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Анотація. У процесі розгляду сільськогосподарської кооперації на сучасному етапі важливе значення має 

аналіз умов для її розвитку. У ринковій системі господарювання необхідна активна політика держави щодо 

вдосконалення кооперативів, що є характерним для національних умов. Розроблені пропозиції із посилення 

державної підтримки щодо формування обслуговуючих кооперативів.
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Summary. In the process of consideration of agricultural co-operation on the modern stage an important value 

has an analysis of terms and pre-conditions for her development. In the conditions of the market system of manage, 

instability of economy, absence of active politics of the state to the cooperative stores that are characteristic for national 

terms, there is a requirement in development of suggestions on conditioning to forming of attendant cooperative stores.
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Постановка проблеми. Розвиток обслуговую-

чих кооперативів потребує формування відповід-

них економічних, технологічних, правових, соці-

альних та інших умов. Обслуговуючі кооперативи 

у сільському господарстві повинні забезпечити ви-

конання наступних чотирьох завдань: збільшувати 

розміри отримуваних членом-виробником при-

бутків; скорочувати маркетингові й інші ринко-

ві ризики своїх членів, пов’язані з виробництвом 

та реалізацією сільськогосподарської продукції; 

збільшувати чи забезпечувати доступ членів-ви-

робників до необхідних послуг щодо ведення сіль-

ськогосподарської діяльності; формувати чи по-

силювати «владу» своїх членів на аграрному ринку. 

Тому висвітлення умов розвитку обслуговуючих 

кооперативів у сільському господарстві є підґрун-

тям розвитку кооперативного руху України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Як за-

свідчує світовий досвід створення й функціону-

вання обслуговуючих кооперативів, вони виника-

ють насамперед в якості реакції на несприятливі 

ринкові умови. Таким чином, одним із ключових 

мотивів приєднання до кооперативу потенційно-

го члена є його жадання уникнути впливу ризиків 

недосконалості ринку (чи його відсутності), що 

може проявлятися зокрема в існуванні ринкової 

монополії, ціновій мінливості, відсутності досту-

пу до фінансових ресурсів та ін.

Видатний український економіст М. І. Ту-

ган-Барановський відмічав, що кооператив є 

таке господарське підприємство кількох добро-

вільно об’єднаних осіб, яке має за свою мету не 

отримання найбільшого баришу на затрачений 

капітал, а збільшення, завдяки спільному веден-

ню господарства, трудових доходів його членів, 

або скорочення витрат останніх [1]. Даючи визна-

чення селянській кооперації, В. А. Чаянов писав, 

що вона є досить досконалий організаційний ва-

ріант селянського господарства, котрий дозволяє 

дрібному товаровиробнику, на руйнуючи своєї 

індивідуальності, виділити із свого плану ті його 

елементи, в яких велика форма виробництва має 

безперечні переваги над дрібною, і організувати їх 

спільно із сусідами на користь цієї великої фор-

ми виробництва, часто використовуючи найману 

працю [2]. Таким чином, мета кооперації — під-

вищення ефективності фермерських господарств, 

саме тому вона широко використовується у роз-

винутих західних країнах.

Найчисленнішою є група кооперативів, що за-

ймаються заготівлею, переробкою і збутом (опто-

вим і роздрібним) сільськогосподарської про-

дукції. Ці види діяльності характерні, наприклад, 

для кооперативів молочної та м’ясної спеціаліза-

ції. Щодо цієї групи фермерських кооперативів 

(об’єднань з переробки і збуту сільськогосподар-

ської продукції), то слід відзначити, що в Японії, 

Ісландії, Нідерландах, як і в багатьох інших розви-

нутих країнах, кооперативами здійснюється пере-

робка майже всього товарного молока [3].

До другої великої групи входять кооперативні 

товариства, головною функцією яких є оптова за-

купівля засобів виробництва з наступним поста-

чанням ними господарств своїх членів. Зокрема 

у Швеції і Фінляндії вони поставляють сільським 

товаровиробникам приблизно 60 відсотків засобів 

виробництва. Через постачальницько-збутові ко-

оперативи тут розподіляються кредити і допомо-

га, здійснюється придбання насіння, племінної 

худоби, машин та техніки [4].

До третьої групи кооперативних товариств 

відносяться кредитні організації, сільськогоспо-

дарські касові кооперативи і кооперативні іпо-

течні товариства. Сільськогосподарські касові 
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кооперативи, як правило, надають окремим то-

варовиробникам короткострокові кредити. Дещо 

інші функції мають іпотечні кооперативні това-

риства. Вони видають, в основному, довгостро-

кові кредити, гарантією повернення яких є земля 

фермера, тобто, беручи кредит, фермер заставляє 

свою землю. У багатьох країнах успішний розви-

ток кредитної кооперації пов’язаний із держав-

ною підтримкою у вигляді пільгового оподатку-

вання, надання недорогих кредитів і субсидій [5].

