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ECONOMIC AND LEGAL BASES OF THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL COOPERATION IN UKRAINE

У статті проведено дослідження економікоXправових основ розвитку сільськогосподарської кооперації в

Україні. У ході дослідження зазначено, що серед багатьох факторів розвитку сільськогосподарської сфери,

особливо важливу роль відіграє кооперація. Кооперативи є інструментом об'єднання малими виробниками

сільськогосподарської продукції власних ресурсів і здійснення спільних стратегій на ринках продукції, поX

слуг і засобів виробництва.

Встановлено, що сільськогосподарські кооперативи ще не вичерпали свій потенціал і мають перспективи

для зростання. Проаналізовано стан та тенденції розвитку кооперативних об'єднань в Україні та деяких євроX

пейських країнах. Визначено основні тенденції розвитку сільськогосподарської кооперації в Україні. ЗазначеX

но, що одним з ключових факторів, які гальмують розвиток сільськогосподарської кооперації, є недосконалість

чинного законодавства, яким регулюється діяльність кооперативів, та його розпорошеність.

Досліджено нормативноXзаконодавчі аспекти діяльності сільськогосподарської кооперації в Україні. ПроX

аналізовано та визначено шляхи подальшого розвитку сільськогосподарської кооперації на основі державної

підтримки.

У підсумку зазначено, що одним з основних напрямів розвитку сільського господарства України є підтримX
ка кооперативних утворень шляхом створення сприятливих економічних та правових умов для започаткуX

вання та організації діяльності, зокрема державної підтримки формування та поліпшення матеріальноXтехніX

чної бази кооперативних формувань.

One of the main components of the Ukrainian economy is agriculture. Its effectiveness affects the socioXeconomic

development of the regions and the country in general. Among many factors in the development of the agricultural

sector cooperation plays a particularly important role.

Cooperatives are the tool for bringing together small producers of agricultural products on their own resources

and implementing common strategies in the markets for products, services and means of production.

Domestic and international experience demonstrates the ability of cooperatives to increase productivity, financial

stability of the enterprise, as well as the ability to reduce transaction costs. Thus, in particular, agricultural cooperation

affects positively on the updating and modernization of the material and technical base of the agricultural sector,

allows to increase employment, promote the development of rural territories, etc. Currently both, large business entities

and small businesses are involved in the cooperative movement, which makes it possible to increase their competitive

position.

Circumstances that are pointed out determine the necessity of deeper scientific and practical exploration of the

principles and circumstances of the formation and development of agricultural cooperatives, indicate the relevance

and form the purpose of the study.

The economic and legal foundations of agricultural cooperation in Ukraine are investigated in the article. During

the research it was stated that among many factors of agricultural development cooperation plays a specifically

important role. Cooperatives are a tool for association small producers of agricultural products on their own resources

and implementing common strategies in the markets for products, services and means of production. It is established

that agricultural cooperatives have not yet exhausted their potential and have prospects for growth.

The condition and tendencies of development of cooperative associations in Ukraine and some European countries

are analyzed. The basic tendencies of development of agricultural cooperation in Ukraine are determined.

It is pointed out that one of the key factors that intrude the development of agricultural cooperatives is the

imperfection of the current legislation that regulate the activities of cooperatives and its proliferation.

The regulatory and legislative aspects of the activity of agricultural cooperatives in Ukraine are investigated.

Ways of further development of agricultural cooperation based on state support are analyzed and identified.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Однією з основних складових економіки України є

сільське господарство. Його ефективність впливає на
соціально$економічний розвиток як регіонів, так і краї$
ни загалом. Серед багатьох чинників стабільного зрос$
тання аграрного комплексу особливо важливою є
сільськогосподарська кооперація.

У період радянської влади існували споживчі коо$
перативи, які були сполучною ланкою між державою і
приватним сектором, гарантуючи збут виробленої на$
селенням сільськогосподарської продукції. Однак під
час переходу до ринкової економіки, наявні зв'язки було
зруйновано. Нині, хоч і з великими труднощами, але ко$
операція на селі відроджується.

