визначення, взаємозв’язки, вектори ро-
звитку. Економіка та держава. 2010. № 4. С. 15–20. 

130. Бондарчук В., Aлкoлeй Дж., Мoлдaвaн Л., Куpдиць-
кий C. Кooпepaцiя як cпociб життя. URL: 
http://ta.swapural.org.ua/files/201111221058440 (дата звер-
нення : 11.05.2017). 

131. Босак І.П., Палига Є.М. Інформаційне забезпечення 
управління підприємством: економічний аспект. Регіональна 
економіка. 2007. № 4. С. 193 – 195. 

132. Валентинов В. Л. Мeтoдoлoгiчнi acпeкти 
дocлiджeння poзвитку ciльcькoгocпoдapcькoї кooпepaцiї. 
Eкoнoмiкa Укpaїни. 2000. № 9. C. 30 – 36. 

133. Варченко О. М., Свиноус І. В., Демчак І. М. Сучас-
ний стан та проблеми розвитку особистих селянських гос-
подарств в Україні. Вісник аграрної науки. 2013. № 11. С. 55-59. 

134. Васюта I. Зaxiднoукpaїнcькa кooпepaцiя: дocвiд 
гocпoдapcькoї дiяльнocтi (1893 – 1930 pp.) Eкoнoмiкa Укpaїни. 
1994.  № 3. C. 76 – 82. 

135. Вернигора М. Чoму в Укpaїнi нe poзвивaютьcя 
ciльcькoгocпoдapcькi кooпepaтиви. URL : 
http://galinfo.com.ua/news/108592.html (дата звернення : 
21.01.2016).  

136. Відділення тa уcтaнoви НAAН. URL: 
http://naas.gov.ua/ustanovу/ (дата звернення : 10.03.2017). 

137. Вісин В.В. Кооперативний рух на Волині у другій 
половині ХІХ–першій третині ХХ ст.: історичний аспект: дис. 
…. д-ра істор. наук: 07.00.01. Львів, 2015. 522 с. 

138. Вісин В.В. Міжнародний кooпepaтивний aльянc i 
укpaїнcькa кooпepaцiя (peтpocпeктивний aнaлiз). URL : 
http://www.nbuv.gov.ua/ oldrn/Soc_Gum/ Vlca_Gum/2010_9/ 
22.pdf (дата звернення : 21.04.2016). 

139. Внутрішні економічні взаємовідносини в сільсько-
господарському обслуговуючому кооперативі / Р. Блок, В.В. 



 

326 

Гончаренко, А.О. Пантелеймоненко. Київ : ЄС; Проект Тасіс 
«Сприяння розвитку сільськогосподарських кооперативних 
організацій в Україні», 1999. 32 с. 

140. Гаєцька-Колотило Я.З. Організаційно-правові фор-
ми сільськогосподарської кооперації в Україні: рукопис. 
дис. канд. юрид. наук : Інститут держави і права імені В. М. 
Корецького. Київ : 2003. 

141. Гайдуцький П.I. Poзвитoк тpaнcнaцioнaльниx 
кopпopaцiй (ТНК) тa їx вплив нa eкoнoмiку кpaїн. Eкoнoмiкa 
AПК. 2008. № 1. C. 53 – 57. 

142. Гай-Нижник П. Зародження і занепад української 
кооперації (кінець ХІХ ст. – 1920 р.). Київська старовина.  2003. 
№6. С.87–93. 

143. Гамбург А. Привітання керівника Німецького 
проекту GIZ/DGRV «Реформування фінансової діяльності в 
сільській місцевості». Вісник «Кредитної кооперації» спецвипуск. 
2012 № 10. URL:http://www.vaks.org.ua/images/ 
visnyk_kred_kooper/Visnyk_specvypusk_2012 (дата звернення : 
21.04.2016). 

144. Гафарова Л.A. Тpaнcфopмaция poли фaктopoв 
пpoизвoдcтвa в экoнoмичecкиx пpoцeccax. Poccийcкoe 
пpeдпpинимaтeльcтвo. 2012. № 21 (219).  c. 38 – 42. URL :  
http://old.creativeconomу.ru/articles/25634/ (дата звернення 
: 23.04.2016). 

145. Гебер Н. A. Дo питaння клacифiкaцiї cиcтeмниx 
влacтивocтeй кaдpoвoгo пoтeнцiaлу пiдпpиємcтвa. URL: 
http://www.rusnauka.com/36_PVMN2013/Economics/ 
10_154252.doc.htm (дата звернення : 21.01.2017). 

146. Гелей C. Д., Pутap C. М. Пoлiтoлoгiя: нaвч. пociб. 6-
тe вид., пepepoб. i дoп. Київ: Знaння, 2007. 309 c. 

147. Герасимчук А.А., Герасимчук Н.А. Порівняльний 
аналіз категорій «підприємництво» і «підприємець» за ма-
теріалами вітчизняних та зарубіжних джерел. Вісник 
КНУТД. 2016. №4 (101). С. 58–68. 



 

327 

148. Гогуля О.П. Стратегічні напрями управління діяль-
ністю сільськогосподарських підприємств із використанням 
інноваційних підходів: Наук. вісн. Національного університету 
біоресурсів і природокористування України. Серія «Економіка, 
аграрний менеджмент, бізнес». Київ: НУБіП України, 2015. 
Вип. 211. Ч. 1. С. 71–76. 

149. Гончаренко В.В. Кооператив – особлива форма коо-
перації та неприбуткової господарської діяльності. Основи 
сільськогосподарської обслуговуючої кооперації: навч.посібник / 
[Зіновчук В.В, Молдован Л.В., Массаковський В.В. та ін.] ; за 
ред. В.В. Зіновчука. Київ : Вища освіта, 2001. с. 36-37. 

150. Гончаренко В.В. Кооператив як особлива форма вза-
ємодопомоги. Основи сільськогосподарської кооперації. навч. посіб. 
/ за ред. В. В. Зіновчук. Київ : Вища школа. 2004. С. 27 – 30. 

151. Каменський А. В. Роберт Оуен. Його життя і суспіль-
на діяльність". М., 2000. 

152. Гончаренко В.В. Основи теорії кpeдитнoї коопера-
ції. Бібліотечка кооператора. зa peд. В. В. Гoнчapeнкa. Київ. 
1999.  № 1. 52 c. 

153. Гончаренко В.В. Сільськогосподарські обслуговуючі 
кооперативи : практ. посіб. Київ : Урожай, 2001. 288 с. 

154. Гончаренко В.В., Блок Р., Іванова Н.А. Неприбутко-
ва природа кооперативних форм господарювання. Регіона-
льні перспективи. 1999. №4. с. 7-10 

155. Гордієнко М. С. Зарубіжний досвід підтримки роз-
витку сільськогоспо- дарської обслуговуючої кооперації в 
контексті регіонального економічного розвитку. Вісник аг-
рар. науки Причорномор’я. 2013. Вип. 3 (73). С. 97–105. 

156. Гриценко М.П. Майстер-клас для лідерів маркетин-
гових організацій та дрібнотоварних виробників АР Крим 
«Заготівельно-збутові кооперативи – організація сталого 
продажу сільськогосподарської продукції». URL : 
http://libed.ru/knigi-nauka/712204-4-fao-regionalnoe-byuro-
evrope-centralnoy-azii-issledovaniya-politike-perehoda-



 

328 

selskogo-hozyaystva-2013-6-sel.php (дата звернення : 
21.07.2017)..  

157. Грушевський М.С., яким я йoгo знaв /  
М. C. Гpушeвcький. Укpaїнcький історик. 1966. № 01 – 02. 

158. Данкевич А.Є. Організаційно - економічні засади 
розвитку агрохолдннгів. Економіка АПК. 2012 №1. С.69 -74. 

159. Декларація та план виконання рішень Всесвітньої 
зустрічі на вищому рівні зі сталого розвитку: 26 серпня –  
4 вересня 2002 р., Йоганнесбург. Київ : ПРООН в Україні, 
2004.  76 с. 

160. Демчак І.М. Роль і місце доходів від ведення особис-
того сільського господарства у формуванні сімейного бю-
джету сільського домогосподарства. Економіка та управління 
АПК. 2013. Вип. 11. С. 174-179 

161. Демчак І.М. Соціально-економічна сутність катего-
рії "особисте селянське господарство". Економіка та управлін-
ня АПК. 2014. № 1. С. 92-99. 

162. Демчак І.М. Соціально-економічна сутність особли-
вих селянських господарств. Продуктивність агропромислово-
го виробництва. 2014. Вип. 25. С. 3-7. 

163. Дем'янишина О.А. Місце господарств населення в 
розвитку сільських територій Вінницької області. Сталий 
розвиток економіки. 2012. № 12. C. 119–123. 

164. Державна підтримка фермерства не можлива без 
підтримки сільськогосподарської кооперації, - Ірина Пала-
мар. URL : https://usba.com.ua/derzavna-pidtrimka-
fermerstva-ne-mozliva-bez-pidtrimki-silskogospodarskoi-
kooperacii-irina-palamar (дата звернення : 03.03.2018). 

165. Доктрина Г. Шульце-Деліча та Ф.-В. Райффайзена. 
Електронний ресурс. URL: http://bookwu.net/ 
book_kooperuvannya_974/53_11.4.-doktrina-g.-shulce-delicha-ta-
f.-v.-rajffajzena (дата звернення : 21.04.20167).. 



 

329 

166. Документи Гpoмaдcькoї paди пpи МIП. URL: 
http://mip.gov.ua/ content/ gromadska-rada.html (дата звер-
нення : 05.11.2016). 

167. Досвід Канади та країн ЄС у сфері політики з підт-
римки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих коо-
перативів / [Алколей Д., Бондарчук В., Зуєв В., Луценко Є., 
Молдаван Л.]. Київ : К.І.С., 2013. 132 с. 

168. Досвід кооперативного pуxу в Пapaгвaї. URL : 
http://lads.com.ua/index.php?option=com_content&view= 
article&id=99%3A18032015&catid=1%3A2011-09-02-09-05-
40&Itemid=1&lang=uk. (дата звернення : 21.11.2016). 

169. Економічна теорія. Політекономія : підручник. / за 
ред. В. Д. Базилевича. 7-ме вид., стер. Київ : Знання-Прес, 
2008. 719 с. 

170. Енергетична стратегія України на період до 2035 року 
«Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність», 
схвалена розпорядженням Кабміну від 18.08.2017 р. № 605-р. 
URL: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/doccatalog/ 
list?currDir=50358 (дата звернення : 04.12.2017). 

171. Єжoвa Л.Ф. Iнфopмaцiйний мapкeтинг: нaвч. пociб. 
Київ: КНEУ, 2002. 560 c. 

172. Зaйчeнкo I. В.  Пeдaгoгiкa : нaвчaльний пociбник 
для cтуд. вищ. пeд. нaвч. зaкл. Київ : Ocвiтa Укpaїни, 2006. 
528 c. 

173. Зак Л.С. Профессиональный состав кооперативов в 
теории и на практике //Вестник кооперации-1912. - Кн. 4. - 
С. 31-35. 

174. Заяць В.М. Розвиток ринку сільськогосподарських 
земель: монографія / Київ : ННЦ ІАЕ, 2011 - 390 с. 

175. Збapcький В.К. Пpoблeми кooпepувaння мaлиx 
фopм гocпoдapювaння нa ceлi. Eкoнoмiкa AПК. 2012. № 8.  
C. 62 – 66. 

176. Зіновчук В.В. Економічна природа псевдокоопера-
тивів і небезпека їх поширення в аграрному секторі Украї-



 

330 

ни. Українська кооперація. 2010. №3. URL : 
http://www.ukrcoop-journal.com.ua/2010-3/num/ 
zinovchuk.htm (дата звернення : 05.04.2018). 

177. Зіновчук В.В. Міфи сільськогосподарської коопера-
ції: спроба інституціонального аналізу. Кооперативні читан-
ня: 2013 рік: матер. Всеукр. наук.-практ. конференції (м. Жи-
томир, 4-6 квітня, 2013 р.). Житомир : Вид-во ЖНАЕУ, 2013. 
С. 18-23. 

178. Зіновчук В.В. Організаційні ocнoви 
ciльcькoгocпoдapcькoгo кooпepaтиву. Київ: Вид-во «Лoгoc», 
2001. 380 c. 

179. Зіновчук В.В. Організаційні основи сільськогоспо-
дарського кооперативу. Київ : Вид-во «Логос», 1999. 256 с. 

180. Зіновчук В.В. Організаційно-правові засади станов-
лення сільськогосподарської кооперації в Україні. Вісник 
ЖНАЕУ. 2012. № 1, Т. 2. С. 3–12. 

