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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сучасному етапі розвитку аграрного сектора еко-

номіки актуальним питанням є формування умов для
ефективної діяльності сільськогосподарських коопера-
тивів. В європейських країнах кооперативний рух серед
дрібних і середніх виробників є одним із дієвих інстру-
ментів їх сталого розвитку. Кооперація є засобом підви-
щення ефективності функціонування аграрних
підприємств та покращення умов життєдіяльності
сільського населення. Тому одне з центральних місць у
системі сучасних пріоритетів розвитку сільського гос-
подарства України має відводитись кооперації.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженням питань державного регулювання коопе-

рації займалися В.В. Зіновчук, М.Й. Малік, Л.В. Мол-
даван, П.Т. Саблук, Г.В. Черевко, Ю.В. Ушкаренко,
В.В. Юрчишин та інші вчені. Однак багато аспектів заз-
начених питань залишаються невирішеними, що потре-
бує подальших досліджень, зокрема, визначення на-
прямів державної підтримки розвитку кооперації аграр-
них підприємств.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження чинників, які обумов-

люють необхідність кооперації в аграрній сфері, вияв-
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лення проблем, які заважають її поширенню в Україні
та обгрунтування напрямів державної підтримки роз-
витку кооперації аграрних підприємств.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Кооперація полягає в економічних взаємовідносинах

між суб'єктами господарювання, що виникають у процесі
їх співпраці для досягнення спільної мети на основі взає-
мної вигоди і за менших затрат ресурсів. Особливе зна-
чення розвиток кооперації має для аграрних підприємств,
що обумовлено наступними чинниками:

— недоступність ринку для аграрних підприємств
внаслідок його монополізації;

— диспаритет цін на промислову та сільськогоспо-
дарську продукцію, поширення діяльності посередниць-
ких структур, які не враховують інтереси суб'єктів
аграрного господарювання;

— потреба аграрних підприємств в дешевих креди-
тах, яку могли б задовольняти кредитні кооперативи [3].

Важливу роль у забезпеченні ефективної діяльності
аграрних підприємств відіграють сільськогосподарські
обслуговуючі кооперативи.

Сільськогосподарська обслуговуюча кооперація
сприяє:

— зменшеню витрат сільськогосподарських вироб-
ників при придбаннні необхідних засобів виробництва;
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— реалізації сільськогосподарської продукції за
більш вигіднми умовами;

— отриманню більш дешевих і якісних агросервіс-
них послуг, порівняно з тими, які надають комерційні
фірми;

— розвитку сільських територій та покращенню
умов життя селян.

Велике значення сільськогосподарська обслугову-
юча кооперація має для усунення торговельних посе-
редників, діяльність яких зумовлює відтік фінансових
ресурсів з аграрної сфери і посилює проблему диспа-
ритету цін на промислову та сільськогосподарську про-
дукцію. Завдяки обслуговуючій кооперації аграрні ви-
робники можуть отримувати прибутки не лише внаслі-
док сільськогосподарського виробництва, а й на по-
слідуючих етапах руху сільськогосподарської про-
дукції. Сільськогосподарський обслуговуючий коопера-
тив дозволяє сільськогосподарським виробникам оби-
рати як канали матеріально-технічного забезпечення,
так і канали збуту продукції, впливати на ціну завдяки
формуванню великих партій товару. В кінцевому підсум-
ку сільськогосподарська обслуговуюча кооперація
сприяє посиленню конкурентних позицій сільськогос-
подарських товаровиробників.

Динаміку розвитку сільськогосподарської обслугову-
ючої кооперації в Україні можна простежити в таблиці 1.

Як показують дані таблиці 1, протягом досліджува-
ного періоду простежується тенденція росту кількості
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.
Так, у 2016 р. кількість кооперативів порівняно з 2009 р.
зросла більше, ніж у 2 рази. Однак, незважаючи на по-
зитивну динаміку, кількість сільськогосподарських об-
слуговуючих кооперативів в Україні є недостатньою для
задоволення потреб аграрних товаровиробників, що
обумовлює необхідність подальшого розвитку сільсько-
господарської обслуговуючої кооперації.

Поширення кооперації в Україні стримується таки-
ми чинниками:

— нестабільність політичних та соціально-економі-
чних умов;

— недосконалість законодавства;
— слабка матеріальна база аграрних виробників;
— відсутність кваліфікованих кадрів;
— недостатній рівень знань селян про переваги коопе-

рації тощо [4].
Зазначені проблеми не можуть бути вирішені влас-

ними силами аграрних виробників, що вказує на не-
обхідність державної підтримки розвитку сільськогос-
подарських кооперативів. Зарубіжний досвід свідчить
про різноманітність форм державної підтримки
сільськогосподарської кооперації та їх важливу роль у
підвищенні ефективності функціонування аграрних
підприємств. Основними складовими такої підтримки є:
кредитна форма підтримки шляхом відшкодування
(відстрочення) платежів основного боргу, фінансова
підтримка, наукове, кадрове й інформаційне забезпечен-

ня кооперативних організацій та їх соціальна підтрим-
ка [1].

Державна підтримка розвитку сільськогосподарської
кооперації в Україні має здійснюватися шляхом розроб-
ки та реалізації спеціальних державних програм. На нашу
думку, головними складовими таких програм і, відповід-
но, напрямами державної підтримки, мають бути:

— вдосконалення законодавства у сфері сільсько-
господарської кооперації, зокрема, з питань реєстрації,
та оподаткування сільськогосподарських кооперативів;

— популяризація кооперативної діяльності, роз'яс-
нення її переваг та перспектив розвитку;

— фінансово-кредитна підтримка становлення і роз-
витку сільськогосподарських кооперативів;

— інформаційно-консультативне забезпечення фун-
кціонування сільськогосподарських кооперативів;

— підготовка аграрними навчальними закладами фа-
хівців зі створення та розвитку кооперативних підпри-
ємств.

ВИСНОВКИ
Через специфіку своєї діяльності кооперативи по-

требують підтримки з боку держави. При реалізації дер-
жавою комплексу відповідних заходів і забезпеченні
відповідних умов для створення і діяльності коопера-
тивів, кооперація може стати основою для розв'язання
економічних і соціальних проблем аграрних підприємств
та покращення умов життя в сільській місцевості.
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Роки 

Кількість 

обслуговуючих 
кооперативів 

Ланцюговий 

абсолютний 
приріст, 

+, - 

Ланцюговий 

темп 
приросту, 

% 

2009 496 - - 

2010 645 +149 +30,0 

2011 583 -62 -9,6 

2012 774 +191 +32,8 

2013 885 +111 +14,3 

2014 1017 +132 +14,9 

2015 1022 +5 +0,5 

2016 1026 +4 +0,4 

Таблиця 1. Динаміка розвитку сільськогосподарської
обслуговуючої кооперації в Україні, 2009—2016 рр.

(станом на 1 січня)

Джерело: за даними Міністерства аграрної політики та про-

довольства України.