Вітчизняний і світовий досвід демонструє здатність ко$
операції підвищувати продуктивність праці, фінансову
стабільність підприємства, а також знижувати трансакційні
витрати. Так, зокрема сільськогосподарська кооперація
сприятливо впливає на оновлення і модернізацію матеріаль$
но$технічної бази сфери АПК, дає змогу збільшити зай$
нятість, сприяє розвитку сільських територій тощо. До ко$
оперативного руху залучені не тільки великі господарюючі
суб'єкти, а й дрібні форми господарювання, що дає мож$
ливість підвищити їх конкурентні позиції.

Зазначені обставини визначають необхідність про$
ведення більш глибоких науково$практичних розвідок
щодо принципів та обставин становлення і розвитку
сільськогосподарської кооперації, вказують на актуаль$
ність та формують мету дослідження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
У науковій літературі багато уваги приділяється дос$

лідженню сучасних теоретичних та практичних проблем
кооперації. Свої праці щодо вирішення проблемних пи$
тань з організації та діяльності кооперативів присвяти$
ли Клокар О.О. [7], Лузан Ю.Я. [10], Малік М.Й. [10],
Мосійчук Н.O. [6], Романюк І.А. [8], Фінашина Г.В. [9]
та інші. Однак питання щодо детального наукового об$
грунтування щодо економічних та правових засад коо$
перації та реалізації практичних ідей з її становлення
та розвитку в Україні, наразі, залишаються малодо$
слідженими.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження економіко$правових

засад розвитку сільськогосподарської кооперації в Ук$
раїні.

Методична основа дослідження складається з ана$
лізу статистичних даних і економічної інформації, ме$
тодів графічної інтерпретації інформації. Теоретична
основа дослідження складається з: нормативно$право$
вих актів, що регламентують діяльність сільськогоспо$
дарської кооперації; програм розвитку сільськогоспо$
дарської кооперації; наукових праць вітчизняних вче$
них в галузі кооперації; даних Міністерства аграрної
політики та продовольства України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Серед багатьох факторів розвитку сільськогоспо$
дарської сфери, особливо важливу роль відіграє коо$
перація. Кооперативи є інструментом об'єднання мали$
ми виробниками сільськогосподарської продукції влас$
них ресурсів і здійснення спільних стратегій на ринках
продукції, послуг і засобів виробництва.

Ключові слова: кооператив, сільськогосподарська кооперація, держава, розвиток, стратегія, економіко�
правове забезпечення.

Key words: cooperative, agricultural cooperation, state, development, strategy, economic and legal support.

Згідно із законодавством України кооперативом
визнається юридична особа, утворена фізичними та
(або) юридичними особами, які добровільно об'єднали$
ся на основі членства для ведення спільної господарсь$
кої та іншої діяльності з метою задоволення своїх еко$
номічних, соціальних та інших потреб на засадах само$
врядування. Кооператив є первинною ланкою системи
кооперації і створюється внаслідок об'єднання фізич$
них та (або) юридичних осіб на основі членства для
спільної господарської та іншої діяльності з метою по$
ліпшення свого економічного стану [1].

Згідно з Законом України "Про сільськогосподарсь$
ку кооперацію" "сільськогосподарська кооперація — си$
стема, що складається з сільськогосподарських вироб$
ничих і сільськогосподарських споживчих кооперативів
та їх спілок" [2].

Перевагами кооперації є те, що члени сучасного
кооперативу володіють загальним капіталом, довіряють
кооперативу свій урожай, покладають на нього місію
розвитку, організацію маркетингу щодо збуту своєї про$
дукції. Водночас на мікрорівні кожний учасник збері$
гає можливість самостійно ухвалювати рішення з ура$
хуванням специфіки своєї земельної ділянки та агро$
культури, чого не може дозволити собі повною мірою
аграрне утворення.

Нині сільськогосподарські кооперативи малому аг$
рарному бізнесу України надають близько 1% всіх по$
слуг, інші зосереджені в приватному бізнесі [3].

