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ВСТУП
Відродження кооперативної системи госпо�

дарювання в агропромисловому комплексі Ук�
раїни в умовах трансформаційної економіки
відбувається шляхом звільнення від стерео�
типів і помилок минулого і відродження, дійсно,
ефективних сільськогосподарських кооперати�
вів. Створення будь� яких господарських струк�
тур не демократичного змісту, без принципів
самоуправління та рівноправності членів, не
сумісні із принципами діяльності кооперативів.
Кооператив створюються тільки на добровіль�
ній основі і визнанні на ділі демократичного ха�
рактеру внутрішнього і зовнішнього самоуп�
равління, заснованого на рівноправності чле�
нів, що внесли свій земельний і майновий пай
та стають учасниками певного капіталу.

Основні засади організації кооперативів
обгрунтовані ще у минулому столітті українсь�
ким вченим�економістом М.І. Туган�Бара�
новським, засновником журналу "Вісник коо�
перації". Його книга "Соціальні основи коопе�
рації" (1916 р.) була визнана у кооперативних
колах того часу однією з кращих з кооперації і
витримала три перевидання. Туган�Барановсь�
кий розділяв поняття кооперативного руху і
кооперації як господарського підприємництва.
За його визначенням, головною ознакою коо�
перативу є відсутність прибутку як мети функ�
ціонування. Сільськогосподарська кооперація
не порушує самостійності дрібного селянсько�
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го господарського, а, навпаки, зміцнює його,
підвищує його продуктивність [1].

Визначним теоретиком і практиком коопе�
рації минулого століття був відомий в світі еко�
номіст�аграрник А.В. Чаянов. Систему коопе�
рації Чаянов бачив як сукупність асоціацій ко�
операції, що охоплюють окремі галузі селянсь�
кого господарства. А.В. Чаянов признавав пе�
ревагу великого господарства над дрібним. Він
віддавав перевагу поєднанню переваги сімей�
них селянських господарств з великими коопе�
ративами, які беруть на себе переробку, транс�
портування і реалізацію продукції [2].

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Відновлення кооперативної системи госпо�

дарювання в сучасних умовах України відбу�
вається на основі останньої законодавчої бази:
Законів України "Про кооперацію", "Про сіль�
ськогосподарську кооперацію", "Про спожив�
чу кооперацію", "Про кредитні спілки". Необ�
хідною умовою розвитку кооперації і коопера�
тивного руху є визнання різноманіття видів
діяльності від спільного виробництва, зберіган�
ня, збуту і переробки продукції до обслугову�
вання кредитування, страхування і інших видів
діяльності [3].

Головними напрямами кооперативного ру�
ху з урахуванням світового і вітчизняного дос�
віду слід вважати:

— формування кооперативів різних типів,
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а також кооперативних об'єднань, асоціацій на
національному, регіональному і районному
рівнях;

— відновлення кооперативної природи
існуючих сільськогосподарських, переробних і
обслуговуючих підприємств;

— розвиток фермерської кооперації;
— формування системи представницьких

органів для збереження своєї незалежності і
проведення кооперативами власної політики
функціонування і розвитку.

Необхідно в країні розробити єдину коопе�
ративну політику, яка сприятиме розвитку ко�
оперативного руху і орієнтуватиме сільсько�
господарських товаровиробників на участь у
створенні і функціонуванні різних коопера�
тивів. Стрижнем такої політики повинні стати
вже прийняті і додаткові закони про сільсько�
господарські кооперативи.

Умови господарювання в аграрному секторі
настільки різноманітні, що при творчому під�
ході будь�яка форма багатоукладної економі�
ки може знайти своє місце для успішного роз�
витку і функціонування. На практиці це озна�
чає, що кооперативні формування, кооперати�
ви, як і любі інші господарські одиниці та їх об�
'єднання, асоціації, товариства, можуть мати
всі можливості для здійснення своєї виробни�
чо�фінансової діяльності.

Державна підтримка кооперативів повинна
базуватися на основі аграрного протекціоніз�
му, що враховує обмежену здатність коопера�
тивів самостійно здійснювати еквівалентний
товарний обмін з підприємствами інших галу�
зей, дуже важко підтримувати доходи коопе�
ративів, стимулювати їх господарську діяль�
ність, розвивати пристосованість до вимог рин�
ку. Для розвитку кооперації в умовах ринко�
вих відносин важливо мати дієвий економічний
механізм, що базується на застосуванні збалан�
сованості цінової, кредитно�фінансової і по�
даткової державної політики. Без державної
підтримки важко забезпечити становлення і
ефективний розвиток кооперативних форм
господарювання. Особливо підтримка необхі�
дна для господарств, які перебувають у неспри�
ятливих умовах.