Деякі економісти, і зокрема В. Д. Мартинов, 

виділяють ще одну групу кооперативів — це ко-

оперативи із виробничого обслуговування фер-

мерських господарств, що виникли у зв’язку з 

індустріалізацією сільського господарства. Така 

форма кооперації не знайшла широкого поши-

рення у країнах Скандинавії, але вона добре роз-

винута в інших країнах Заходу та Японії [6].

У Німеччині широко практикується спіль-

не використання техніки. З цією метою фермери 

утворюють машинні товариства і машинні ринги. 

Основний вид діяльності цих товариств — надан-

ня техніки напрокат за відповідну плату [7].

Слід відмітити, що у всіх розвинутих країнах 

кооперативи ведуть широку консультаційно-ін-

формаційну діяльність на базі використання роз-

галуженої мережі установ і служб, пов’язаних із 

науково-дослідницькою роботою, впроваджен-

ням досягнень науки у виробничу практику тощо. 

Наприклад, у Нідерландах є навіть кооперативні 

інститути з вивчення і впровадження сучасних 

методів годівлі худоби та птиці, інститут птахів-

ництва, декілька центрів насінництва і широка 

консультаційна служба.

Позитивний вплив на стан справ у сільськогос-

подарському виробництві мають й інші форми ко-

оперування. Зокрема, система прямих і постійних 

зв’язків фермерських господарств із промисловістю 

через створені ними кооперативи сприяла приско-

ренню індустріалізації сільського господарства.

Постановка завдання. За результатами прове-

дених досліджень, у тому числі економічних фак-

торів, необхідно виявити фактори, які мають ви-

рішальне значення для розвитку обслуговуючих 

агрокооперативів у національних умовах.

Виклад основного матеріалу. Аналіз показує, що 

використання світового досвіду і створення широ-

кої мережі кооперативних кредитних установ для 

українських фермерів могли б значно полегшити 

процес становлення фермерства у нашій державі.

Таким чином, на відміну від агропромислових 

об’єднань, що організовуються великими при-

ватними компаніями, де всі економічні функції, 

пов’язані з виробництвом і розподілом того чи ін-

шого продукту, здійснює одна фірма — інтегратор 

по вертикалі, при кооперативній формі діяльності 

ці функції виконує група кооперативів. У різних 

країнах утворення кооперативних об’єднань має 

свою специфіку, але, узагальнюючи, можна від-

мітити два їх типи. Перший — коли кооперативи 

утворюються за виробничим характером, тобто 

за видом сільськогосподарської продукції, над 

якою працює об’єднання (молочні, м’ясні тощо). 

Другий — територіальні кооперативи, що можуть 

об’єднуватися на певній території (регіональні, за-

гальнодержавні тощо). Такі об’єднання керуються 

із центру і діють через мережу галузевих утворень. 

Поле діяльності кооперативних об’єднань значно 

ширше, ніж самих кооперативів.

Наприклад, кооперативні об’єднання молоч-

ного напрямку, крім переробки і збуту молока, 

займаються постачанням обладнання для мо-

лочних ферм, здійснюють контрольно-племінну 

роботу, надають консультації тощо. Це дає мож-

ливість одержувати необхідну кількість молока, 

попередити сезонні коливання в надоях, своє-

часно і постійно омолоджувати стадо аби досягти 

стабільності в одержанні продукції. Аналогічний 

приклад у діяльності об’єднань м’ясних коопера-

тивів, які, крім забою худоби, займаються погли-

бленою переробкою м’яса, постачанням фермер-

ських господарств молодняком худоби та птиці, 

комбікормами, займаються селекційно-племін-

ною діяльністю. Дослідження показали, що кіль-

кість обслуговуючих кооперативів в Україні має 

дуже повільне зростання (див. табл. 1).

Таблиця 1

Динаміка кількості сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в Україні
Типи сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів
2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р.

Міжрайонні 17 15 19 25 29
Районні 255 273 298 293 308
Сільські 698 692 709 719 721
Усього 970 979 1026 1037 1058
Джерело: розраховано за даними Мінагрополітики України.

Результати досліджень використання коо-

перативної форми організації праці в аграрному 

секторі економіки України показали, що країна 

знаходиться на початку такого шляху. Історичний 

досвід розвитку сільськогосподарської кооперації 

в Україні, економічно розвинутих країнах засвід-

чує, що саме кооператив, основна мета якого — 

обслуговувати основну діяльність членів сіль-

госпкооперативів, може забезпечити їм реальний 

доступ до фінансових і матеріальних засобів. Він 

може й має стати зв’язуючою ланкою між приват-

ним товаровиробником і ринком, допомагаючи 
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йому у сфері збуту продукції, у матеріально-тех-

нічному забезпеченні, кредитуванні, агрономіч-

ному й зоотехнічному обслуговуванні тощо.