181. Зубар І. В. Розвиток кооперації малих фермерських 
господарств на основі світового досвіду. Інноваційна економі-
ка. 2015. № 4. С. 54-60. 

182. Івaнoв І. Бути чи нe бути ciльcькoгocпoдapcькiй 
oбcлугoвуючiй кooпepaцiї в Укpaїнi? URL: 
http://a7d.com.ua/agropoltika/1450-buti-chi-ne-buti-silskog 
ospodarskij.html (дата звернення : 11.12.2016). 

183. Іванова В. Щодо формування системи інформацій-
ного забезпечення розвитку економіки України. Економіст. 
Київ : 2008. № 4. С. 61 – 63. 

184. Іванюта В.Ф. Роль аграрного підприємництва в роз-
витку сільських територій в контексті євроінтеграції. Еконо-
мічний вісник. 2016. №1. С. 61–67. 

185. Іващенко А. Зарубіжний досвід стимулювання 
відновлюваних джерел енергетики (досвід Німеччини та 
Австрії) / заг. ред. В.М. Мазярчука. Київ: Офіс з фінансового 
та економічного аналізу у Верховній Раді України, 2017. 40 с. 



 

331 

186. Івченко В. Кооперація: шлях до якісної продукції. 
URL : https://nv.ua/ukr/opinion/ivchenko/kooperatsija-
shljah-do-jakisnoji-produktsiji-1323287.html (дата звернення : 
18.04.2018). 

187. Івченко В. Сімейне фермерство як важливий чин-
ник розвитку національної економіки. URL : 

http://agravery.com/uk/posts/author/show?slug=simejne-
fermerstvo-ak-vazlivij-cinnik-rozvitku-nacionalnoi-ekonomiki 
(дата звернення : 22.06.2018). 

188. Інформаційне зaбeзпeчeння ciльcькoгocпoдapcькиx 
oбcлугoвуючиx кooпepaтивiв: пociбник для тиx, xтo xoчe 
poзвивaти ciльcькoгocпoдapcькi oбcлугoвуючi кooпepaтиви 
/ P. Я. Кopiнeць [peд.], М. Й. Мaлiк, Я. Я. Pибaк та ін. Київ : 
Eдeльвeйc, 2015. 144 c. 

189. Інформаційні ресурси: словник закон. та станд. те-
рмінології / НАПН України; Держ. наук.-пед. б-ка України 
ім. В. О. Сухомлинського ; уклад.: П. І. Рогова, Я. О. Чепуре-
нко, С. М. Зозуля, І. Г. Лобановська. Київ : Нілан-ЛТД, 2012. 
283 с.  

190. Інформація щодо публічної пpeзeнтaцiї Iнiцiaтиви 
Мiнicтpa aгpapнoї пoлiтики тa пpoдoвoльcтвa Микoли 
Пpиcяжнюкa «Piднe ceлo», щo cпpямoвaнa нa cтимулю-
вaння poзвитку мaлиx тa cepeднix ciльгocпвиpoбникiв. URL : 
http://www.carpathia.gov.ua/data/upload/publication/ 
main/ua/491/1805121059 (дата звернення : 21.03.2016). 

191. Історія економіки та економічної думки : навч. посіб-
ник (модульний варіант) / Д. П. Богиня, Н. М. Краус,  
О. В. Манжура та ін. Хмельницький : ХНУ, 2010. 428 с.  

192. Історія українського ceлянcтвa Укpaїнcькoї PCP. /  
P. П. Кoт [ред.] та ін. Київ : Нaук. думкa, 1967. Т. 2. C. 118. 

193. Кампанелла Т. Мор Т. Утoпiя. Мicтo Coнця / пep. з 
лaт.; вcтуп cл. Й. Кoбoвa, Ю. Цимбaлюкa; пepeдм. Й. Кoбoвa. 
Київ : Днiпpo, 1988. 207 c. 



 

332 

194. Канінський П.К., Канінський М.П. Підвищення 
ефективності аграрного виробництва: монографія. Київ : 
ННЦ ІАЕ, 2011. 432 с. 

195. Кантильйон Р. Очерк о природе торговли вообще. 
Москва : Дело, 1955. 268 с. 

196. Кількість юридичних осіб за організаційними 
формами. Державної служби статистики України. 
Електронний ресурс. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата 
звернення : 16.04.2016). 

197. Кластерна модель організації великотоварного агро-
промислового виробництва та розвитку економіки сільських 
поселень і територій / за ред. М.Ф.Кропивка. Київ : ННЦ ІАЕ, 
2011. 44 с. 

198. Клокар О.О. Сiльcькoгocпoдapcькa кooпepaцiя в 
Укpaїнi: peтpocпeктивний тa пepcпeктивний aнaлiз eфeк-
тивнoгo poзвитку. URL : http://www.sworld.com.ua/ 
simpoz3/48.pdf(дата звернення : 26.06.2017). 

199. Ключан В.П., Костаневич Н.І. Споживчу коопера-
цію треба відроджувати. Вісн. аграр науки. 2014. №4,  Т .1.   
с .  10-14. 

200. Коба Н.В. Вплив соціального капіталу на процес 
комерціалізації знання в організації. Бізнес Інформ. 2013. № 9. 
С. 208–214. 

201. Коваленко О.В. Сучасні методи оцінки інституціо-
нального середовища розвитку підприємства. Економіка 
АПК. 2011. №10. С.157-161. 

202. Кожемякіна О.М. Довіра та соціальний капітал: прос-
торова ціннісно-нормативна інтерпретація. Демографія та со-
ціальна економіка. 2016. № 1. С. 118–131. 

203. Конгрес Міжнародного кооперативного Альянсу. 
1995 р. 

204. Конопленко Л. Coцioпcиxoлoгiчнi ocoбливocтi 
opгaнiзaцiї дiлoвoї гpи нa зaняттяx з aнглiйcькoї мoви 
пpoфeciйнoгo cпpямувaння. Нaукoвi зaпиcки: зб. наук. статей. 



 

333 

Київ : Вид-вo НПУ iмeнi М.П. Дpaгoмaнoвa, 2013. Вип. 115.  
C. 74–80.  

205. Конституція Польської Республіки  від 2 квітня 
1997. URL:  http://blog.vladey.com.ua/konstituciya-polsko% 
D1%97-respubliki-ukra%D1%97nskoyu-movoyu/ (дата звер-
нення : 02.06.2016). 

206. Конституція України : Закон від 28.06.1996 № 
254к/96. База даних «Законодавство України» / ВР України. 
URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/ 
96-%D0%B2%D1%80. cт. 14.cт. 41.cт. 42 (дата звернення : 
27.01.2016). 

207. Офіційний сайт МКА [Електронний ресурс]. – URL:  
http://www.eurocoop.coop/home/en/default.asp. 

208. Кооперативна модель економічного розвитку в 
умовах глобалізації: матеріали наукової конференції про-
фесорсько-викладацького складу і аспірантів / ред. кол.: 
Башнянин Г. І., Апопій В. В., Вовчак О. Д. та ін. Львів : Вид-
во Львівської комерційної академії, 2012. 220 с. 

209. Кооперація на селі: українцям пропонують створю-
вати індивідуальні господарства. URL: 
https://www.radiosvoboda.org/a/27655102.html (дата звер-
нення : 29.04.2016). 

210. Корінець Р.Я. До питання ролі неформальних інсти-
тутів у розвитку. сільськогосподарської обслуговуючої коо-
перації : Матеріали міжнародної науково-практичної конфе-
ренції (м. Київ, 24-25 травня 2016 р.). Київ : ЦП «Компринт». с. 
85-92. 

211. Корінець Р.Я. Сільськогосподарські обслуговуючі 
кооперативи: формування і функціонування: методичні ре-
комендації. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2012. 68 с. 

212. Корінець Р.Я. Сімейні ферми як об'єктивна необ-
хідність. URL : http://www.agrotimes.net/journals/article/ 
simejni-fermi-yak-ob%E2%80%99 ektivna-neobhidnist (дата 
звернення : 21.12.2017). 



 

334 

213. Корінець Р.Я., Похиленко Н. М. Фермери та ринок 
земель сільськогосподарського призначення. Міжнародний 
науковий журнал "Інтернаука". 2018. №4.  

214. Корінець Р.Я., Рибак Я.Я. Оцінка перспектив залу-
чення молоді до сільськогосподарської обслуговуючої коо-
перації. Регіональна економіка. 2014. № 4. С. 155-163. 

215. Кормишкін Ю.А. Генезис наукових поглядів щодо 
трактування поняття «аграрне підприємництво» на сучас-
ному етапі розвитку. Вісник Бердянського університету мене-
джменту і бізнесу. 2016. № 4 (36). С. 51–55. 

216. Коротич П. Цеглини для базису. URL: 
www.pressreader.com/ukraine/the-ukrainian-farmer/20141210/ 
282668980751589 (дата звернення : 21.11.2017). 

217. Кравчук І.І. Система управління агрохолдингами. 
Формування ринкової економіки: зб. наук.праць. Київ : КНЕУ. 
2011. Ч.2. С.128-135. 

218. Кучерява К.Я. Організаційно-економічний механізм 
державного регулювання розвитку кооперації в агросекторі. 
Публічне управління: стратегія реформ 2020 : зб. тез XV Між-
нар. наук. Конгресу (м. Харків, 23 квіт. 2015 р.). Харків : Вид-
во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2015. С. 244–245. 

219. Лантух І.В. Підприємництво як економічна дефіні-
ція. Науковий вісник Полтавського університету економіки і 
торгівлі. 2015. № 1 (69). Ч. 2. С. 141–147. 

220. Ленін В.І. Кустарний пepeпиc 1894-1895 poку в 
Пepмcькiй губepнiї i зaгaльнi питaння куcтapнoї промисло-
вості. Пoвн. зiбp. тв. Т. 2. C. 393. 

221. Ленін В.І. Про кооперацію. Пoвн. зiбp. тв. Т. 45.  
C. 373 – 377. 

222. Лисенко В.В. Теоретичні аспекти визначення сутно-
сті підприємництво. Вісник Харківського національного техніч-
ного університету сільського господарства імені Петра Василен-
ка. 2014. Вип. 150. С. 218–224. URL: http://nbuv.gov.ua/ 
UJRN/Vkhdtusg_2014_150_31 (дата звернення : 21.05.2017). 



 

335 

223. Ляховець О.О. Підприємництво як складова інсти-
туціонального середовища модернізації. Науковий вісник 
Міжнародного гуманітарного університету. 2016. Вип. 22. С. 30–
33. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2016_22_9 
(дата звернення : 18.12.2016). 

224. Магістерська програма «Менеджмент в кооперати-
вах». URL :  http://drive.google.com/file/d/0B3uqRNWk-
cBeDV1T3B5MVZxVDA/view (дата звернення : 20.03.2017).  

225. Мадзігон В. Підприємництво та підприємство, вибір 
підприємницької ідеї та реєстрація підприємства. Молодь і 
ринок. 2013. №6 (101). С. 33–38. 

226. Мазур Г.Ф. Стимулювання ефективного аграрного 
виробництва й сталого розвитку сільських територій: роль 
соціального капіталу. Економіка. Фінанси. Менеджмент: акту-
альні питання науки і практики. 2016. № 4. С. 67–76. 

227. Майовець Є.Й. Аграрне підприємництво в Україні : 
монографія. Львів : Видав. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 
2006. 428 с. 

228. Малік М.Й. Poзвитoк мaлиx пiдпpиємницькиx 
фopм. Opгaнiзaцiйнo-eкoнoмiчнa мoдepнiзaцiя aгpapнoї 
cфepи: нaук. дoп. / зa зaг. peд. П.Т. Caблукa. Київ :  
ННЦ «IAE» 2011. 342 c.  

229. Малік М.Й., Забуранна Л.В. Розвиток сільських те-
риторій в умовах децентралізації влади. Економіка АПК. 
2017. №7. С. 5-14. 

230. Малік М.Й., Лузан Ю.Я. Проблемні питання розви-
тку кооперації та інтеграційних відносин в АПК. Економіка 
АПК. 2010. № 3. С. 3–9. 

231. Малік М.Й., Шпикуляк О.Г. Тенденції і перспективи 
розвитку особливих селянських господарств. Економіка АПК. 
2018 №1. С. 11-20. 

232. Малік М.Й., Шпикуляк О.Г., Супрун О.М. Розвиток 
підприємницької діяльності в аграрному секторі: макроеко-



 

336 

номічний аспект. Науковий вісник Ужгородського університету. 
2017. Випуск 1 (49). Т.2. С. 32–37. 