Відповідно до природно�кліматичних умов
та спеціалізації сільськогосподарського вироб�
ництва створюються різні форми кооператив�
них підприємств і організацій. Для координації
діяльності різної спеціалізації кооперативів
потрібне створення недержавних форм орга�
нізації виробництва на районному рівні. При
створенні районного кооперативного агропро�
мислового союзу або асоціації появляється

можливість найбільш повно розкривати і вико�
ристовувати переваги кооперації, активізува�
ти господарсько�виробничу і економічну діяль�
ність, створювати необхідні переваги і умови
для формування більш широкої сітки різних ко�
оперативів

Районний союз або асоціація кооперативів
створюється на принципах добровільності за
широкої і активної участі представників коо�
перативів агропромислової сфери району. У
відповідності із статутом асоціації кооперати�
вів широка самостійність у прийнятті рішень
надається первинним кооперативам і підпри�
ємствам, що входять в дану асоціацію.

В основі діяльності районної агропромис�
лової кооперативної діяльності лежить само�
окупність і фінансова самостійність. Звідси
випливає й наступна особливість, яка полягає
в тому, що кооператив, союз кооперативів або
інше кооперативне формування покликані от�
римувати прибуток і забезпечувати ведення
розширеного виробництва за рахунок власних
фінансових та інших ресурсів. Якщо ж коопе�
ратив не в змозі здійснювати це, то його може
спіткати доля розорення та банкрутства. Такий
підхід спонукає членів�пайовиків кооперативу
шукати найбільш вигідні шляхи та варіанти
рішень завдань виробничо�фінансової діяль�
ності. Це і більш досконалі економічні прогре�
сивні технології, машини і механізми, більш
високопродуктивна худоба і більш високовро�
жайні сорти сільськогосподарських культур, а
також ряд інших факторів, сприяють або забез�
печують прибуткове ведення виробничо�госпо�
дарської діяльності кооперативного формуван�
ня будь�якого рівня незалежно від напряму
діяльності.

Розробка моделі районного агропромисло�
вого кооперативного союзу або асоціації при�
пускає здійснення ряду заходів, що формують
необхідні передумови та умови ефективної ро�
боти кооперативів, їх спілок, асоціацій та інших
видів кооперативних формувань. До них нале�
жить передусім реорганізація сформованої
системи управління агропромисловим комп�
лексом району та механізму взаємовідносин
між підприємствами та організаціями сфери
виробництва зі сферою агропромислового об�
слуговування. Кооперативні принципи побудо�
ви районного кооперативного союзу та орган�
ізація діяльності сільськогосподарських това�
ровиробників на кооперативних засадах від�
кривають ефективний шлях поєднання інте�
ресів всіх учасників сільськогосподарського
виробництва, виступають найбільш прийнятни�
ми і об'єктивними формами з'єднання еконо�
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мічної та виробничої діяльності із самовряду�
ванням товаровиробників. На верхньому рівні
— національному і обласному — горизонталь�
на і вертикальна кооперація замикається на ко�
оперативний союз, асоціацію які координують
діяльність районних кооперативних спілок і
асоціацій, а також страхових, кредитних і об�
слуговуючих кооперативних формувань (рис.
1).

Створення передумов для зародження і са�
морозвитку оптимальної системи взаємовідно�
син товаровиробників у АПК є недостатньою
ланкою організаційного механізму розроблю�
ваних до цих пір цільових програм економічно�
го пожвавлення сільського господарства. Сама
наявність таких програм і навіть їх належне
фінансове забезпечення не гарантує успіху в
досягненні поставленої мети. Відсутньою лан�
кою в них залишається найважливіший ме�
ханізм — організації їх діяльності, що базуєть�
ся на зацікавленості учасників виробничого
циклу. Вирішення багатьох проблем економіч�
ного життя в умовах реформаційного періоду
до ринку може бути забезпечене активним сти�
мулюванням ринкових відносин. Провідна роль

у цьому процесі об'єктивно
належить спільним підприєм�
ницьким структурам, що по�
єднують різні види власності
і включають учасників з
різних сфер економіки. Такі
об'єднання допомагають аку�
мулювати інвестиційні ресур�
си, полегшують доступ до
прогресивних технологій і
вихід на зовнішні ринки.

ВИСНОВОК
Успіх проведення еконо�

мічних реформ у сучасних
умовах слід оцінювати, в пер�
шу чергу, за подолання спаду
і нарощування виробництва
продукції, поліпшення робо�
ти товаровиробників, які є ос�
новним суб'єктом, що забез�
печує нормальне функціону�
вання ринкової економіки.
Вирішення цього завдання
має здійснюватися на основі
тих форм економіки, які змо�
жуть забезпечити нормаліза�
цію ринку продовольства та
умови самофінансування.

Сільськогосподарська ко�
операція — одна з ефектив�

них форм економічного прогресу, що сприяє
об'єднанню коштів і зусиль із зацікавленістю і
відповідальністю у кінцевих результатах.
Організаційна впорядкованість у кооператив�
них формуваннях дозволяє здійснити розши�
рене відтворення, забезпечити сумісність і взає�
мну доповнюваність кооперованих галузей,
узгодженість їх розвитку, взаємну зацікав�
леність у кінцевих результатах виробництва.
Все це передбачає розвиток різних кооператив�
них систем в агропромисловому комплексі в
умовах ринку.
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Рис. 1. Перспективна модель агрокооперативних союзів,
асоціацій