У зарубіжних країнах кооперація по окремих галу$
зях досягає 50%. У Скандинавії в сфері збуту м'яса і мо$
лока, виробленого місцевими тваринниками, вона охоп$
лює 100% цього ринку. Через систему кооперативів реа$
лізується понад 50% продукції молочарства в Бельгії,
Великобританії, Польщі, а у Нідерландах, Австрії та
Данії ця частка сягає 95%. Практично 90% молокоза$
водів у країнах ЄС та Північної Америки є кооператив$
ними. Через свої кооперативи фермери продають понад
60% оливкової олії в Іспанії та Греції, 69% м'яса у
Фінляндії, 72% фруктів та овочів у Бельгії, 95% виро$
щених квітів у Нідерландах, понад 50% зерна у Франції
та Австрії зберігається на кооперативних елеваторах,
що належать не посередникам, а безпосередньо това$
ровиробникам. У Франції близько 520 тис. працівників
зайнято у кооперативах, і їх річний товарообіг стано$
вить у середньому 77—80 млрд євро, а на збут припадає
близько 60% сільгосппродукції. Переробно$збутову
діяльність там ведуть 3500 сільськогосподарських коо$
перативів. За рахунок переробних кооперативів у
Франції покривається 40—45% загального обсягу про$
дукції. Загалом у світі до кооперації долучено майже
1 млрд людей — фактично це кожний сьомий мешканець
планети. Кооперативи активно розвиваються у понад
100 країнах і забезпечують 100 млн робочих місць [4].

За даними Міністерства аграрної політики та
продовольства України, на кінець 2017 р. налічувалося
1126 кооперативів. Однак працюють з них трохи більше
половини — 610, інші існують лише на папері. Найбіль$
ше працюючих кооперативів налічується в Івано$
Франківській (72), Черкаській (67), Київській (58), Хер$
сонській (46) та Тернопільській (31) областях. Лідера$
ми за часткою непрацюючих, але заявлених у докумен$
тах кооперативів стали Рівненська (27 проти 38, відпо$
відно), Сумська (33 проти 47), а також Вінницька і За$
карпатська області, в яких не діють по 67% зареєстро$
ваних кооперативів. Якщо говорити про спеціалізацію,

As a result it is stated that one of the main directions of development of Ukrainian agriculture is the support of

cooperative formations by creating favorable economic and legal conditions for starting and organizing activities, in

particular, state support for the formation and improvement of material and technical base of cooperative formations.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 1/202094

Позика; 30

Власні 
кошти; 10

Грантова 
підтримка; 70

Рис. 1. Частка грантової підтримки на розвиток
матеріально&технічної бази сільськогосподарських

кооперативів

Джерело: побудовано за даними [12].

то найпоширеніші в Україні типи кооперативних об'єд$
нань в агросекторі — багатофункціональні. Їх понад
половина від загальної кількості [5].

Станом на 1 січня 2018 року сільськогосподарських
виробничих кооперативів налічувалося 993 одиниці.
Сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів
зареєстровано лише 1097 одиниць, при чому, із їх за$
гальної кількості здійснюють господарську діяльність
лише 589 одиниць (молочарських — 151, з обробітку
землі та збирання врожаю — 152, м'ясні — 34, плодо$
овочеві — 76, зернові — 35 та з надання інших послуг —
141. З них переробні — 25, заготівельно$збутові — 149,
постачальницькі — 16, з надання інших послуг — 101 та
багатофункціональні — 298.). Цими кооперативами
об'єднано 24,8 тис. осіб, створено на селі 1636 постійних
робочих місць, які утримують 21758 голів ВРХ, з яких:
16953 голови корів та 4188 — голів свиней, реалізовано
48,7 тис. тонн молока, 2,8 тис. тонн зерна, 0,2 тис. тонн
м'яса, 3,2 тис. тонн плодоовочевої продукції, сплачено
податків та зборів на суму 13981,6 тис. грн [5].

Отже, сільськогосподарські кооперативи різного
роду діяльності (виробничі, обслуговуючі, споживчі) ще
не вичерпали свій потенціал і мають перспективи для
зростання при дотриманні кооперативних принципів.
Але, на нашу думку, сьогодні в основному необхідно
розвивати споживчу кооперацію.