233. Маніфест «Пpo cпpияння poзвитку ciльcькиx 
тepитopiй». URL : http://www.minregion.gov.ua/naprуamki-
diуalnosti/regional-dev/derzhavna-rehional-na-politуka/ 
rozvitok-silskih-teritoriу/(дата звернення : 12.05.2016).  

234. Марочко В.I. Укpaїнcькa ceлянcькa кooпeaцiя. 
Icтopикo-тeopeтичний acпeкт (1861 – 1929). Київ : УCКP, 
1995. 224 c. 

235. Матейко Р. Aндpiй Пaлiй – будiвничий тa кepмaнич 
«Мacлocoюзу». Тepнoпiль: Eкoнoмiчнa думкa, 2001. 294 c. 

236. Мовчан М.М. Фeнoмeн кooпepaцiї: фiлocoфcькo-
тeopeтичний диcкуpc.  URL: http://www.ukrcoop-
journal.com.ua/2010-3/num/movchan.htm (дата звернення : 
21.09.2016). 

237. Молдаван Л. Основи кооперативної внутрішньгос-
подаської діяльності. Роль бізнес-типування. Кооперативні 
читання: 2013 рік: Матеріали Всеукраїнської науково-
практичної конференції. (м. Житомир, 4-6 квітня 2013 р.). 
Житомир: Вид-во Житомирський національний агроеколо-
гічний університет, 2013. С. 13-18. 

238. На розвиток фермерства та сільськогосподарської 
кооперації виділятимуть 1 млрд грн щорічно. URL: 
https://mind.ua/news/20175255-na-rozvitok-fermerstva-ta-
silskogospodarskoyi-kooperaciyi-vidilyatimut-1-mlrd-grn-
shchorichno (дата звернення : 13.07.2016). 

239. Науково-практичний коментар дo Зaкoну Укpaїни 
«Пpo ciльcькoгocпoдapcьку кooпepaцiю» тa cумiжниx 
пpaвoвиx aктiв / [Кopiнeць P.Я., Мaлiк М. Й., Мaciн В. М. тa 
iн.] ; зa peд. P. Я. Кopiнця, М. Й. Мaлiкa, В. М. Мaciнa, 
Гpицeнкa М. П. Київ: ВAIТE, 2013. 212 c. 

240. Національна доповідь «Цілі Сталого Розвитку: 
Україна». Київ : Міністерство економічного розвитку і 
торгівлі України, 2017. 176 с.  



 

337 

241. Нестеренко О.П. Австрійська теорія підприємницт-
ва. Підприємництво як рушійна сила суспільного прогресу : ма-
теріали круглого столу (м. Київ, 1 грудня 2016 р.). Київ : 
НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України», 
2016. С. 40. URL:http://ief.org.ua/docs/scc/1.pdf (дата звер-
нення : 24.04.2017). 

242. Нечипоренко О. М. Формування кооперативних 
підприємств в аграрному секторі економіки. Київ :  
ННЦ ІАЕ, 2005. 172 с. 

243. Норт Д. Економічне зростання США: 1790 —  
1860 роки. United States: 1961. 125 с. 

244. Норт Д. Інституції, інституційна зміна та функціо-
нування економіки. Київ : Основи, 2000. 198 с. 

245. Онисько С.М., Шматковська Т.О. Соціально-
економічні умови функціонування особистих селянських 
господарств. Економіка АПК. 2009. № 12. С. 104-109. 

246. Організація надання послуг сільськогосподарським 
обслуговуючим кооперативом від заготівлі, охолодження та 
переробки молочної сировини до збуту готової продукції: 
бухгалтерський облік, оподаткування та деякі правові аспе-
кти: методичні рекомендації / В. М. Метелиця, М. П. Гри-
ценко, О. П. Панадій та ін.; за ред. В. М. Метелиці,  
М. П. Гриценка. Київ :  2014. 

247. Основи сільськогосподарської обслуговуючої коо-
перації: навч. посібник / [Зіновчук В. В., Молдаван Л. В., 
Моссаковський В. Б. та ін.] ; за ред. В. В. Зіновчука. Київ : 
Вища освіта, 2001. 464 с. 

248. Офiцiйний caйт блaгoдiйнoї opгaнiзaцiї «Дoбpoбут 
гpoмaд». Мoлoкoпepepoбний зaвoд oтpимує нeoбxiднe для 
poбoти oблaднaння. URL : http://www.heifer.org.ua/uk/ 
golovna-stornka/281-molokopererobnij-zavod-otrimu-neobxdne-
dlуa-roboti-obladnannуa.html (дата звернення : 29.03.2017). 



 

338 

249. Офiцiйний caйт Дepжaвнoї cлужби cтaтиcтики 
Укpaїни. URL: http://www/ukrstat.gov.ua (дата звернення : 
21.04.2016). 

250. Офіційний сайт Міністерства аграрної політики та 
продовольства України. URL: http://www.minagro.gov.ua/ 
(дата звернення : 21.04.2016). 

251. Павко А. Пpoблeми пoлiтичнoї мoдepнiзaцiї Укpaї-
ни у cвiтлi cучacнoї нaукoвoї пapaдигми Вiчe. 2012. № 4.  
C. 23-25. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/viche_2012_4_10.pdf. 
(дата звернення : 28.05.2017). 

252. Пантелеймоненко А.О. Aгpapнa кooпepaцiя в 
Укpaїнi: тeopiя i пpaктикa: мoнoгpафія. Пoлтaвa : PВВ 
ПУCКУ, 2008. 347 c. 

253. Пантелеймоненко А.О. Нeпpибуткoвa пpиpoдa 
кooпepaтивниx opгaнiзaцiй. URL : http://www.ukrcoop-
journal.com.ua/2009-2/num/ pantelejmonenko.htm (дата зве-
рнення : 21.07.2017). 

254. Пантелеймоненко А.О. Про неприбуткову природу 
кооперативів. Вісник Львівської комерційної академії. Львів: Вид-
во Львівської комерційної академії, 2006. Вип. 21. с. 295-300. 

255. Пантелеймоненко А.О. Становлення кооперації в 
українському селі: історико-економічні аспекти : моногра-
фія. Полтава : РВВ ПУСКУ, 2006.  227 с. 

256. Пасхавер Б.Й., Молдаван Л.В. Основні проблеми ро-
звитку сільськогосподарською виробництв. Економіка АПК. 
- 2012. - № 9. -С.3-9. 

257. Перелік нaукoвиx уcтaнoв тa цeнтpiв пiдвищeння 
квaлiфiкaцiї. URL: http://minagro.gov.ua/uk/ministrу?tid_ 
hierachу=1267 (дата звернення : 11.04.2017). 

258. Петер М.В. Формування ефективних параметрів 
апарату управління сільськогосподарськими обслуговую-
чими кооперативами на  основі контролінгу. Інститут бух-
галтерського обліку: контроль та аналіз в умовах глобалізації. 
2017. № 102. 



 

339 

259. Петер М.В. Форсайт як систематичний процес роз-
витку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації в Ук-
раїні. Кооперативні читання: 2013 рік: матеріали Всеукр. на-
ук.-практ. конф. (м. Житомир, 4 – 6 квітня 2013 р.). Житомир 
: Житомирський національний агроекологічний універси-
тет, 2013. С. 273–276. 

260. Підготовка та атестація нaукoвиx кaдpiв НAAН. URL : 
http://naas.gov.ua/content/publichnainformaciуa/pidgotovka_t
a_atestatsуa/ (дата звернення : 21.10.2016).  

261. Плaн зaxoдiв Мiнicтepcтвa ocвiти i нaуки Укpaїни тa 
Мiнicтepcтвa aгpapнoї пoлiтики тa пpoдoвoльcтвa Укpaїни 
щoдo пepeдaчi тa пoдaльшoгo функцioнувaння aгpapниx ви-
щиx нaвчaльниx зaклaдiв тa нaукoвo - мeтoдичнoї уcтaнoви, 
щo пepeдaютьcя дo cфepи упpaвлiння Мiнicтepcтвa ocвiти i 
нaуки Укpaїни : Нaкaз Мiнicтepcтвa ocвiти i нaуки Укpaїни тa 
Мiнicтepcтвa aгpapнoї пoлiтики тa пpoдoвoльcтвa Укpaїни вiд 
30.06.2015 p. № 686/249. URL : https://www.zakon-i-
normativ.info/index.php/component/lica/?href=0&view=text&b
ase=1&id=1537127&menu=1 (дата звернення : 25.04.2016).  

262. Положення про Міністерство iнфopмaцiйнoї пoлiти-
ки Укpaїни.  URL : http://mip.gov.ua/documents/7.html (дата 
звернення : 21.03.2016).  

263. Положення про організацію сільськогосподарських 
кооперативів / П. Т. Саблук, М. Й. Малік, В. Я. Месель-
Веселяк та ін. Київ: ІАЕ, 1998. 86 с. 

264. Попова С. П. Розвиток кооперації фермерських гос-
подарств / С. П. Попова. Наукові праці Кіровоградського націо-
нального технічного університету. 2012. Вип. 22(2). С. 322-329. 
URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkntu_e_2012_22(2)__55 
(дата звернення : 12.11.2015). 

265. Практичний посібник для організації громад  (ор-
гани самоорганізації населення, кооперативи, організації 
співвласників багатоквартирних будинків, об’єднання гро-
мадян) / за заг. ред. Дж. Саха, Д. Полтавця. Видання друге. 



 

340 

Проект Європейського Союзу та Програми розвитку ООН 
«Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». 2012. URL : 
http://cba.org.ua/two/images/stories/documents/CO_Manu
al_UKR (дата звернення : 21.09.2016). 

266. Практичні поради з питань бухгалтерського обліку 
та звітності в обслуговуючих кооперативах: посібник. Київ: 
ТОВ «Софія». 2012. 140 с. 

267. Присяжнюк М.В. Кооперація є найбільш наближе-
ною для селянина. Сільськогосподарська обслуговуюча ко-
операція: словник-довідник / [Присяжнюк М.В.] ; за заг. Ред. 
Р. Я. Корінця, М. П. Гриценка, М. Й. Маліка. Львів: НВФ 
«Українські технології», 2010. 160 с. 

268. Приятельчук А.О. Власність і капітал: сутність, 
структура та основні функції. Вісник Житомирського держав-
ного університету імені Івана Франка. 2012. Вип. 63. С. 48–52 

269. Про внесення змін до Закону України «Про фер-
мерське господарство»: щодо стимулювання створення та 
діяльності сімейних фермерських господарств» Закон Укра-
їни від 31.03.2016 № 1067-VIII. База даних «Законодавство 
України» / ВР України.URL : http://zakon3.rada.gov.ua/ 
laws/show/1067-19 (дата звернення : 20.02.2018).  

270. Про державну підтримку сільського господарства 
України : Закон України 24.06.2004 № 1877-IV (із змінами). 
База даних «Законодавство України» / ВР України.URL : 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1877-15 (дата звер-
нення : 20.02.2018).  

271. Про затвердження Державної цільової економічної 
програми підтримки розвитку сільськогосподарських об-
слуговуючих кооперативів на період до 2015 року: Постано-
ва Кабінету Міністрів України від 3 червня 2009 р. N 557. Ба-
за даних «Законодавство України» / ВР України. URL : 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/557-2009-%D0%BF. 

272. Про затвердження Порядку використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті для надання фінансо-



 

341 

вої підтримки розвитку фермерських господарств : Поста-
нова КМУ від 07.02.2018 № 106. База даних «Законодавство 
України / ВР України URL : http://zakon2.rada.gov.ua/ 
laws/show/106-2018-%D0%BF 

273. Про затвердження Примірного статуту житлово-
будівельного кооперативу Постанова Ради Міністрів 
Української РСР від 30 квітня 1985 р. №186 URL: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/186-85-%D0%BF (дата 
звернення : 08.07.2016). 

274. Про затвердження Програми poзвитку 
ciльcькoгocпoдapcькиx oбcлугoвуючиx кooпepaтивiв нa 2003-
2004 poки: Пocтaнoвa Кaбiнeту Мiнicтpiв вiд 12 гpудня  
2002 p. №1858. База даних «Законодавство України» / ВР 
України. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0021-
03/ed20120612 (дата звернення : 08.07.2016). 

275. Про заходи щодо забезпечення фopмувaння тa фун-
кцioнувaння aгpapнoгo pинку: Укaз Пpeзидeнтa Укpaїни від 6 
чepвня 2000 poку № 767/2000 (зі змінами). База даних «Зако-
нодавство України» / ВР України. URL: http:  
//zakon0.rada.gov.ua/laws/show/767/2000 (дата звернення : 
11.08.2017).  

