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ОСНОВНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ОБСЛУГОВУЮЧИХ КООПЕРАТИВІВ 
В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ

Анотація. У статті розкрито основні аспекти функціонування сільськогосподарських кооперативів як 

необхідний вид об’єднання виробників українського села та фактори, що гальмують процеси кооперації в 

Україні.

Ключові слова: кооперація, сільськогосподарський обслуговуючий кооператив, сільськогосподарський ви-

робничий кооператив.

Summary. The article deals with the basic aspects of agricultural cooperatives as a necessary form of association 

of Ukrainian villages and factors hindering cooperation in Ukraine.

Key words: cooperatives, agricultural service cooperatives, agricultural production cooperative.

Постановка проблеми. Україна — це вагомий 

учасник на ринку сільськогосподарської продукції 

зі значним потенціалом для нарощування обсягів 

її виробництва. Дієвим інструментом вирішен-

ня окреслених завдань є кооперація. Сьогодення 

об’єктивно вимагає відродження кооперації, ак-

тивних пошуків нових організаційних форм ко-

оперативного співробітництва виробничих і об-

слуговуючих структур АПК України. Створені на 

кооперативних засадах організаційні структури ви-

робництва під впливом планово-адміністративних 

методів господарювання набули одержавленого, 

централізовано-командного характеру діяльності, 

що призвело до деформування соціально-еконо-

мічної суті кооперації. Особливої актуальності на-

буває розвиток кооперативного руху та наповнення 

його новим економічним і соціальним змістом.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ідеї 

кооперації є предметом дослідження таких україн-

ських вчених-аграрників, як В. В. Зіновчук, 

Л. В. Молдован, М. Й. Малік, В. Г. Андрійчук та 

ін. Попри наявність детального наукового об-

ґрунтування засад кооперації реалізація цієї ідеї 

на практиці проходить досить повільно.

Метою статті є обґрунтування окремих аспек-

тів кооперативного руху в Україні та світовій прак-

тиці. Об’єктом дослідження є процес розвитку об-

слуговуючої кооперації в українському аграрному 

бізнесі. Теоретичною та методологічною основою 

досліджень, наведених у статті, були основні по-

ложення й розробки вітчизняних вчених і зарубіж-

ний досвід з проблем кооперації, теорії та практики 

маркетингу, особисті оцінки автора. Було викорис-

тано монографічний, абстрактно-логічний, соціо-

логічний методи досліджень.

Виклад основного матеріалу. Вітчизняний та 

світовий досвід довели доцільність та ефектив-

ність великотоварного виробництва у сільському 
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господарстві. Проте ситуація склалася такою, що 

на сьогодні дрібний виробник постачає в Украї-

ні 98 %картоплі, 86 % овочів, 84 % молока, 75 % 

фруктів та 50 % м’яса [1]. Підтримка на рівні дер-

жави цих виробників вирішує не лише продо-

вольчі потреби країни, а й значну частку соціаль-

них проблем сільських територій.

На сьогодні в Україні зареєстровано 585 коопе-

ративів, з них є діючими понад 200. Якщо розгляда-

ти досвід зарубіжних країн, то у Швеції кооперація в 

економіці країни становить 90 %, у Франції, Бельгії, 

Нідерландах, Австрії — 60–70 %. В Україні — лише 

1 %. На думку Івана Томича, голови Союзу сіль-

ськогосподарських обслуговуючих кооперативів, 

країни, домінуюча частка економіки яких має коо-

перативний напрям, є найбільш стабільними в со-

ціальній, політичній, економічній сферах [2].

Хоча необхідність та вигідність збільшення 

розмірів не раз була доведена практикою, під час 

спілкування з аграріями ми не раз зустрічалися 

з тим, що менталітет і психологія окремих това-

ровиробників та їх прагнення до самостійного 

господарювання не дозволяють їм прийняти ра-

ціональне рішення про об’єднання діяльності, 

незважаючи на великі організаційні складнощі та 

низьку ефективність роботи.

Щодо організаційно-правових форм сіль-

ськогосподарської кооперації, то Закон України 

«Про сільськогосподарську кооперацію» визна-

чає не тільки поняття сільськогосподарського 

кооперативу та його видів, а й сільськогосподар-

ської кооперації (розділ I, ст. 1). Це передбачає 

можливість створення не лише низових сільсько-

господарських кооперативів (горизонтальна коо-

перація), а також і таких організаційно-правових 

форм кооперації, як кооперативні об’єднання.

Погоджуємося з висновками В. Зіновчука про 

те, що сучасними організаційно-правовими фор-

мами сільськогосподарської кооперації в Україні 

виступають сільськогосподарські кооперативи та 

їх об’єднання [3].