Також, провівши власні дослідження та аналіз ста$
тистичних і науково$аналітичних джерел [3; 5—10], на
нашу думку, основними тенденціями розвитку сільсько$
господарської кооперації в Україні у перспективі будуть:

— продовження процесів концентрації і централі$
зації в кооперативному секторі аграрної сфери;

— упровадження в процес сільськогосподарського
виробництва інноваційних технологій;

— розвиток міждержавної кооперації;
— розширення діяльності сільськогосподарських

кооперативів, не пов'язаної з виробництвом продукції.
У 2009 р. було започатковано цільову державну про$

граму підтримки кооперації на селі, що у свою чергу
спричинило ріст кількості кооперативів одразу на 30%.
Програма так і не була реалізована через зміну уряду,
через що кількість кооперативів у 2010 р. скоротилась з
1419 до 1401. Фінансова підтримка кооперативів була
відновлена у 2011 р. Її обсяг у 2013 р. скоротився у
8,5 разів, що також спричинило хвилю закриття
сільськогосподарських кооперативів.

З 2015 р. набула чинності Постанова "Про затверд$
ження Державної цільової економічної програми
підтримки розвитку сільськогосподарських обслугову$
ючих кооперативів на період до 2015 року" [11]. Наразі
діє Постанова "Про скорочення кількості та укрупнен$
ня державних цільових програм", у якій прописано пра$
вила надання та розподілу грантів (у грошовому еквіва$
ленті) з державного бюджету місцевим та регіональним
бюджетам регіонів України на сприяння досягненню
цільових показників регіональних програм розвитку аг$
ропромислового комплексу [12]. Згідно з указаною
Постановою кошти з бюджетів регіонів України (місце$
вих бюджетів), джерелом фінансового забезпечення
яких є гранти, надаються за встановленими обмежен$
нями, що визначаються органом, уповноваженим вищим
виконавчим органом державної влади України сільсько$
господарському кооперативу на розвиток матеріально$
технічної бази в сумі, що не перевищує 7 млн грн, але не
більше 60% витрат (рис. 1). Водночас термін викорис$
тання коштів державної підтримки сільськогосподарсь$
ким кооперативом становить не більше 18 місяців з дати
її отримання [12].

Гранти наразі надаються регіональним або місцевим
бюджетам, регіональні програми яких було відібрано в
порядку, встановленому Міністерством аграрної полі$
тики та продовольства України.

Враховуючи колосальний потенціал сільськогоспо$
дарської кооперації в Україні, на жаль, так і не створе$

но належної бази статистичних даних про розвиток ко$
оперативів та їх вклад у національну економіку. Дер$
жавні цільові програми, спрямовані на забезпечення
розвитку аграрного сектору економіки не вирішують
проблем державної підтримки і сприяння процесам ко$
операції, удосконалення законодавчої бази з питань
податкових та інших пільг сільськогосподарським коо$
перативам.

На жаль, запроваджено у 2017 році нову систему
державної підтримки сільськогосподарських товарови$
робників (прямі бюджетні дотації та гранти) щонаймен$
ше є не комплексною та такою, яка не сприятиме роз$
витку малого та середнього виробника, розвитку
сільськогосподарської кооперації на селі.

В умовах формування єдиного європейського пра$
вового порядку в Україні вкрай важливим є виявлення
та усунення колізій і протиріч, що гальмують розвиток
коопераційних процесів на селі. Одним з ключових фак$
торів, які гальмують розвиток сільськогосподарської
кооперації, є недосконалість чинного законодавства,
яким регулюється діяльність кооперативів та його роз$
порошеність.

Доцільно здійснити системне узгодження вітчизня$
ного законодавства в контексті євроінтеграційного роз$
витку сільськогосподарської кооперації. Концептуаль$
ною основою перспективної модернізації податкового,
бюджетного, цивільного, господарського законодав$
ства має бути пріоритетне закріплення і збереження
кооперативних принципів та цінностей, визначених "Ре$
комендаціями про сприяння розвитку кооперативів"
Генеральної конференції Міжнародної організації
праці та підтримуваних Міжнародним Кооперативним
Альянсом. Зокрема положення основних актів законо$
давства в сфері сільськогосподарської кооперації, а
саме положення Цивільного та Господарського кодексів
України щодо кооперації, Закони України "Про коопе$
рацію" та "Про сільськогосподарську кооперацію" не
узгоджені між собою. Разом з тим, ведення бухгалтерсь$
кого обліку в сільськогосподарських кооперативах є
специфічними. Такі кооперативи ведуть бухгалтерський
облік у загальновстановленому порядку, як і інші юри$
дичні особи. Водночас спеціальним законодавством (За$
конами України "Про кооперацію" [1], "Про сільсько$
господарську кооперацію" [2], Цивільним кодексом
(статті 163—166) [13], Господарським кодексом (статті
93—111) [14] для них передбачено певну специфіку фор$
мування майна (фондів), розподілу доходу та ін.