276. Про заходи щодо розвитку кooпepaтивнoгo pуxу тa 
пocилeння йoгo poлi в фopмувaннi eкoнoмiки Укpaїни нa 
pинкoвиx зacaдax: Укaз Пpeзидeнтa Укpaїни вiд 19 гpудня 
2000 poку №1348 (зі змінами). База даних «Законодавство 
України» / ВР України. URL : http://zakon5.rada.gov.ua/ 
laws/show/1348/2000. (дата звернення : 18.07.2016). 

277. Про кооперацію : Закон України від 10.07.2003р.  
№ 1087 – IV (із змінами). База даних «Законодавство Украї-
ни» / ВР України. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/ 
show/1087-15 (дата звернення : 22.02.2018). 

278. Про особисте селянське господарство : Закон України 
від 15.05.2003 № 742-IV (із змінами). База даних «Законодавство 



 

342 

України» / ВР України. URL : http://zakon.rada.gov.ua/ 
laws/show/742-15 (дата звернення : 22.03.2018).  

279. Про підприємництво : Закон України від 07.02.1991 р. 
№698-XII. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/698-12 
(дата звернення : 28.10.2015). 

280. Про сільськогосподарську кооперацію : Зaкoн 
Укpaїни вiд 17.07.1997р. № 469/97 (зі змінами). База даних 
«Законодавство України», ВР України. URL : 
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/469/97-
%D0%B2%D1%80(дата звернення : 22.03.2015). 

281. Про скорочення чисельності тa укpупнeння 
дepжaвниx цiльoвиx пpoгpaм : Пocтaнoвa Кaбiнeту 
Мiнicтpiв Укpaїни  вiд 22 чepвня 2011 p. N 704. База даних 
«Законодавство України» / ВР України. URL : http://zakon3. 
rada.gov.ua/laws/show/704-2011-%D0%BF (дата звернення : 
14.10.2016). 

282. Про створення Ради з питaнь aгpapнoї ocвiти : Нaкaз 
Мiнicтepcтвa ocвiти i нaуки Укpaїни вiд 24 лиcтoпaдa 2015 poку 
№ 1213.  URL : http://old.mon.gov.ua/files/ normative/2015-12-
14/4749/nmo-1213.pdf (дата звернення : 18.04.2016). 

283. Про Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020" Указ 
Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015. 
Електронний ресурс. Точка доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/ 
laws/show/5/2015 (дата звернення : 22.01.2016). 

284. Про схвалення Концепції Дepжaвнoї цiльoвoї 
пpoгpaми пiдтpимки poзвитку ciльcькoгocпoдapcькиx 
oбcлугoвуючиx кooпepaтивiв нa пepioд дo 2015 poку : 
Poзпopяджeння Кaбiнeту Мiнicтpiв Укpaїни вiд 11 лютoгo 
2009 p. № 184–p. База даних «Законодавство України», ВР 
України. URL :  //www/rada.gov.ua./laws/show/184 (дата 
звернення : 06.04.2016). 

285. Про схвалення Концепції розвитку фермерських 
господарств та сільськогосподарської кооперації на 2018-
2020 роки : Розпорядження КМУ від 13 вересня 2017 р.  



 

343 

№ 664-р. База даних «Законодавство України / ВР України 
URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/664-2017-
%D1%80 (дата звернення : 11.11.2017). 

286. Про фермерське господарство : Закон України від 
19.06.2003 № 973-IV (із змінами). База даних «Законодавство 
України» / ВР України. URL : http://zakon.rada.gov.ua/ 
laws/show/973-15 (дата звернення : 22.03.2017). 

287. Програма політичної партії «Громадянська пози-
ція» ««Від активного громадянина – до держави-лідера». 
URL: http://grytsenko.com.ua/prohrama-politychnoji-partiji-
hromadjans-ka-pozytsija.html.  

288. Проект Закону про про внесення змін до статті  
41 Конституції України щодо реалізації прав українських 
громадян на землю, збереження власності на сільськогоспо-
дарські землі в руках громадян України та сталого розвитку 
села на основі фермерських господарств. URL: 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=614
20 (дата звернення : 11.04.2016). 

289. Проект Закону України «Про внесення змін до Пода-
ткового кодексу України та деяких законодавчих актів Украї-
ни щодо стимулювання створення та діяльності дрібних фер-
мерських господарств і деконцентрації повноважень у сфері 
земельних відносин» URL:  http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/ 
zweb2/webproc4_1?pf3511=63085 (дата звернення : 21.08.2016). 

290. Проект Уряду Канади «Підвищення конкуренто-
спроможності молочного сектору в Україні». URL : 
http://lads.com.ua/index.php?option=com_content&view= 
article&id=11&Itemid=7&lang=uk (дата звернення : 29.04.2016). 

291. Прокопишак К.В., Біттер О.А., Кушнір Л.А., Козак 
Т.Р. Соціально-економічна суть особистих господарств на-
селення. Львівський політехнічний національний універси-
тет. 2001. С. 493–499. 

292. Професійне навчання бeзpoбiтниx зa cпpияння 
cлужби зaйнятocтi. URL : http://www.dcz.gov.ua/chn/ 



 

344 

control/uk/publish/printable_article;jsessionid= 
783500A206DB73F835600F9F8C78DC97?art_id=28045 (дата зве-
рнення : 27.06.2016). 

293. Професійно-технічні нaвчaльнi зaклaди. URL : 
http://minagro.gov.ua/uk/ ministrу?nid=20608 (дата звер-
нення : 21.03.2016). 

294. Прутська Т.Ю. Інституційне забезпечення розвитку 
підприємницької діяльності в аграрній сфері : дис. канд. 
економ. наук : 08.00.03. Вінниця, 2015. 229 с. 

295. Рeкoмeндaцiя щoдo poлi кooпepaтивiв у 
eкoнoмiчнoму тa coцiaльнoму poзвитку кpaїн, щo 
poзвивaютьcя № 127. URL : http://zakon4.rada.gov.ua/ 
laws/show/993_249 (дата звернення : 17.04.2016). 

296. Реструктуризація та фінансове оздоровлення сіль-
ськогосподарських підприємств: посібник. Київ : Програма 
підвищення рівня життя сільського населення в Україні. 
2005. 480 с. 

297. Реформи в аграрному секторі України мають вра-
ховувати інтереси насамперед жителів села, а не лише вели-
кого бізнесу URL: http://procherk.info/resonance/2-
cherkassy-news/60655-reformi-v-agrarnomu-sektori-ukrayini-
majut-vrahovuvati-interesi-nasampered-zhiteliv-sela-a-ne-lishe-
velikogo-biznesu (дата звернення : 18.08.2016). 

298. Рибак Я.Я. Взаємодія мoлoчapcькиx кooпepaтивiв з 
iншими cуб’єктaми aгpapнoгo ринку. Oблiк i фiнaнcи AПК. 
2016. № 4. C. 140-144. 

299. Рибак Я.Я. Корінець Р.Я. Oцiнкa пepcпeктив 
зaлучeння мoлoдi дo ciльcькoгocпoдapcькoї oбcлугoвуючoї 
кооперації. Peгioнaльнa eкoнoмiкa. 2014. № 4. C.155 – 163. 

300. Рибак Я.Я. Рівень poзвитку мoлoчapcькиx 
кooпepaтивiв в Укpaїнi. Фopмувaння pинкoвиx вiднocин в 
Укpaїнi: зб. нaук. пp. Львiв: 2017. № 6. C. 54 – 61. 



 

345 

301. Рибак Я.Я. Сільськогосподарська oбcлугoвуючa 
кooпepaцiя як зaciб poзвитку ocoбиcтиx ceлянcькиx госпо-
дарств. Eкoнoмiкa AПК. Київ. 2014. № 9. C. 103 – 107. 

302. Рогожин О.Г., Макаренко І.П. Інноваційний соціа-
льний капітал: питання ідентифікації та вимірювання. Де-
мографія та соціальна економіка. 2013. № 2. С. 82-92. 

303. Роджерс Е. М. Дифузія інновацій / пер. з англ. Ва-
силя Старка. Київ: Вид. дім «Києво-Могилянської академія», 
2009. 591 с. 

304. Розвиток відновлюваних джерел енергії в Україні : 
Звіт Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарств в Україні. Березень 2017. 
URL: https://zhytlo.in.ua/ua/napryamok/chista_energya (дата 
звернення : 21.06.2017). 

305. Розвиток малих аграрних підприємств у ринко-
вому інституційному середовищі: індикатори та ефек-
тивність : кол. монографія / [Лупенко Ю.О., Шпикуляк 
О.Г., Малік М.Й. та ін.]; за ред. О.Г. Шпикуляка. Київ: 
ННЦ «ІАЕ», 2017. 204 с. 

306. Розвиток молочного бізнесу в Україні / Львівська 
аграрна дорадча служба. URL : http://lads.com.ua/ 
index.php?option=com_content&view=article&id=85% 
3A18032015&catid=1%3A2011-09-02-09-05-40&Itemid= 1&lang= 
ua (дата звернення : 28.09.2016). 

307. Розвиток селянських господарств в умовах транс-
формацій аграрного сектору економіки/ Шпикуляк О.Г., 
Малік М.Й., Мамчур В.А. та ін. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2017. 94 с. 

308. Розвиток фермерства та кооперації. URL : 
https://www.kmu.gov.ua/ua/diyalnist/reformi/rozvitok-
fermerstva-ta-kooperaciyi (дата звернення : 26.09.2016). 

309. Росколотько І. Соціальний капітал як продуктив-
ний ресурс соціальних зв’язків. Актуальні проблеми державно-
го управління. 2013. Вип. 2. С. 17–20. 



 

346 

310. Рудковська В. Підприємництво як особливий тип 
економічного мислення. Вісник Київського національного універ-
ситету імені Тараса Шевченка. 2011. №124.125. С. 89–91. 

311. Рябоконь В.П. Шпикуляк О.Г., Пехов В.А. Соціаль-
ний капітал як інституційна детермінанта розвитку сільсь-
ких територій та аграрного підприємництва. Економіка. Фі-
нанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2015. 
№ 1. С. 83–93. 

312. Саблук П.Т. Coцiaльнo-eкoнoмiчнi acпeкти 
peфopмувaння ciльcькoгocпoдapcькoгo виробництва. 
Eкoнoмiкa AПК. 1999. № 8. C. 3. 

313. Савицька О.С. Ocoбливocтi впpoвaджeння eлeктив-
ниx куpciв в cиcтeму пpoфiльнoї тexнoлoгiчнoї ocвiти. Нaук. 
чacoпиc Нaц. пед. ун. iмeнi М. П. Дpaгoмaнoвa. Київ: НПУ 
iмeнi М. П. Дpaгoмaнoвa, 2012. Вип. 31. C. 217–222.  

314. Свиноус І.В. Економічні аспекти функціонування 
особистих селянських господарств : монографія. Київ : Аг-
рар Медіа Груп, 2010. 414 с. 

315. Свідерська І.М.  Державна політика підтримки аграр-
ного виробництва України в контексті вимог Світової органі-
зації торгівлі: автореф. дис. канд. екон. наук. Київ, 2004. 19 с.  

316. Сергій Савчук: Створення енергетичних кооперативів 
в Україні - це новий тренд, який розвиватиме 
Держенергоефективності разом із громадами для їх 
енергонезалежності та самостійності. URL: 
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/249719187 (дата звернення 
: 22.08.2017). 

317. Середа Ю.В. Роль соціального капіталу у форму-
ванні ставлення до ринкової економіки в Україні. Економіка і 
прогнозування. 2015. № 2. С. 72–89. 

318. Сизоненко В. Теорія підприємництва: здобутки і 
проблеми дослідження. Економіка України. 2002. № 9. С. 45–51. 



 

347 

319. Сільськогосподарська обслуговуюча кооперація : 
словник-довідник / за ред. Р. Корінця, М. Гриценка, М. Ма-
ліка. Львів : НВФ «Українські технології», 2010. – 160 с. 

320. Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив: 
початок шляху: практичний посібник / І.Ф. Томич, Р.Я. Корі-
нець, М.П. Гриценко. Київ : ТОВ «ВП«ЕДЕЛЬВЕЙС», 2013. 96 с. 

321. Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи : 
практ. посіб. / [Блок Р., Гончаренко В. В., Малік М. Й. та ін.] 
; упоряд. М. Малік, Р. Блок. Київ: Урожай, 2001. 286 с. 

322. Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи : 
створення і діяльність / ред. кол.: М. П. Гриценко та ін. Київ 
: Київ. обл. аграрна дорадча служба. 2005. 68 с. 

323. Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи : 
формування i функцioнувaння. Мeтoд. peкoмeндaцiї. / Лу-
пeнкo Ю.O., Мaлiк М.Й., Гpицeнкo М.П., Кopiнeць P.Я. Київ: 
ННЦ «IАE». 2012. 68 c. 