Кооперативна форма організації праці у сіль-

ському господарстві є найефективнішою в зовніш-

ніх відносинах виробників сільськогосподарської 

продукції: із збуту продукції, придбання знарядь і 

засобів сільськогосподарського виробництва, ви-

користання складної техніки, організації взаєм-

ного кредитування селянських господарств тощо. 

Такі обслуговуючі кооперативи є досить дійовими 

за умови високого розвитку індивідуальних фер-

мерських господарств, об’єднуючи їхні зусилля в 

окремій фазі виробничого процесу. Оскільки сіль-

ськогосподарське виробництво є сукупніс тю ба-

гатьох різноманітних процесів, то й фермер може 

бути чле ном одночасно кількох кооперативів, об-

слуговуючих його виробництво.

Правовою основою функціонування сіль-

ськогосподарських кооперативів в Україні є За-

кон України від 17.07.1997 р. «Про сільськогос-

подарську кооперацію» та від 10.07.2003 р. Закон 

України «Про сільськогосподарську кооперацію», 

на відміну від загального кооперативного закону, 

регулює діяльність тільки одного виду коопера-

тивів — сільськогосподарських. Він є комплек-

сним нормативно-правовим актом, що регулює 

взаємозв’язані між собою земельні, майнові, тру-

дові й інші відносини, які мають місце у сільсько-

господарському кооперативі.

Обслуговуючим сільськогосподарським коо-

перативам властиві такі ознаки:

1) їх членами можуть бути як фізичні, так і 

юридичні особи;

2) основним змістом їх діяльності є обслуго-

вування потреб сільськогосподарського виробни-

цтва, переважно — членів кооперативу;

3) обов’язковою є участь членів у господар-

ській діяльності кооперативу;

4) вони не ставлять за мету отримання прибутку.

Залежно від виду діяльності кооперативи по-

діляються на: переробні, заготівельно-збутові, 

постачальницькі, сервісні та ін. Запропонований 

у Законі перелік обслуговуючих сільськогоспо-

дарських кооперативів не є вичерпним. Залежно 

від потреб сільськогосподарських товаровироб-

ників можуть створюватися й інші види таких ко-

оперативів (див. табл. 2).

Таблиця 2

Динаміка кількості спеціалізації обслуговуючих кооперативів в Україні
Типи обслуговуючих кооперативів 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р.

Переробні 66 61 63 69 71
Заготовельно-збутові 143 138 136 148 138
Постачальницькі 19 24 26 29 24
Сервісні 277 275 278 285 296
Багатофункціональні 421 437 441 457 475
Інші 44 44 48 49 54
Усього 970 979 992 1037 1058
Джерело: розраховано за даними Мінагрополітики України.

Головною метою діяльності кооперативу є не 

одержання високого прибутку на вкладений капітал, 

як у акціонерному товаристві, а збільшення доходів 

і добробуту своїх членів, зменшення їхніх витрат на 

споживання. Це означає, в основному, безприбут-

ковий характер кооперативу, тобто що «прибуток, 

створюваний внаслідок кооперативної діяльності, 

не акумулюватиметься на рахунку кооперативу без-

посередньо, а розподілятиметься між його членами 

пропорційно ступеню використання своєї організа-

ції (обсягам ре алізації, постачання, вартості отрима-

них послуг), що є принципо вою ознакою будь-якої 

комерційної кооперативної організації».

Мета кооперативу в організації праці — її по-

легшення шляхом об’єднання узгоджених зусиль 

(здебільшого — трудових). Досягнення мети ко-

оперативу здійснюється за допомогою ведення 

спільної діяльності.

Але треба виділити психологічну неготов-

ність сільських мешканців на нинішньому етапі 

розвитку до об’єднання у структури самооргані-

зації громадянського суспільства, якими є коо-

перативи. Вирішальну роль у створенні мотивації 

сільських мешканців до об’єднання у сільськогос-

подарські кооперативи повинна зіграти держава. 

Треба також відмітити, що у роботі обслуговую-

чих сільськогосподарських кооперативів зможуть 

прийняти участь мешканці міст, які мають більшу 

ринкову мотивацію, ніж сільські мешканці. Робо-

та обслуговуючих сільськогосподарських коопе-

ративів наближена до промислових підприємств і 

більше регламентована до ринкових умов.