Затверджений наказом Державного коміте-

ту України з питань технічного регулювання та 

споживчої кооперації Державний класифікатор 

України «Класифікація організаційно-правових 

форм господарювання» ДК002:2004 (№ 97 від 

28.05.2004 р.), що визначає основні форми гос-

подарювання, також виокремлює такі об’єкти 

організаційно-правових форм господарювання, 

як сільськогосподарський кооператив (3.3.5), 

сільськогосподарський виробничий кооператив 

(3.3.5.1), сільськогосподарський обслуговуючий 

кооператив (3.3.5.2) та об’єднання підприємств 

(юридичних осіб, 3.5) [4].

Згідно із Законом України «Про сільськогоспо-

дарську кооперацію» за цілями, завданнями і харак-

тером діяльності сільськогосподарські кооперативи 

поділяються на обслуговуючі та виробничі [5].

Сільськогосподарський виробничий коопера-

тив — це сільськогосподарський кооператив, що 

утворюється шляхом об’єднання фізичних осіб, які 

є виробниками сільськогосподарської продукції, 

для провадження спільної виробничої або іншої 

господарської діяльності на засадах їх обов’язкової 

трудової участі з метою одержання прибутку.

Сільськогосподарський обслуговуючий коо-

ператив — це сільськогосподарський кооператив, 

що утворюється шляхом об’єднання фізичних та/

або юридичних осіб — виробників сільськогоспо-

дарської продукції для організації обслуговуван-

ня, спрямованого на зменшення витрат та/або 

збільшення доходів членів цього кооперативу під 

час провадження ними сільськогосподарської ді-

яльності та на захист їхніх економічних інтересів.

У свою чергу обслуговуючі кооперативи за-

лежно від виду діяльності поділяються на перероб-

ні, заготівельно-збутові, постачальницькі тощо. У 

разі поєднання кількох видів діяльності утворю-

ються багатофункціональні кооперативи. Наразі 

немає офіційно визначеної статистичної форми, 

що надавала хоча б найпростішу інформацію сто-

совно сільськогосподарських кооперативів, їх чи-

сельності, виду діяльності, кількості членів тощо. 

Частково така інформація оприлюднюється Мініс-

терством аграрної політики та продовольства і на 

офіційних сайтах облдержадміністрацій.

Наявні дані свідчать, що лідерами за кількістю 

створених кооперативів є Житомирська (105), Він-

ницька (83), Івано-Франківська (72) області. До 

речі, в переважній більшості областей затверджені 

та діють програми, спрямовані на підтримку роз-

витку сільськогосподарських кооперативів [2].

Нами не було знайдено відомостей про за-

значені програми у Львівській, Миколаївській, 

Тернопільській, Харківській та Хмельницькій об-

ластях (хоча не виключено, що вони наявні, але 

не висвітлені на офіційних сайтах, ЗМІ). У деяких 

областях кооперативи створюються за сприяння 

міжнародних благодійних організацій. Найбіль-

шого поширення здобули багатофункціональні 

обслуговуючі кооперативи. Ще одна особли-

вість — у Вінницькій, Волинській, Дніпропетров-

ській, Запорізькій, Кіровоградській, Львівській, 

Херсонській, Черкаській, Чернігівській областях 

одним із основних напрямів створення і діяль-

ності сільськогосподарських обслуговуючих коо-

перативів (СОК) визначено молочарський. Тобто 

величезна потреба є в кооперативах із заготівлі 

молока, у тому секторі, що формує одну з найбіль-

ших частин доходності селян.

Згідно з історичним досвідом, кооперативи 

у своєму розвитку проходять три основні стадії. 

На першій зароджується кооперативний рух, від-

бувається поширення кооперативної ідеї. На дру-

гій — до процесу розвитку кооперації втручається 

держава, яка намагається правовими нормами та 
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адміністративним впливом його врегулювати, по-

ставити під свій контроль і нагляд. У цей період 

з’являється кооперативне законодавство, яке ре-

гулює створення та діяльність кооперативів.

Третя стадія характеризується масовим коо-

перативним рухом, якому притаманні самостій-

ність, самодіяльність, незалежність [5]. На нашу 

думку, Україна наразі проходить другу стадію роз-

витку кооперації, стадію активної позиції держа-

ви. Про це свідчать: прийняття вдосконаленого 

Закону України «Про сільськогосподарську ко-

операцію»; прийняття Постанови Кабінету Мі-

ністрів України «Про затвердження Порядку ви-

користання коштів, передбачених у державному 

бюджеті для підтримки сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів»; розробка страте-

гії «Рідне село»; створення Мінагрополітики на-

вчально-практичних центрів розвитку сільських 

територій при 19 навчальних закладах аграрного 

спрямування, у яких селяни можуть отримати 

більш повну інформацію щодо створення сіль-

госпкооперативів [6]. Проте кооперативний рух 

тільки набирає обертів і ще тривалий час потребу-

ватиме сприяння з боку держави.