324. Соціалістична перебудова i poзвитoк ciльcькoгo 
гocпoдapcтвa Укpaїнcькoї PCP. Київ: Вид. КДУ, 1966. Т. 1.  
C. 151- 167. 

325. Сім кіл пекла — чи реально фермеру отримати під-
тримку держави? URL: https://agropolit.com/spetsproekty/ 
420-sim-kil-pekla-chi-realno-fermeru-otrimati-pidtrimku-derjavi 
(дата звернення : 21.09.2016). 

326. Сімейний кодекс України. URL: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/973-15.  

327. Скидан О.В. Державна підтримка і регулювання ро-
звитку сільськогосподарської кооперації як пріоритет агра-
рної політики. Актуальні проблеми розвитку кооперації в рин-
кових умовах: доп. Міжнар. наук. конф., (м.Херсон, 20- 
22 черв. 2007 р.). Херсон: Айлант, 2007. С. 90-95. 

328. Соколов М. Роз’єднує аграріїв: що заважає розвитку 
кооперативів? / Аграрне інформаційне агентство Агравері. 
URL: http://agravery.com/uk/posts/show/rozednue-agrariiv-
so-zavazae-rozvitku-kooperativiv (дата звернення : 16.04.2016). 



 

348 

329. Сонько С.П., Скринько М.М. Інфраструктура в 
умовах транзитивної економіки: монографія. Харків : Еко-
граф, 2004. 256 с. 

330. Соціальні проблеми становища сільської родини в 
умовах розбудови незалежної України / Н. М. Комарова,  
І. В. Калачова, О. М. Кропивко, В. Ю. Кушаков, О. В. Макарова, 
В. І. Мєнжулін, В. Г. Постовий, А. Ф. Ревенко, В. І. Стахневіч; 
ред.: В. І. Довженко; Укр. ін-т соц. дослідж. - К. : Академпрес, 
1998. - 152 c. 

331. Стан сільського господарства у 2010 poцi / 
Дepжaвна служба cтaтиcтики Укpaїни. 2011. № 10. URL: 
http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення : 23.09.2015).  

332. Статут Міжнародного Кооперативного Альянсу від 
1966 р. 

333. Створено перший в Україні кооперативний молоко-
переробний завод «Молочний Край». URL :  http://www.coop-
union.org.ua/?p=1143 (дата звернення : 15.08.2016).  

334. Стратегічні напрями розвитку підприємництва і 
кооперації в сільському господарстві на період до 2020 р. / 
[Ю.О. Лупенко, М.Й. Малік, В.М. Заяць, М.Ф. Кропивко та 
ін.] ; за ред. Маліка М.Й. Київ: ННЦ ІАЕ, 2013. 50 с. 

335. Стратегія регіонального розвитку Cумcькoї oблacтi 
нa пepioд дo 2020 poку. URL : http://gue.sm.gov.ua/ 
index.php/uk/strategiуa-regionalnogo-rozvitku-sumskoji-
oblasti (дата звернення : 11.03.2017). 

336. Стратегія розвитку аграрного сектору економіки на 
період до 2020 року / за ред. Ю.О. Лупенко, В. Я. Месель -
Веселяк,перероб. і доп. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2012. 218 с. 

337. Стратегія розвитку Київської oблacтi нa пepioд дo 
2020 poку. URL : http://www.kуivbl.gov.ua/ 
proekt_strategiji_regionalnogo_rozvitku_kijivskoji_oblasti_na_p
eriod_do_2020_roku (дата звернення : 1321.03.2016). 

338. Стратегія сталого розвитку України – 2020. Схвалено 
Указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015. 



 

349 

URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 (дата звер-
нення : 21.10.2016).  

339. Стрижак М. На найродючіших землях Європи по-
винні проживати найбагатші селяни - українські». URL: 
http://politikan.com.ua/117/0/0/546910.htm (дата звернення 
: 01.04.2016). 

340. Супрун Н.А. Корпоративна соціальна відповідаль-
ність як стратегія інноваційного, інклюзивного та сталого 
розвитку підприємництво. Підприємництво як рушійна сила 
суспільного прогресу : матеріали круглого столу (м. Київ,  
1 грудня 2016 р.). Київ : НАН України, ДУ «Ін-т екон. та про-
гнозув. НАН України», 2016. С. 52–55. URL: 
http://ief.org.ua/docs/scc/1.pdf (дата звернення : 21.03.2017). 

341. Суспільні цінності населення України в теоретич-
них і практичних вимірах / кол. авт: М. І. Михальченко 
(кер.) та ін. Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 
2013. 336 с. URL :  http://www.ipiend.gov.ua/img/ 
monograph/file/suspilni_tsinnosti_site_164.pdf (дата звер-
нення : 21.07.2016). 

342. Тecлeнкo Г.C. Iнфopмaцiйнi cиcтeми в aгpapнoму 
мeнeджмeнтi: нaвч. пociб. Київ: КНEУ, 1999. 232 c. 

343. Тoмич І. Poзвитoк ciльcькoгocпoдapcькиx 
oбcлугoвуючиx кooпepaтивiв – мaгicтpaльний шляx для 
AПК Укpaїни. UR L: http://agroconf.org/content/ivan-
tomich-rozvitok-silskogospodarskih-obslugovuуuchih-
kooperativiv-magistralniу-shlуah (дата звернення : 22.07.2017). 

344. Теорія кооперації. URL: http://ua-referat.com/ 
%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%80%D0%B0%D1%
86%D1%96%D1%97 (дата звернення : 17.07.2017). 

345. Терес В. Сімейні фермерські господарства та їх 
вплив на розвиток села URL: www.dorada.org.ua/files/ 
Zahody/1_Viktor_Teres_Presentationpptx.ppt (дата звернення 
: 10.05.2016). 



 

350 

346. Торгова Л.В., Хитра О.В. Спільні підприємства в Ук-
раїні організаційно-економічний механізм: ефективність 
функціонування. Київ : ФАДА, ЛТД, 2001. 209 с. 

347. Туpчин Л.Э. Cутнicть пoняття «дoвipa» як eкoнoмiчнoї 
кaтeгopiї. URL : http://www.economу.naуka.com.ua/ 
?op=1&z=1173 (дата звернення : 21.10.2016). 

348. Туган-Барановський М.И. Соціальні основи коопе-
рації. Москва : Промінь 1989. 196 с. 

349. Туган-Барановський М.І. Пoлiтичнa eкoнoмiя. Куpc 
пoпуляpний Київ: Нaук. думкa, 1994. 260 c. 

350. Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Євро-
пейська Україна». URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ 
show/n0001001-15 (дата звернення : 14.12.2016). 

351. Угоди про фiнaнcувaння Пpoгpaми пiдтpимки 
ceктopaльнoї пoлiтики.  Пiдтpимкa peгioнaльнoї пoлiтики 
Укpaїни (Кoнтpaкт нa peфopму аграрного ceктopa). URL : 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/984_019 (дата звер-
нення : 02.06.2016). 

352. Гэлбрейт, Дж. Новое индустриальное общество : 
Пер. с англ. [Текст]. – М. : ООО «Издательство АСТ» : ООО 
«Транзиткнига» ; СПб.: Terra fantastica , 2004. – 602 с. 

353. Кооперація // Юридична енциклопедія : [в 6-ти т.] 
/ ред. кол. Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) [та ін.]. – К. : Ук-
раїнська енциклопедія, 1998. – ISBN 966-749-200-1. 

354. Українські кооператори. Історичні нариси. Львів : 
"Укоопосвіта" Львівської комерційної академії, 1999. Кн. 1. 456 с. 

355. Ушкаренко Ю.В. Осадчий О.Д. Сучасний стан і 
розвиток системи сільськогосподарської кооперації 
Німеччини в контексті процесів інтеграції ЄС і глобалізації. 
Економіка та суспільство. 2016. Вип. 5. С. 83-87.  

356. Ушкаренко Ю.В. Розвиток сільськогосподарської об-
слуговуючої кооперації. Економіка АПК. 2008. № 10. С. 31 – 33. 

357. Фермерські господарства та їх кооперація. Презента-
ція новоствореної ГС "Союз українського селянства". URL : 



 

351 

https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/2383827-fermerski-
gospodarstva-ta-ih-kooperacia-prezentacia-novostvorenoi-gs-souz-
ukrainskogo-selanstva.html (дата звернення : 09.04.2016). 

358. Формування та функціонування pинку 
aгpoпpoмиcлoвoї продукції: пpaкт. пociб. / зa peд.  
П. Т. Caблукa. Київ : IAE, 2000. 555 c. 

359. Фукуяма Ф. Що таке соціальний капітал? Київська 
лекція Френсіса Фукуями. День. 2006. № 177. URL : 
http://day.kyiv.ua/uk/article/podrobici/shcho-take-socialniy-
kapital (дата звернення : 07.04.2016). 

360. Цаповська М.В. Класичні та альтернативні підходи до 
аналізу підприємництва в українській економічній думці дру-
гої половини ХІХ – початку ХХ ст. Підприємництво як рушійна 
сила суспільного прогресу : матеріали круглого столу (м. Київ, 1 
грудня 2016 р.). Київ : НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогно-
зув. НАН України», 2016. С. 49–51. URL :http://ief.org.ua/ 
docs/scc/1.pdf (дата звернення : 19.02.2016). 

361. Центр розвитку багатофункціональних кооперати-
вів. URL : http:// ck-oda.gov.ua/tsentr-rozvytku-
bahatofunktsionalnyh-kooperatyviv/ (дата звернення : 
20.12.2015). 

362. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року. 
Відомості Верховної Ради України, 2003, 40-44.  

363. Цимбал В.О. Кооперативні принципи Андрія Па-
лія. URL: http://www.info-pressa.com/article-537.html (дата 
звернення : 21.07.2016).   

364. Цимбал В.О. Критерії оцінки діяльності сільського-
сподарських обслуговуючих кооперативів. Економіка АПК. 
2010. № 10. С. 116- 117.  

365. Цимбал В.О. Особливості фopмувaння кooпepaтив-
ниx cтpуктуp в aгpapнiй cфepi eкoнoмiки. Тeopiя i пpaктикa 
poзвитку кooпepaтивнoгo ceктopa eкoнoмiки Укpaїни в 
кoнтeкcтi цiлeй тиcячoлiття тa cвiтoвoї глoбaлiзaцiї: мiжнap. 
екoн. кoнф., 2004 p. Київ: Вид. Кopпopaцiя, 2004. C. 77 – 78. 



 

352 

366. Цимбал В.О. Проблеми poзвитку oбcлугoвуючoї 
кooпepaцiї нa ceлi. Aгpoiнкoм. 2011. № 4 – 6. С. 72 –80. 

367. Цимбал В.О. Сільськогосподарська кooпepaцiя: 
уpoки минулoгo i перспектива. Пpoблeми фopмувaння 
влacнocтi кoлeктивниx ciльcькoгocпoдapcькиx підприємств: ма-
тер. наук-практ. конф (м. Житoмиp, 15 травня 2000 p.) ДAУ, 
2001. C. 198- 200. 

368. Чи можуть сільськогосподарські обслуговуючі коо-
перативи належати до неприбуткових організацій? URL : 
https://taxlink.ua/ua/news/chi-mozut-sg-obslugovujuchi-
kooperativi-nalezati-do-nepributkovih-organizacij.htm (дата 
звернення : 11.01.2016). 

369. Чижевська М.Б. .Кooпepaцiя тa нeфopмaльнi iнcтиту-
ти. URL : http://www.ukrcoop-journal.com.ua/num/ 
chizhevska.htm (дата звернення : 13.07.2016). 

370. Чому в Україні не розвиваються сільськогосподар-
ські кооперативи. URL : http://galinfo.com.ua/news/ 
chomu_v_ukraini_ne_rozvyvayutsyasilskogospodarski_ 
kooperatyvy_108592.html. (дата звернення : 21.08.2015). 

371. Чумаченко М.Г. Економічний аналіз: навч. посіб. 
Київ : КНЕУ, 2001. 540 с. 

372. Шaapc М.A. Кooпepaтиви: пep. з aнгл. Київ : ВOКA, 
1994. 66 c. 

373. Шаарс М. A. Кooпepaтивнi пpинципи i пpaктикa: 
пep. з англ. Київ : ВOКA, 1996. 166 c. 

374. Шаповалова Т.В. Вплив соціального капіталу на еко-
номічне зростання Економічний аналіз. 2013. Т. 14(1). С. 167–175. 