Висновки з наведеного дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок із цього напряму. За ре-

зультатами проведених досліджень, у числі еконо-

мічних факторів, які мають вирішальне значення 

для створення обслуговуючих агрокооперативів у 

національних умовах, виділено:

1) можливості додаткового доходу від коо-

перативної діяльності: а) за рахунок підвищення 

ефективності використання виробничих ресурсів 

при їх концентрації (ефект масштабності); б) за 

рахунок доступу до доходів вищого рівня (участь у 

міжнародних економічних відносинах);

2) зниження індивідуальних витрат учасників 

за тим чи іншим видом діяльності, що здійснюється 
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через кооператив за рахунок: а) використання су-

часної техніки, технології та їх концентрації за допо-

могою кооперативу; б) економії фінансових ресур-

сів через відповідні податкові й фінансово-кредитні 

механізми; в) користування послугами кваліфікова-

них працівників і професійних менеджерів;

3) мінімізація ризиків (колективне виживання 

на основі спільної діяльності) за рахунок: а) одно-

часного вкладення індивідуального паю і користу-

вання капіталом інших учасників; б) координова-

них дій (концентрації ресурсів, що вивільняються, 

у найбільш відповідальних сферах діяльності);

4) забезпечення контролю за рухом створеної 

у власному господарстві продукції й одержання 

від цього зиску (отримання «влади» на ринку). 

Отже, обслуговуючі кооперативи у сільському 

господарстві повинні забезпечувати виконання 

наступних чотирьох завдань:

— збільшувати розміри отримуваних членом-

виробником прибутків;

— скорочувати маркетингові й інші ринкові 

ризики своїх членів, пов’язані з виробництвом і 

реалізацією сільськогосподарської продукції;

— збільшувати чи забезпечувати доступ чле-

нів-виробників до необхідних послуг щодо веден-

ня сільськогосподарської діяльності;

— формувати чи посилювати «владу» своїх 

членів на аграрному ринку.

Вирішальну роль у створення мотивації сіль-

ських мешканців до об’єднання у сільськогоспо-

дарські кооперативи має зіграти держава. Держа-

ва повинна скласти наступні умови:

— залучення до кооперативної сфери діяль-

ності більшості фермерських господарств, що 

призводить до розповсюдження прийнятих у ко-

оперативних товариствах параметрів і вимог ви-

робництва у галузі сільського господарства, чи то в 

загальнодержавному, чи у регіональному масштабі;

— створення національних програм модерні-

зації цих галузей, які забезпечували б ритмічність 

виробництва, високу якість продукції, зменшен-

ня витрат;

— зниження, без додаткових посередницьких 

підприємницьких структур у процесі матеріаль-

ного забезпечення виробництва і збуту сільсько-

господарської продукції, реалізаційних цін на 

певну групу товарів;

— крім цього, згадані об’єднання сприяють ма-

совому виробництву продукції та прискорюють шлях 

від виробництва сільськогосподарської сировини до 

товарних продовольчих продуктів харчування;

— треба створити паритет цін між сільсько-

господарською продукцією і цінами на сільсько-

господарську техніку, добрива й хімічні реагенти.

Треба також відмітити, що у роботі обслуго-

вуючих сільськогосподарських кооперативів змо-

жуть прийняти участь мешканці міст, які мають 

більшу ринкову мотивацію, ніж сільські мешкан-

ці. Робота обслуговуючих сільськогосподарських 

кооперативів наближена до промислових під-

приємств і більше регламентована до ринкових 

умов. Спільна праця робітників у кооперативах 

дає можливість прояву ефекту синергії, тобто ви-

явленню додаткових соціально-психологічних 

можливостей колективу. А це, у свою чергу, може 

привести до ефекту емерджентності, тобто ви-

явлення додаткових можливостей підприємства. 

Тому обслуговуючі сільськогосподарські коопера-

тиви мають бути тим двигуном, який підштовхне 

розвиток кооперативного руху в Україні.

Література

1. Туган-Барановский М. И. Социальные ос-

новы кооперации / М. И. Туган-Барановский ; [пре-

дисл., коммент.: Л. А. Булочникова, Г. Н. Сорвина, 

Т. П. Субботина]. — М. : Экономика, 1989. — 496 с.

2. Чаянов А. В. Крестьянское хозяйство: Из-

бранные труды / А. В. Чаянов. — М. : Экономика, 

1989. — 492 с.

3. Ушкаренко Ю. В. Сільськогосподарська 

коо перація в еволюційному вимірі : монографія / 

Ю. В. Ушкаренко. — Херсон : Айлант, 2009. — 404 с.

4. Зіновчук В. В. Організаційні основи 

сільськогосподарського кооперативу / В. В. Зі-

новчук. — [2-ге вид., доп. і перероб.]. — К. : Логос, 

2008. — 380 с.

5. Там само.

6. Кредитні спілки в Україні: Основні засади 

діяльності : навч. посіб. : у 2-х книгах. Кн. 1 / [ред. 

А. Я. Оленчик]. — К. : УІРФР, 2009. — 652 с.

7. Зіновчук В. В. Організаційні основи 

сільськогосподарського кооперативу / В. В. Зі-

новчук. — [2-ге вид., доп. і перероб.]. — К. : Логос, 

2008. — 380 с.