Дослідивши динаміку розвитку кооператив-

ного руху в аграрному секторі економіки України, 

виявлено, що вона є досить залежною від рівня 

державної підтримки та досконалості нормативно-

правового супроводу цих процесів. Серед основ-

них тенденцій розвитку сільськогосподарської 

кооперації визначальними протягом останнього 

десятиліття були: стабільне скорочення кількості 

виробничих кооперативів; поява передумов для 

розширення мережі обслуговуючих кооперативів; 

підвищення регулювальної ролі держави при ви-

рішенні протиріч в момент «зіткнення» інтересів 

кооперації з інтересами великого капіталу. Разом 

з тим дискусійним дотепер лишається питання 

щодо ролі держави стосовно подальшого розвитку 

виробничих кооперативів та пошук напрямів удо-

сконалення системи моніторингу розвитку про-

цесів кооперації на різних рівнях управління, що і 

стане предметом наших подальших досліджень.

Незважаючи на те, що функціонування моло-

чарських кооперативів дозволяє молокозаводам 

вирішувати низку сировинних проблем, не всі з 

них готові налагоджувати партнерські стосунки. 

У Полтавській області були випадки припинення 

діяльності молочарських кооперативів та невдалі 

спроби створити такі через «жадібність» молоко-

переробних підприємств. Останні продовжували 

приймати молоко за низькими цінами, невигід-

ними для селян. Багаторазові переговори керів-

ників цих кооперативів та голів сільських рад з 

адміністрацією молокозаводів не принесли очіку-

ваних селянами результатів.

Практика показує, що далеко не всі молоко-

переробні підприємства турбуються про якість 

сировини. Відсутність належного контролю 

якості готової продукції з боку держави та несві-

домість переважної більшості кінцевих спожи-

вачів дозволяє виробляти продукцію тієї якості, 

яка виходить, а не тієї, яка потрібна. Відсутність 

державного контролю якості дозволяє також пе-

реробним підприємствам використовувати у ви-

робництві замінники сирого молока: сухе молоко, 

рослинні жири тощо. Це доводить, що відсутність 

державного контролю якості готової продукції 

виступає додатковою вагомою причиною гальму-

вання процесів кооперації в Україні.

Ми переконані, що державна політика спри-

яння розвитку аграрного сектору має бути спря-

мована на розвиток суспільного виробництва. 

Але питання сільської кооперації актуальності 

не втрачають. За даними Інституту економіки та 

прогнозування НАН України, місце кооперативів 

у економіці сільського господарства Європи є та-

ким: ними здійснюється 70–90 % кредитування, 

50–80 % спільного збуту продукції, 50 % спільних 

переробок-виробництва харчової продукції, до 

50 % спільної закупівлі засобів тощо [5].

Кооперація дозволяє вирішувати не лише пи-

тання підвищення ефективності функціонування, 

економічного розвитку, а й забезпечує вирішення 

низки важливих соціальних проблем сільських 

територій: зайнятість населення, забезпечення й 

підвищення рівня їх доходів, облаштування насе-

лених пунктів, формування в селян надії і впевне-

ності у майбутньому.

Висновки. Сільськогосподарська кооперація як 

вид об’єднання виробників є необхідною україн-

ському селу та економіці країни в цілому. Гальму-

вання кооперативного руху зумовлене невпевненіс-

тю та побоюваннями селян, відсутністю державного 

контролю за окремими процесами, що відбуваються 

в країні, недоліками законодавства про кооперацію. 

Спільна потужна робота держави, місцевих органів 

влади, переробних структур, громадськості в напря-

мі сприяння розвитку кооперації у подальшому до-

зволить прискорити ці процеси.

Література

1. Гриценко М. Сільська кооперація чекає на 

лояльні податки [Електронний ресурс] / М. Гри-

ценко. — Режим доступу : http://pravda.ks.ua/

interview/19332-mikola-gricenkosilska-kooperaciya-

chekaye-na.html.

2. Гриценко М. Чому в Україні не розвива-

ються сільськогосподарські кооперативи [Елек-

тронний ресурс] / М. Гриценко. — Режим досту-

пу : http://galinfo.com.ua/news/108592.html.