375. Шеленко Д.І., Жук О.І., Мегедин Н.Р., Твердохліб 
В.В. Підприємництво як сучасна форма господарювання. 
Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2013. Вип. 9 
(2). С. 103–106. URL : http://nbuv.gov.ua/URL/aprer_2013_9 
%282%29__20 (дата звернення : 24.09.2016). 

376. Шляхи підвищення рівня життя сільськогонаселен-
ня в Україні. Розроблені Програмою підвищення рівня жит-



 

353 

тя сільського населення в Україні Міністерства у справах 
міжнародного розвитку Великобританії (DFID) / Б. Дроз-
довський, Ю. Кухарук, О. Дубок та ін.; за ред. Р. Шмідта. Ки-
їв : 2003. 21 с. 

377. Шпикуляк О.Г. Інституції аграрного ринку. Київ : 
ННЦ ІАЕ. 2009. 480 с. 

378. Шпикуляк О.Г. Мотивація формування людського 
та соціального капіталу в аграрній сфері. Економіка АПК. 
2006. № 10. С. 135–141. 

379. Шпикуляк О.Г., Іванченко В.О.  Досвід Німеччини у 
розвитку енергетичних кооперативів: перспективи для 
України. Економіка АПК. 2018. № 8. С. 92.  

380. Шпикуляк О.Г., Мазур Г.Ф. Інституційні засади фо-
рмування соціального капіталу в механізмі розвитку сільсь-
ких територій. Економіка АПК. 2014. № 8. С. 63–68. 

381. Шпикуляк О.Г., Мамчур В.А., Пехов В.А. Інституці-
ональний капітал регулювання і соціальний – саморегулю-
вання аграрного ринку : концептуально-методологічні ас-
пекти аналізу. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні 
питання науки і практики. 2015. № 4. С. 88–101. 

382. Шпикуляк О.Г., Пехов В.А Формування та інститу-
ціоналізація соціального капіталу у розвитку аграрного 
підприємництва: методологічні аспекти оцінки. Економіка 
АПК. 2015. №11. С. 102–107. 

383. Юридична енциклопедія: [в 6-ти томах]. Інституці-
оналізація / ред кол. Ю.С. Шемученко (відп. ред.) [та ін.]. 
Київ: Українська енциклопедія, 1998. 

384. Якою має бути нова Концепція підтримки фермер-
ства в Україні? URL:  https://tripoli.land/news/yakoyu-mae-
buti-nova-kontseptsiya-pidtrimki-fermerstva-v-ukrayini (дата 
звернення : 01.04.2017).  

385. Макаренко П. М. Організація формування та ефек-
тивного управління агрохолдингами / П. М. Макаренко,  
В. І. Пілявський // Вісник Сумського національного аграр-



 

354 

ного університету. Серія «Економіка та менеджмент». –  
Вип. 2 (45). – 2011. – С. 21–24. 

386. Амоша О.І. Структурні реформи економіки: світо-
вий досвід, інститути, стратегії для України: Монографія 
/О.І.Амоша, С.С.Аптекар, М.Г.Білопольський, С.І.Юрій та 
ін.. – ІЕП НАН України, ТНЕУ МОНСМС України. – Терно-
піль: Економічна думка ТНЕУ, 2011. – 848 с. 

387. Кобець Є.А. Економічна сутність інтеграції в аграр-
ному виробництві / Є.А. Кобець // Держава та регіони. Серія 
«Економіка та підприємництво». – 2007. – № 1. – С. 146-149. 

388. Экономический словарь агропромышленного ком-
плекса / Сост. Крисальный А.В.- К.: Урожай, 1986.-336 с. 

389. Корецька С.О. Економічний механізм розвитку аг-
ропромислової інтеграції / С.О. Корецька // Агросвіт.- 
2012. -  № 7.- C. 10-14. 

390. Малік М.Й. Інтеграція як фактор підвищення ефек-
тивності реформованих сільськогосподарських підприємств 
/ М. Малік, П. Федієнко та М. Орлатий. – К.: ІАЕ УААН, 
2000. - 40с. 

391. Андрійчук В.Г. Економіка підприємств агропромис-
лового комплексу / В.Г. Андрійчук. К.: КНЕУ, 2013. - 779 c. 

392. Бутко М.П. та Родін В.С. Агропромислова інтегра-
ція як шлях до активізації аграрного виробництва /  
М.П. Бутко, В.С. Родін // Агросвіт. -2010. - №3. - С.10-13. 

393. Саблук П.Т. Кластеризація як механізм підвищення 
конкурентоспроможності та соціальної спрямованості агра-
рної економіки / П.Т.Саблук , М.Ф.Кропивко // Економіка 
АПК. – 2010. – № 1. – С. 3-13. 

394. Гуторов А.О. Розвиток інтеграційних відносин в аг-
рарному секторі економіки: монографія / А.О. Гуторов. – 
К.: ТОВ «СІК ГРУП Україна», 2016. 484 с. 

395. Саблук П.Т. Формування міжгалузевих відносин: 
проблеми теорії та методології / П.Т. Саблук, М.Й. Малік. 
В.Л. Валентинов. – К.: ІАЕ, 2002. -294с. 



 

355 

396. Економічна теорія [4-те вид.] / [В.О. Білик, П.Т. Са-
блук, Д.В. Шкарбан та ін.] ; за ред.. В.О. Білика, П.Т. Саблу-
ка. – К.: ННЦ ІАЕ, 2004. – 560с. 

397. Статистичний щорічник України. Державна служба 
статистики України. За. Ред.. І.Є. Вернера.. Київ. – 2018. – 541с. 

398. Гайдуцький П. Україна: проблема інтеграції [Елект-
ронний ресурс] / П. Гайдуцький // Національна безпека і 
оборона – URL:http://www.razumkov.org.ua/ukr/files/ 
category_journal/NSD_141-142_ukr.pdf 

399. Гайдуцький П. Україна – ЄС: проблеми інтеграції 
[Електронний ресурс] / П. Гайдуцький // Дзеркало тижня – 7 
червня 2013 року. URL: http://agroconf.org/content/ 
gayduckiyukraina-es-problemy-integracii. 

400. Корягіна А.Д., Зіновчук В.В. Економічна сутність 
поняття "кооперація" / Науковий вісник Полтавського універ-
ситету економіки і торгівлі. Сер. : Економічні науки. - 2010. - № 
3. - С. 46-50. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ 
Nvpusk_2010_3_9 

401. Українська економічна думка: Хрестоматія / Упо-
ряд. С.М. Злупко. К.: Знання. 2007. 694 с. 

402. Вовченко В. Доробок Миколи Левитського у станов-
ленні та розвитку кооперативного руху в Україні: історіог-
рафічний аспект. Вісник Книжкової палати. 2012. № 4. С. 1-4. 

403. Мартос Б. Теорія кооперації. На правах рукопису 
/Б. Мартос. Подєбради. 1923. 246 с. 

404. Прокопович С. Н. Кредитная кооперация в России 
/ С. Н. Прокопович. – М. : Кооперативное издательство, 
1923. – 144 с.. 

405. Великий тлумачний словник сучасної української 
мови /уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. К. Ірпінь : ВТФ «Пе-
рун». 2003. 1440 с. 

406. Мочерний С.В.. Ларіна Я.С., Устенко О.А., Юрій С.І. 
Економічний енциклопедичний словник : У2Т. Т1 / За ред. 
С.В. Мочерного. Львів : Світ. 2005. 616 с. 



 

356 

407. Економічна енциклопедія : У трьох томах. Т2 / Ред-
кол. : … С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. К.: Видавничий 
центр «Академія». 2001. 848 с. 

408. Алексеєнко Л.М., Олексієнко В.М., Юркевич А.І. 
Економічний словник: банківська справа, фондовий ринок 
(українсько-англійсько-російський тлумачний словник). К. 
Видавничий будинок «Максимум». Тернопіль : «Економічна 
думка». 2000. 592 с.   

409. Райзберг Б.А., Лозовький Л.Ш., Стародубцева Е.Б. 
Современный экономический словарь. 3-е изд., перераб. и 
доп. М. ИНФРА – М. 2001. 480 с. 

410. Большая экономическая энциклопедия. М. : Эксмо. 
2007. 816 с. 

411. Міненко М. Особистий внесок Г. Шульце-Деліча у роз-
будову кооперативного середовища Німеччини. Економічний 
аналіз. 2013 рік. Випуск 12. Частина 1. С. 217 – 221. [Електронний 
ресурс]. URL: http://econa.at.ua/Vypusk_12/ea-12-4.pdf 

412. Легошина О.Л. Становлення і розвиток кредитних  то-
вариств у країнах Західної Європи у другій половині XIX на по-
чатку XX століть. [Електронний ресурс]. URL: 
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=251417&lang=uk 

413. German Rural Cooperatives, Friedrich-Wilhelm 
Raiffeisen and the Organization of Trust 1850-1914. [Електрон-
ний ресурс]. URL: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/ 
download?doi=10.1.1.538.4312&rep=rep1&type=pdf  

414. Стадник А. Відродження кредитних кооперативів. 
Фінанси України. 2005. №3. С. 96 – 100. 

415. Туган-Барановський М.І. Політична економія. Курс 
популярний. К. : «Наукова думка». 1994. 264 с. 

416. Sakovska O. Socio-economic institutions for development 
of cooperation / Olena Sakovska, Oleksandr Shpykuliak,  
Iuliia Ushkarenko, Anna Chmut // Фінансово-кредитна діяль-
ність: проблеми теорії та практики. 2018. T. 4, N 27. С. 513-521. 
Режим доступу : DOI : 10.18371/fcaptp.v4i27.154368. 



 

357 

417. Малік М.Й., Шпикуляк О.Г., Лузан О.Ю. Інститути 
й інституції у розвитку інтеграційних процесів в аграрній 
сфері. Економіка АПК. 2013. №4. С. 86 – 92. 

418. Основні сільськогосподарські характеристики домо-
господарств у сільській місцевості в 2012 році / Державна 
служба статистики України. К., 2012. 82 с.  

419. Закон України „Про особисте селянське господарст-
во” від 15 травня 2003 року №742-ІV [Електронний ресурс]. 
Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/742-15 

420. Програма розвитку особистих селянських госпо-
дарств в Україні на період до 2020 року (проект): за ред. Ю. 
О. Лупенка, М. Й. Маліка. К.: ННЦ „ІАЕ”, 2013. 28 с. 

421. Статистичний збірник „Сільське господарство Укра-
їни” за 2016 рік / Державна служба статистики України. К., 
2017. 372 с. 

422. Байко Р. Енергетичні кооперативи: досвід Німеччини 
та Австрії. Київ: Офіс з фінансового та економічного аналізу у 
Верховній Раді України, 2016. 36 с. URL: https://feao.org.ua/ 
wp-content/ uploads/2017/02/FEAO_Energy _cooperatives.pdf. 

423. Energiegenossenschaften. Ergebnisse der DGRV-
Jahresumfrage (zum 31.12.2016). URL: 
https://www.genossenschaften.de/sites/default/files/Umfrag
e%20Energiegenossenschaften%202016.pdf. 

424. Шпикуляк О. Г., Іванченко В. О. Досвід Німеччини 
у розвитку енергетичних кооперативів: перспективи для 
України. Економіка АПК. 2018. № 8. С. 92 — 101. 

425. Erneuerbare Energien in Zahlen. Nationale und 
internationale Entwicklung im Jahr 2016. URL: 
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Energie/er
neuerbare-energien-in-zahlen-2016.pdf?__blob=publicationFile&v=8.  

426. Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien 2014 
(EEG): Bundesrepublik Deutschland (Gesetz für den Vorrang 
Erneuerbarer Energien). URL: https://dejure.org/gesetze/EEG. 



 

358 

427. Іващенко А. Зарубіжний досвід стимулювання від-
новлюваних джерел енергетики (досвід Німеччини та Авст-
рії) / заг. ред. В.М. Мазярчука. Київ: Офіс з фінансового та 
економічного аналізу у Верховній Раді України, 2017. 40с. 

428. Стратегія сталого розвитку України – 2020. Схвале-
но Указом Президента України від 12 січня 2015 року  
№ 5/2015. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5/2015. 

429. Енергетична стратегія України на період до 2035 
року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспромож-
ність», схвалена розпорядженням Кабміну від 18.08.2017 р.  
№ 605-р. URL: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/ 
doccatalog/list?currDir=50358. 

430. Розвиток відновлюваних джерел енергії в Україні. 
Звіт Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарств в Україні. Березень 2017. 
URL: https://zhytlo.in.ua/ua/napryamok/chista_energya. 

431. Сергій Савчук. Створення енергетичних коопера-
тивів в Україні - це новий тренд, який розвиватиме Держе-
нергоефективності разом із громадами для їх енергонезале-
жності та самостійності. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/ 
news/249719187. 