Саме тому, враховуючи європейську практику, а
також Закон України "Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні", яким передбачено, що
Міністерства та інші центральні органи виконавчої вла$
ди, у межах своєї компетенції, відповідно до галузевих
особливостей розробляють на базі національних поло$
жень (стандартів) бухгалтерського обліку методичні
рекомендації щодо їх застосування, виникає не$
обхідність розробки окремих правил ведення бухгал$
терського обліку в сільськогосподарських обслугову$
ючих кооперативах [15].

Також потребує унормування питання неприбутко$
вості сільськогосподарських обслуговуючих коопера$
тивів. Згідно із частиною 1 статті 86 Цивільного кодек$
су України кооперативи, крім виробничих, є непідприєм$
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ницькими товариствами (це поняття є більш ширшим,
ніж неприбутковість, адже неприбутковість — це лише
ознака, а непідприємницькі товариства де$юре є непри$
бутковими) [13].

Відповідно до Закону "Про сільськогосподарську
кооперацію" сільськогосподарські обслуговуючі коопе$
ративи здійснюють обслуговування своїх членів, не ма$
ючи на меті одержання прибутку, і є неприбутковими
організаціями. Сільськогосподарські обслуговуючі ко$
оперативи не є власниками продукції, виробленої її чле$
нами, власниками такої продукції є його члени (Стаття
9). Теж саме стосується і кооперативних об'єднань
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів,
які є неприбутковими організаціями і провадять свою
господарську діяльність на тих самих умовах, що і
сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи (Стат$
тя 10) [2].

Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи не
є підприємствами колективної власності і не здійсню$
ють господарську діяльність на засадах підприємницт$
ва. Згідно із частиною 2 статті 93 Господарського ко$
дексу України підприємствами колективної власності є
лише виробничі та споживчі кооперативи. Згідно із час$
тиною 2 статті 94 Господарського кодексу України для
здійснення господарської діяльності на засадах підприє$
мництва громадяни можуть утворювати виробничі коо$
перативи [14]. А тому сільськогосподарські обслугову$
ючі кооперативи підпадають під визначення статті 52
Господарського кодексу України як некомерційне гос$
подарювання.

Одночасно цією ж статтею зазначено, що житлово$
будівельні, дачні, садівницькі та гаражні кооперативи є
неприбутковими, тобто такими, які відповідають вимо$
гам неприбутковості, а сільськогосподарські обслуго$
вуючі кооперативи не були віднесені до таких.

Отже, новітніми змінами податкового законодав$
ства правовий режим неприбутковості сільськогоспо$
дарських обслуговуючих кооперативів остаточно легі$
тимізовано, але радикально обмежено, наслідком чого
є колізія щодо звуження цілей їх діяльності в статусі
неприбуткових організацій, визначених чинним Законом
України "Про сільськогосподарську кооперацію". Уне$
можливлення збільшення доходів членів такого коопе$
ративу шляхом заборони розподілу залишку фінансо$
вого результату його господарської діяльності у вигляді
відрахувань до фондів кооперативу, кооперативних ви$
плат його членам та нарахувань на паї членам коопера$
тиву протирічить змісту цього спеціального Закону,
положення якого було визнано визначальними для вста$
новлення правових, організаційних, економічних та
фінансових особливостей утворення і діяльності
сільськогосподарських кооперативів.

З метою комплексного узгодження між собою норм
чинного законодавства, якими регулюються питання
кооперації, а також розширення особливостей і умов
для розвитку сільськогосподарської кооперації в Ук$
раїні, нами підтримується пропозиція щодо подання
законопроекту "Про внесення змін до деяких законо$
давчих актів України щодо становлення і розвитку
сільськогосподарської кооперації та її державної під$
тримки" [16]. Завданнями цього проекту закону є: на$
дання комплексної державної підтримки сільськогос$
подарським обслуговуючим кооперативам, унормуван$
ня питання їх неприбутковості, вирішення проблем бух$
галтерського обліку в таких кооперативах. Завдяки
прийняттю даного Закону та внесенню поправок до Ци$
вільного, Господарського, Земельного кодексів Украї$
ни, а також до Законів України "Про кооперацію", "Про
сільськогосподарську кооперацію", "Про державну
підтримку сільського господарства України" буде роз$
роблено альтернативний підхід до вирішення питання
системного та комплексного узгодження між собою
норм чинного законодавства, якими регулюються пи$
тання кооперації.