3. Зіновчук В. В. Організаційно-правові заса-

ди становлення сільськогосподарської кооперації 

в Україні [Електронний ресурс] / В. В. Зіновчук // 

Вісник Житомирського національного агро-

екологічного університету. — 2012. — № 1 (30). — 



Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 3 (27) 2014

76

Т. 2. — Режим доступу : http://www.znau.edu.ua/

visnik/2012_1_2/index.htm.

4. Державний класифікатор України ДК 

002:2004 «Класифікація організаційно-право-

вих форм господарювання» : Наказ Державного 

комітету України з питань технічного регулю-

вання та споживчої політики «Про затверджен-

ня національних стандартів України, державних 

класифікаторів України, національних змін до 

міждержавних стандартів, внесення зміни до 

Наказу Держспоживстандарту України № 59 від 

31.03.2004 р. та скасування нормативних доку-

ментів» № 97 від 28.05.2004 р. [Електронний ре-

сурс]. — Режим доступу : http://rada.gov.ua.

5. Малік М. Й. Проблемні питання розвит-

ку кооперації та інтеграційних відносин в АПК / 

М. Й. Малік // Економіка АПК. — 2010. — № 3. — 

С. 45–49.

6. Фінашина Г. В. Економічна оцінка доско-

налості механізму сільськогосподарської коопе-

рації [Електронний ресурс] / Г. В. Фінашина // 

Вісник Харківського НАУ ім. В. В. Докучаєва, се-

рія «Економічні науки». — 2011. — № 5. — Режим 

доступу : http://archive.nbuv.gov.ua.

© В. В. Хмурова, С. В. Лапко, 2014

УДК 338.46 В. В. Хмурова,

С. В. Лапко

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Аннотація. У статті обґрунтовано ефективність впровадження системи контролінгу на підприєм-

ствах. Використаний метод класифікації та логіко-теоретичного узагальнення при дослідженні процесів 

та етапів реалізації і впровадження системи контролінгу. У ході дослідження виявлено послідовність впро-

вадження програми системи управління за допомогою контролінгу на підприємствах. Вдосконалено схему 

процесу реалізації системи комунікативного контролінгу і системи управління підприємством.

Ключові слова: контролінг, стратегічний контролінг, управлінські рішення, аналіз рентабельності.

Summary. To prove the effectiveness of the implementation of the controlling system on enterprises. The method used 

for classification and logical-theoretical generalization of the study of the processes and stages of implementation and 

controlling system. The study revealed the sequence of the program management system via controlling in enterprises. 

Improved scheme implementation process of communication and controlling enterprise management system.

Key words: controlling, strategic controlling, management decisions, cost-benefit analysis.

Постановка проблеми. Незважаючи на велику 

кількість наукових робіт, проблеми впровадження 

системи контролінгу на підприємствах залиша-

ються недостатньо дослідженими і вивченими. 

Зокрема, не дістали належного висвітлення пи-

тання дослідження сутності контролінгу як скла-

дової процесу управління діяльністю на підпри-

ємствах. Ці обставини зумовили вибір теми статті.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-

дження теоретичних основ контролінгу в системі 

управління підприємством започатковано в працях 

відомих зарубіжних вчених — Й. Вебера, А. Дайле, 

Х. Кюппера, Е. Майєра, Р. Манна, Т. Райхмана, 

Д. Хана, П. Хорвата, Х. Фольмута, Д. Шнайдера та 

ін., які сформували систему поглядів на його сут-

ність та розробили методичні підходи щодо реалі-

зації його інструментів. Значний внесок у розви-

ток загальнометодологічних та практичних основ 

впровадження системи контролінгу на підприєм-

стві здійснили російські науковці: О. Ананькіна, 

Н. Данілочкіна, С. Данілочкін, А. Карминський, 

С. Фалько, Н. Оленьов, А. Примак. Питання, 

пов’язані із проблемою впровадження системи 

контролінгу на вітчизняних підприємствах, зна-

йшли відображення в роботах українських вчених 

С. Голова, О. Терещенка, М. Пушкаря, Р. Пушкаря.

Метою статті є аналіз ключових теоретич-

них аспектів і визначення факторів впливу конт-

ролінгу на конкурентоспроможність підприємств 

сфери послуг, а також розробка основ підвищен-

ня ефективності прийняття управлінських рішень 

при повній зміні системи управління й інтеграції 

різноманітних служб підприємства в процес при-

йняття оперативних рішень.

Об’єкт дослідження — процес контролінгу ви-

робничо-господарської діяльності підприємств.
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