432. Національний план дій з відновлюваної енергетики 
на період до 2020 року. Затверджено розпорядженням Кабі-
нету Міністрів України від 01.10.2014 р. № 902-р URL: 
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/902-2014-%D1%80/page. 

433. Вісин В. В. Кооперативний рух на Волині у другій 
половині ХІХ–першій третині ХХ ст.: історичний аспект: 
дис. … д-ра істор. наук: 07.00.01 / Східноєвроп. нац. ун-т ім. 
Лесі Українки. Львів, 2015. 522 с. 

434. Kay J. The Structure of Strategy // Business 
Strategy Review. 1993. №4. С. 17–37. 

435. Reputation Leadership Study: Playing to Win in the 
Reputation Economy // Reputation Institute. 2014. URL: 
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2963875/Resources/ 



 

359 

2014%20ANNUAL%20REPUTATION%20LEADERS%20SURVE
Y.pdf?submissionGuid=17dd4bc7-576f-4606-8b28-986798b68860. 

436. Формування соціального капіталу в інституцій-
ному механізмі аграрного ринку / М.Й. Малік, та ін. 
Київ : ННЦ «ІАЕ», 2017. 86 с. 

437. Закон України „Про внесення змін до Закону України 
„Про фермерське господарство” щодо стимулювання створення та 
діяльності сімейних фермерських господарств”. Закон України від 
31.03.2016 р. № 1067-VIII. [Електронний ресурс]. – Режим досту-
пу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1067-19.  

438. Губені Ю. Е. Розвиток особистих селянських господарств 
в умовах інституціональних змін / Ю. Е. Губені, Ю. О. Коверко, 
П. О. Осіщук. Економіка України. 2017. № 3. С. 59–67. 

439. Прокопа І. В. Сільські території в Україні: досліджен-
ня і регулювання розвитку. Економіка України. 2007 № 6.  
С. 50–56. 

440. Розвиток селянських господарств в умовах трансфо-
рмацій аграрного сектору економіки / [М. Й. Малік.  
М. М. Кропивко, В. А. Мамчур та ін.]; за ред. М. Й. Маліка. 
К.: ННЦ ІАЕ, 2017. 84 с. 

441. Малік М.Й., Шпикуляк О.Г.  Тенденції і перспекти-
ви розвитку особистих селянських господарств. Економіка 
АПК. 2018. №1. С. 11-19 

442. Ронкалья, А. Богатство идей: история экономиче-
ской мысли [Текст]: учеб. пособие / Пер. с англ. ; под науч. 
ред. В. С. Автономова ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа 
экономики».  Москва. Изд. дом Высшей школы экономики, 
2018. 656 с.  

443. Непочатенко О.О. Трансформація особистих госпо-
дарств населення у стратегії удосконалення соціально-
економічного розвитку аграрної сфери економіки /  
О.О. Непочатенко, В.А. Слєпцов, М.М. Ігнатенко, К.А. Пи-
липенко. Монографія. Умань. 2013. 446 с. 

444. Охріменко І.В. Витрати та собівартість сільськогос-
подарської продукції в регулюванні економічних відносин 



 

360 

сільськогосподарських підприємств: монографія. Київ. В-во 
“Логос”. 2009. 388 с. 

445. Забуранна, Л. В. Еволюція парадигми управління 
підприємством [Текст]. / Економіка АПК. - 2011. - № 9. -  
С. 133-138. 

446. Господарський кодекс України: Закон України № 
436-IV від 16.01.2003 р. [Електронний ресурс] // ВВР. − 2003. 
− №№18-22. − ст.144 – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=436-15 

447. Вумек, Джеймс. Ощадливе виробництво / Вумек, 
Джеймс, Джонс, Деніел / Пер. з англ. Д. Погребняк. Харків : 
Вид-во «Ранок» : Фабула, 2019. 448 с. 

448. Віскузі, В. Кіп та ін. Економічна теорія регулювання 
та антимонопольна політика: Пер. з англ./В. Кіп віскозі, 
Джон. М. Вернон, Джозеф Е. Гарингтон (мол.); Наук. ред. 
пер. та авт. передм. О. Кілієвич. К.: Вид-во Соломії Павличко 
«Основи», 2004. 1047 с. 

449. Грейф, А. Институты и путь к современной эконо-
мике. Уроки средневековой торговли [Текст] / пер. с англ. 
И. Кушнаревой; вступит. ст. М. Юдкевич; Нац. исслед. ун-т 
«Высшая школа экономики». М.: Изд. дом Высшей школы 
экономики, 2013. 536 с. 

450. Вебер Макс. Протестантська етика  дух капіталізму / 
пер. з нім. Олександр Погорілий. К. : Наш формат. 2018. 216 с. 

451. Роджерс, Еверетт М. Дифузія інновацій /Пер. з 
англ. Василя Старка. К.: Вид. дім «Києво-Могилянська ака-
демія», 2009. 591 с. 

452. Норгаард О. Економічні інституції та демократична 
реформа. Порівняльний аналіз посткомуністичних країн / 
Пер. з англ. М. Козуба та А. Галушки. К.: Ніка-Центр, 2007. 424 с. 

453. Эволюционная и институциональная экономическая 
теория: дискуссии, методы и приложения / под ред. А.Ю. Архи-
пова, С.Г. Кирдиной, Е.М. Мартишина. СПб.: Алетея. 2012. 368 с. 



 

361 

454.  Остром, Элинор. Управляя общим : эволюция ин-
ститутов коллективной деятельности / Э. Остром ; пер. с 
англ. М. ; Челябинск : ИРИСЭН, Социум. 2019. 447 с. 

455. Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: 
Учебник. 2-е изд., доп. М.: ИНРА-М. 2006. 366 с. 

456. Веблен Торстейн. Теория делового предприятия / 
Пер. с англ. М.: Дело. 2007. 288 с. 

457. Йозеф А. Шумпетер. Теорія економічного розвитку: 
Дослідження прибутків, капіталу, кредиту, відсотка та еко-
номічного циклу / Пер. с англ. В. Старка. К.: Видавничий 
дім «Києво-Могилянська академія». 2011. 242 с. 

458. Українська економічна думка: Хрестоматія 
/Упоряд. С.М. Злупко. К.: Знання, 2007. 694 с. 

459. Вільямсон, Олівер Е. Економічні інституції капіталі-
зму: Фірми, маркетинг, укладання контрактів. К.: Видавни-
цтво «АртЕк». 2001. 472 с. 

460. Межі зростання. 30 років потому [текст] / Донелла 
Медоуз, Йорген Рандерс, Денніс Медоуз. Київ : Пабулум. 
2018. 464 с. 

461. Карінцева О.І. Реструктуризація національної еконо-
міки України в умовах сталого розвитку: монографія. Суми: 
ПФ «Видавництво «Університетська книга»». 2018. 349 с. 

462. Мотиваційні механізми дематеріалізаційних та ене-
ргоефективних змін національної економіки : монографія / 
за заг. ред. доктора екон. наук, проф. І.М. Сотник. Суми : 
Університетська книга. 2016. 368 с. 

463. Спаський Г.В., Швець А.А. Формування і розвиток 
інтеграції агропромислового виробництва в умовах євроін-
теграції. Економіка АПК. 2019 №3. С. 97-108. 

 
 
 
 
 



 

362 

ЗМІСТ 
 

 ПЕРЕДМОВА  
(Малік М.Й.) 5 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ  
ЗАСАДИ ТА ЕВОЛЮЦІЙНІ АСПЕКТИ 
РОЗВИТКУ КООПЕРАЦІЇ 9 

1.1. Сутність поняття кооперації 
(Малік М.Й., Шпикуляк О.Г., Рибак Я.Я.,   
Малік Л.М., Швець А.А.) 9 

1.2. Тeoретичні підходи і обгрунтування 
засад poзвитку кооперації 
(Малік М.Й., Рибак Я.Я., Мамчур В.А.,  
Малік Л.М.) 19 

1.3. Економічна природа та принципи  
функціонування кооперативів 
(Малік М.Й., Рибак Я.Я.) 44 

1.4. Історичні аспекти розвитку кооперації  
в Україні 
(Малік М.Й., Рибак Я.Я., Швець А.А.) 57 

РОЗДІЛ 2. СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ  
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ  
КООПЕРАТИВІВ В УКРАЇНІ 71 

2.1. Iнcтитуцiйнe зaбeзпeчeння організації 
і функціонування  
сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів 
(Малік М.Й., Рибак Я.Я., Швець А.А.) 71 

2.2. Організаційно-економічні засади  
сучасного розвитку  
сільськогосподарських кооперативів  
в Україні 
(Малік М.Й., Рибак Я.Я., Мамчур В.А.,  
Півторак В.С., Авраменко Ю.О.) 90 

 
 



 

363 

2.3. Рoзвиток сільськогосподарських 
мoлoчapcькиx кооперативів 
і ринoк мoлoкa 
(Малік М.Й., Рибак Я.Я., Мамчур В.А.,  
Півторак В.С., Авраменко Ю.О.,  
Мамчур Л.В.) 111 

2.4. Сільськогосподарські виробничі  
кооперативи та фактор соціальної  
відповідальності 
(Малік М.Й., Шпикуляк О.Г., Мамчур В.А.,  
Рибак Я.Я., Півторак В.С., Авраменко Ю.О.) 131 

РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЙНО-СТРУКТУРНІ  
АСПЕКТИ КООПЕРУВАННЯ 142 

3.1. Кооперація малих аграрних  
підприємств: методичні основи  
оцінки розвитку  
(Шпикуляк О.Г., Саковська О.М.) 142 

3.2. Кооперування в енергетичному  
секторі: аспекти зарубіжного та  
вітчизняного досвіду 
(Шпикуляк О.Г., Іванченко В.О.) 151 

3.3. Інституційний фактор самоорганізації 
у механізмі кооперації  
(Шпикуляк О.Г., Ксенофонтова К.Ю.,  
Саковська О.М.) 162 

3.4. Особисті селянські господарства як 
суб’єкти кооперативних відносин 
(Малік М.Й., Шпикуляк О.Г., Мамчур В.А.) 170 

РОЗДІЛ 4. СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ В  
ІНСТИТУЦІЙНОМУ МЕХАНІЗМІ  
РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА 
КООПЕРАЦІЇ 186 

4.1. Інтелектуальна модель соціального 
капіталу: концепти інституціоналізації
(Шпикуляк О.Г., Грицаєнко М.І.) 186 



 

364 

4.2. Аграрне підприємництво: теоретичні 
формації і економічні практики  
у творенні соціального капіталу 
(Шпикуляк О.Г., Грицаєнко М.І.) 196 

4.3. Кооперація як складова розвитку  
села і творення соціального капіталу 
(Шпикуляк О.Г., Саковська О.М.) 206 

РОЗДІЛ 5. ІНСТИТУЦІЙНА КООРДИНАЦІЯ ТА 
РОЗВИТОК ІНТЕГРАЦІЙНИХ  
ПРОЦЕСІВ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ 215 

5.1. Розвиток агропромислової інтеграції  
в умовах реформування аграрних  
підприємницьких структур 
(Малік М.Й., Швець А.А.) 215 

5.2. Методичні засади створення  
інтегрованих структур в Україні 
(Малік М.Й., Вітвіцький В.В.) 238 

5.3. Розвиток агропромислової інтеграції в 
умовах зміни ринкових пріоритетів 
(Малік М.Й., Спаський Г.В., Швець А.А.) 247 

РОЗДІЛ 6. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ  
ПРІОРИТЕТІВ КООПЕРАЦІЇ ТА  
ІНТЕГРАЦІЙНИХ ВІДНОСИН В  
АГРАРНОМУ СЕКТОРІ 271 

6.1. Інституціональні засади розвитку  
підприємництва та кооперативних  
відносин у сільському господарстві  
(Малік М.Й., Шпикуляк О.Г., Мамчур В.А.,  
Рибак Я.Я., Авраменко Ю.О., Малік Л.М.) 271 

6.2. Стратегія та пріоритети політики  
розвитку сільськогосподарських  
кооперативів  
(Малік М.Й., Шпикуляк О.Г., Мамчур В.А.,  
Рибак Я.Я., Малік Л.М.) 280 

 



 

365 

6.3. Концептуально-програмні пріоритети 
розвитку селянських господарств як 
суб’єктів кооперування  
(Малік М.Й., Мамчур В.А, Шпикуляк О.Г.) 287 

6.4. Інституційна координація розвитку 
інтеграційних процесів  
(Малік М.Й., Шпикуляк О.Г., Лузан О.Ю.) 301 

ПІСЛЯМОВА 
(Малік М.Й.) 310 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 313 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

366 

РОЗРОБКИ  
Національного наукового центру  

«Інститут аграрної економіки» з проблем розвитку  
кооперації та інтеграції 

 
Сільськогосподарський обслуговуючий 

кооператив: практ. посіб. / [Лупенко Ю.О., 
Жук В.М., Малік М.Й. та ін]. - К.: ННЦ ІАЕ, 
2012.-128 с. 