Прийняття та реалізація поправок щодо "Про вне$
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо
становлення і розвитку сільськогосподарської коопе$
рації та її державної підтримки" [16] сприятиме:

— отриманню можливості сільськогосподарськими
обслуговуючими кооперативами отримувати в оренду
земельні ділянки державної і комунальної власності без
проведення аукціону для сінокосіння і випасання худо$
би;

— унормуванню питань пайових внесків, коопера$
тивних виплат та розподілу голосів у сільськогоспо$
дарських обслуговуючих кооперативах;

— законодавчому закріпленню можливості створен$
ня та функціонування кооперативних банків;

— наданню сільськогосподарським обслуговуючим
кооперативам, у разі виробничо$технологічної необ$
хідності, можливості тимчасово реалізовувати послуги
особам, які не є членами кооперативу, за умови, що су$
купно розмір таких послуг не перевищує 20% загально$
го обороту кооперативу за попередній податковий
(звітний) рік;

— встановленню можливостей ведення бухгалтерсь$
кого обліку сільськогосподарськими обслуговуючими
кооперативами за загальними та окремими правилами;

— встановленню державної, зокрема і фінансової
підтримки сільськогосподарських обслуговуючих коо$
перативів;

— забезпеченню моніторингу діяльності сільсько$
господарських кооперативів.

ВИСНОВКИ
Розвиток сільськогосподарської кооперації сприяє

створенню якісно нових відносин між сільськогоспо$
дарськими товаровиробниками, об'єднанню їх зусиль
для вирішення економічних проблем, покращенню доб$
робуту селян. Тому одним із основних напрямів розвит$
ку сільського господарства України є розвиток та
підтримка кооперативних утворень шляхом створення
сприятливих економічних та правових умов для запо$
чаткування та організації діяльності, зокрема держав$
ної підтримки формування та поліпшення матеріально$
технічної бази кооперативних формувань.

Кооперація має пріоритетне значення в аграрній
сфері, розвиток якої базується на консолідації та взає$
модії ресурсів і можливостей сільськогосподарських
товаровиробників. Діяльність сільськогосподарських
товаровиробників може здійснюватися із застосуванням
різних форм і типів кооперації від простих форм взає$
мовідносин до складних інтегральних формувань, від
виробництва сировини до реалізації готової продукції.

В Україні для діяльності сільськогосподарських ко$
оперативів створено відповідне нормативно$законодав$
че поле, але, на жаль, воно на даний час не врегульоване
та потребує подальших уточнень та змін. Водночас се$
ред основних проблема розвитку сільськогосподарсь$
кої кооперації в Україні є:

— незавершена структурна перебудова аграрної
сфери;

— слабка матеріально$технічна база;
— недоступність кредитів та низька державна фінан$

сова підтримка розвитку сільськогосподарської коопе$
рації.

Політика держави має бути спрямована на створен$
ня умов для розвитку сільськогосподарських коопера$
тивних утворень та активізацію їх діяльності; створен$
ня належної підтримки і формування правового поля
задля захисту кооперативних формувань; оптимізацію
податкової політики шляхом диференціації ставок по$
датків та полегшення отримання кредитів для покращен$
ня діяльності сільськогосподарських кооперативів.

ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Досвід створення та функціонування кооператив$

них структур європейських країн є основою для виз$
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начення напрямів, форм і змісту його застосування в
аграрній сфері економіки України. Сьогодні важли$
вим є використання досвіду зарубіжних країн, зок$
рема у законодавчо$нормативному плані, у розвитку
сільськогосподарської кооперації, і водночас виок$
ремлення обгрунтованих підходів до реального ста$
ну в країні. Тому, на нашу думку, подальші наукові
дослідження слід проводити у напрямі вивчення та
упровадження закордонного досвіду у розвиток ко$
оперативного руху у сфері сільського господарства
України.
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