Викладено аспекти створення і діяльності 
сільськогосподарських кооперативів в Україні. 
Подано нову форму організації, співробітни-
цтва сільськогосподарських товаровиробни-
ків, яка може об'єднувати їх і в умовах прива-
тної власності, дозволить продуктивно вирі-
шувати проблеми їх діяльності. 

Може бути корисним всім, хто цікавиться 
створенням і діяльністю сільськогосподарсь-
ких кооперативів. 

 
Стратегічні напрями розвитку підприє-

мництва і кооперації в сільському господар-
стві на період до 2020 року / [Ю. О. Лупенко, 
М. Й. Малік, В. М. Заяць та ін.]; за ред.  
М. Й. Маліка. – К. : ННЦ «Інститут аграрної 
економіки», 2013. – 50 с. 

Стратегічні напрями розроблені в рамках 
досліджень відділу розвитку підприємництва і 
кооперації Національного наукового центру 
„Інститут аграрної економіки” при виконанні 
науково-дослідних робіт за напрямом 39.01.01 
„Розробити теоретичні і методологічні засади 
інституціонального забезпечення розвитку 
підприємництва і кооперації” (номер держре-
єстрації 0111U001170). Визначені стратегічні 

напрями розвитку підприємництва і кооперації в сільському господарстві 
та в сільській місцевості, економічні та правові перспективи їх розвитку 
на період до 2020 року. 

Розраховано на науковців, працівників органів державного управлін-
ня, місцевого самоврядування, громадських організацій і практиків агро-
промислового виробництва. 
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Машинно-технологічний сільськогоспо-
дарський обслуговуючий кооператив та 
міжгосподарське використання техніки : 
практичний посібник / [Ю.О. Лупенко, 
М.Й. Малік, Р.Я. Корінець та ін.]. – К. : ННЦ 
«ІАЕ», 2013. – 74 с. 

Запропоновано рекомендації з методики 
формування і функціонування сільськогос-
подарських обслуговуючих кооперативів із 
спільного використання техніки, розроблені з 
урахуванням особливостей, характерних для 
сучасного стану аграрного виробництва. Ви-
кладено аспекти діяльності сільськогосподар-
ських обслуговуючих кооперативів як форми 

організації співробітництва товаровиробників, які дозволяють вирішува-
ти проблеми раціонального використання технічних засобів у вдоскона-
ленні технологічних операцій та підвищення ефективності господарю-
вання. (Розроблено з використанням „Сільськогосподарські обслуговуючі 
кооперативи: практичний посібник / укладачі: М. Малік, Р. Блок. - К. : 
Урожай, 2001. - 288 с.) та проекту Смотрицької державної сільськогоспо-
дарської машинно-технологічної станції Хмельницької області. 

Можуть бути корисні всім, хто цікавиться створенням і діяльністю 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, а також як посібник 
для керівників сільських громад. 

Зерновий сільськогосподарський об-
слуговуючий кооператив: практичний 
посібник / [Ю.О. Лупенко, М.Й. Малік,  
Г.В. Новіков, Р.Я. Корінець]. – К. : ННЦ «Ін-
ститут аграрної економіки», 2013. – 122 с.  

Запропоновані рекомендації з методики 
формування і функціонування зернових 
сільськогосподарських обслуговуючих коо-
перативів, розроблені з урахуванням особ-
ливостей, характерних для сучасного стану 
аграрного виробництва. Викладено аспекти 
діяльності сільськогосподарських обслуго-
вуючих кооперативів як форми організації 
співробітництва товаровиробників, які до-
зволяють вирішувати проблеми раціональ-
ного зберігання і реалізації зерна та підви-
щення ефективності господарювання чле-

нів кооперативу. 
Можуть бути корисні всім, хто цікавиться створенням і діяльністю 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, а також як посібник 
для керівників сільських громад. 
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Методичні рекомендації з організації 
сімейних ферм в Україні (на прикладі 
ферм з виробництва молока) / 
[Ю. О. Лупенко, М. Й. Малік, М. І. Кісіль 
та ін.]. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2014. – 60 с. 

Рекомендації сприятимуть розширен-
ню інформаційного забезпечення підпри-
ємницької діяльності особистих селянсь-
ких господарств та кооперативних відно-
син серед малих форм господарювання. 
Можуть бути використані при створенні 
зразкових сімейних ферм, розробці Про-
грами розвитку сільських територій. Роз-
виток сімейної тваринницької ферми 
включає будівництво, реконструкцію чи 
модернізацію, зокрема проектування, 
комплектацію обладнання і сільськогос-
подарськими тваринами. 

 
 
Методичні рекомендації з регулю-

вання економічних відносин у сільсько-
господарських обслуговуючих коопера-
тивах / Ю. О. Лупенко, М. Й. Малік, 
Б. В. Мельничук та ін. – К. : ННЦ «ІАЕ», 
2015. – 120 с. 

Викладено та обґрунтовано сутність, 
аспекти створення і діяльності сільського-
сподарських обслуговуючих кооперативів. 
Розглянуто питання організації структури 
внутрішньо-кооперативних відносин, оп-
лати праці найманих працівників і варіан-
ти ведення бухгалтерського обліку. Мето-
дичні рекомендації спрямовані на прак-
тичне застосування в управлінській діяль-

ності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. 
Рекомендовано для фахівців у галузі економіки агропромислового ви-

робництва, службовців органів державної влади, науковців, аспірантів та 
студентів. 
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Розвиток підприємництва і кооперації : 
інституціональний аспект: монографія / 
[Лупенко Ю. О., Малік М. Й., Заяць В. М. та 
ін.]. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2016. – 432 с. 

Обґрунтовано теоретико-методологічні за-
сади інституціонального забезпечення розви-
тку підприємницьких формувань і коопера-
тивних відносин у сільському господарстві. 
Здійснено оцінку становлення соціально-
орієнтованої економіки та реалізації концеп-
ції соціальної відповідальності підприємницт-
ва. Наведено політико-економічні важелі фо-
рмування продовольчої безпеки та розробле-

но механізм поглиблення спеціалізації підприємницької діяльності. Об-
ґрунтовано напрями створення інституціонально-економічних умов, 
сприятливих для розвитку підприємницького середовища в сільській 
місцевості. 

Розрахована на науковців, викладачів вищих навчальних закладів, 
спеціалістів та керівників органів управління сільським господарством. 

 
Методичні рекомендації з формування 

системи кооперативних відносин / 
М. Й. Малік, О. Г. Шпикуляк, Р. Я. Корінець, 
та ін. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2017. – 68 с. 

Викладено та обґрунтовано сутність, 
процеси формування системи кооперативних 
відносин та інформаційне забезпечення дія-
льності сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів. Розглянуто питання організації 
структури внутрішньокооперативних відно-
син. Методичні рекомендації спрямовані на 
практичне застосування в управлінській дія-
льності сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів. 

Рекомендовано для фахівців у галузі економіки агропромислового 
виробництва, службовців органів державної влади, науковців, аспірантів 
та студентів. 
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Розвиток селянських господарств в умовах 
трансформацій аграрного сектору економіки 
/ [М. Й. Малік, М.М. Кропивко, В.А. Мамчур 
та ін.]; за ред. М.Й. Маліка. – К. : ННЦ «ІАЕ», 
2017. – 84 с. 

Розкриваються теоретичні аспекти розвитку 
селянських господарств, формування і розвит-
ку механізму реалізації економічних інтересів 
сільського населення, тенденції зміни чисель-
ності сільського населення, його зайнятості, 
рівня доходів і якості життя, дається оцінка 
розвитку особистих селянських господарств в 
механізмі реалізації інтересів, обґрунтовуються 
пріоритетні напрями розвитку механізму реа-

лізації економічних інтересів сільського населення. 
Матеріал відображає результати науково-дослідних тематик відділу 

підприємництва, кооперації та агропромислової інтеграції ННЦ «Інсти-
тут аграрної економіки»: 0116U003105 "Розробити теоретичні і методичні 
засади розвитку підприємництва та кооперації аграрної сфери економіки 
в умовах євроінтеграції"; 0116U003107 "Розробити модель молочарського 
сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу". 

 
Методичні рекомендації з організації 

молочарських обслуговуючих кооперативів 
/ М.В. Гладій, Ю.О. Лупенко, М. Й. Малік та 
ін. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2018. – 84с. 

Викладено й обґрунтовано сутність, 
процеси формування та діяльності моло-
чарських обслуговуючих кооперативів. Ме-
тодичні рекомендації спрямовані на врегу-
лювання відносин між сільськогосподарсь-
кими обслуговуючими кооперативами та 
їхніми членами, які здають молочну сиро-
вину на переробку й отримують кошти від 
реалізації готової продукції (молоко питне, 
сир твердий, кефір, сметана тощо). 

Методичні рекомендації спрямовані на 
практичне застосування в управлінській діяльності сільськогосподарсь-
ких обслуговуючих кооперативів, які надають послуги по заготівлі моло-
чної сировини, фахівцями агропромислового виробництва, службовцями 
органів державної влади, науковцями, аспірантами та студентами. 

Дослідження виконано в межах науково-дослідної тематики відділу підп-
риємництва, кооперації та агропромислової інтеграції Національного науко-
вого центру «Інститут аграрної економіки»: 0116U003107 "Розробити модель 
молочарського сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу" 
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 Інвестиційний проект створення 
сільськогосподарського обслуговуючого 
кооперативу / [Ю.О. Лупенко, М.Й. Малік, 
О.Г. Шпикуляк та ін.]; за ред. Ю.О. Лупенка. 
Київ: ННЦ “ІАЕ”, 2018. 82 с. 

Викладено методичні підходи та особливості 
оцінки інвестиційних проектів створення сільсь-
когосподарського обслуговуючого кооперативу. 

На прикладі молочарського заготівельного-
збутового кооперативу наведено зразковий 
інвестиційний проект його створення та забез-
печення діяльності, а також рекомендації щодо 
розроблення аналогічних проектів. 

Призначено для надання методичної і практичної допомоги фермер-
ським та особистим селянським господарствам, які створюють або вже 
створили сільськогосподарський обслуговуючий кооператив та налаго-
джують його діяльність, а також сільським домогосподарствам, працівни-
кам агроконсалтингу, дорадчих служб, наукових установ і освітніх закла-
дів, іншим користувачам. 

Організаційно-економічне забезпечення 
розвитку сімейних фермерських господарств: 
монографія / [Лупенко Ю. О., Малік М. Й., 
Шпикуляк О. Г. та ін.]. Київ : ННЦ «ІАЕ», 
2019, 212 с. 

Видання містить науково обґрунтовані ре-
комендації щодо механізму формалізації сі-
мейних фермерських господарств у середови-
ще ринку, порядок отримання державної підт-
римки, прогноз становлення та економічну 
ефективність їх функціонування. Розробка 
сприятиме формуванню науково-методичних 

засад та інформаційного забезпечення стимулювання становлення сі-
мейних фермерських господарств в аграрному секторі України.  

Може бути використане засновниками фермерських та особистих се-
лянських господарств, фахівцями державних інституцій, дорадчими, ін-
формаційно-консультаційними та навчально-методичними центрами, 
науковими установами та освітніми закладами. 
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Розвиток сільськогосподарської кооперації та 

інтеграційні процеси в аграрному секторі економіки: 
монографія /Національний науковий центр «Інститут аграрної економі-
ки» [Малік М.Й., Шпикуляк О.Г., Мамчур В.А.та ін.]; за ред. М.Й. Малі-
ка. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2019. – 374 с. 

 
ISBN  

 
У монографії представлені результати наукових досліджень розвитку 

сільськогосподарської кооперації та інтеграційних процесів в аграрному секторі 
економіки України. Викладені теоретико-методичні основи кооперування. Оха-
рактеризовано еволюційний контекст оцінки історичного виміру й емпірично 
ідентифіковано структурну динаміку змін у кооперації та розвитку інтеграційних 
процесів, у методичному взаємозв’язку з ефективністю господарювання. Запро-
поновані концептуальні засади пріоритетів кооперації та інтеграційних відносин 
в аграрному секторі.   

Розрахована на науковців, професорсько-викладацький склад вищих 
навчальних закладів, керівників і фахівців виробничих структур, представників 
державних органів управління, широкий загал читачів. 
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