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У статті проведено дослідження щодо визначення ролі та значення сільськогосподарських кооперативів у розM
витку аграрного сектора економіки. Проаналізовано світовий, європейський та український досвід використання
кооперативного руху у сфері сільського господарства. Досліджено процеси кооперації у сфері аграрного бізнесу
України. Визначено рівень впливу та значення кооперативних утворень у структурі розвитку аграрного сектора екоM
номіки.

У ході дослідження з'ясовано, що кооперативні формування відіграють вагому роль у розвитку сільського госM
подарства, виконуючи функції постачання, збуту, обслуговування, кредитування та вносять великий вклад у регулюM
вання міжгалузевого обміну у сфері агропромислового бізнесу.

Встановлено, що характерною ознакою сучасного сільськогосподарського кооперативного сектора є зростання
вертикальної інтеграції, наближення сільгоспвиробника до споживача, але водночас з'являються нові складнощі,
пов'язані з посиленням конкуренції на світових ринках, а тому слід пошукувати інноваційні форми ведення агроM
бізнесової діяльності, зокрема на засадах кооперації. Визначено чинники сприяння розвитку сільськогосподарської
кооперації в Україні та вказано на фактори, що перешкоджають її подальшій інтеграції в аграрний сектор економіM
ки.

У підсумку зазначено, що організація та формування аграрного сектору економіки України на основі кооперації
має пріоритетне значення, оскільки дає змогу покращити рівень виробництва і переробки продукції, а також підвиM
щити прибутковість сільськогосподарських виробників, і, як наслідок, сприятиме розвитку сфери сільського госпоM
дарства та країни загалом.

In the modern world, the process of development of the cooperative movement, particularly in the agricultural
sector, allows to increase the level of production and processing of agricultural products, as well as to earn greater
profits for cooperative entities and farms.

In developed countries there is a tendency of reducing the total number of farms by eliminating small ones while
increasing large cooperative entities and increasing their economic efficiency.

In view of the above, a comprehensive study of theoretical and practical aspects of the development of agricultural
cooperatives in the agrarian sector of the economy in the current economic conditions, as well as determining the directions
of improving the efficiency of their activities is a genuine pressing problem, which has led to the choice of research
topics.

The purpose of the article is to investigate the processes of cooperative activity
in the field of agriculture and to determine its impact on the development of the agricultural sector of the economy.
The role and importance of agricultural cooperatives in the development of the agricultural sector of the economy is

investigated in the article. The world, European and Ukrainian experience of using cooperative movement in the field of
agriculture is analyzed.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах сучасності, процес розвитку коо'

перативного руху, зокрема в аграрному сек'
торі, дає змогу підвищити рівень виробництва і
переробки сільськогосподарської продукції, і
також отримати більші прибутки для коопера'
тивних утворень та господарств. У розвинених
країнах спостерігається тенденція до скоро'
чення загальної кількості господарств за раху'
нок ліквідації дрібних за одночасного збіль'
шенні великих кооперативних утворень і підви'
щенні їх економічної ефективності.

У 2013 році Кабінетом Міністрів України
було розроблено та затверджено "Стратегію
розвитку аграрного сектору економіки на пе'
ріод до 2020 року", де зазначено стратегічні цілі
та індикатори розвитку сільського господар'
ства [1]. Водночас у "Концепції Державної
цільової програми розвитку аграрного секто'
ру економіки на період до 2022 року" одним із
основних напрямів досягнення стратегічних
цілей є розвиток сільськогосподарського
підприємництва та кооперації через створення
сприятливих економічних умов для започатку'
вання та організації діяльності, зокрема дер'
жавної підтримки формування та поліпшення
матеріально'технічної бази кооперативних
формувань [2].

Зважаючи на вказане, комплексне вивчен'
ня теоретичних і практичних аспектів щодо
розвитку сільськогосподарських коопера'
тивів в аграрному секторі економіки, за су'
часних умов господарювання, а також визна'
чення напрямів підвищення ефективності їх

The processes of cooperation in the sphere of agrarian business of Ukraine are investigated. The level of influence
and importance of cooperative entities in the structure of development of the agrarian sector of economy is determined.

During the research was found that cooperative entities play a significant role in the development of agriculture,
performing the functions of supply, sale, servicing, lending and make a major contribution to the regulation of interM
sectoral exchanges in the agro industrial business.

It is established that the characteristic feature of the modern agricultural cooperative sector is the growth of vertical
integration and the approach of the agricultural producer to the consumer but at the same time, there are new difficulties
associated with increasing competition in the world markets and therefore it is necessary to look for innovative forms of
agribusiness, particularly on a cooperative basis. The factors of assistance to the development of agricultural cooperation
in Ukraine are identified and the factors that impede further integration into the agricultural sector of the economy are
pointed out.

As a result, the organization and formation of the agrarian sector of the Ukrainian economy on the basis of cooperation
has a significant value as it allows to improve the level of production and processing of products, as well as to increase
the profitability of agricultural producers and, as a consequence, allows to promote the development of the agricultural
sector and the country as a whole.

Ключові слова: економіка, кооперація, аграрний сектор, сільськогосподарський кооператив,
розвиток, прибуток.
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діяльності, є актуальною проблемою сього'
дення, що і стало причиною вибору тематики
дослідження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню особливостей розвитку
сільськогосподарської галузі присвячено праці
таких відомих зарубіжних та українських вче'
них: Мосійчук Н.O. [5], Романюк І.А. [10], Фіна'
шиної Г.В. [8]. Питання розвитку теорії коопе'
рації та кооперативного руху посідають чільне
місце у працях: Клокар О.О. [6], Лузана Ю.Я.
[9], Маліка М.Й. [9], Скидана О.В. [7] та ін. Про'
те, малодослідженими залишаються питання
щодо визначення інтеграційних процесів коо'
перативного руху у напрямку розвитку аграр'
ного сектора економіки. Фрагментарність роз'
гляду теоретико'методичних та практичних
процесів створення та подальшої діяльності
кооперативних утворень у сфері сільського
господарства, недостатнє висвітлення питань
державного впливу на кооперацію, недоско'
налість методів реалізації економічної політи'
ки, низька результативність дій щодо еконо'
мічного регулювання процесів кооперації — зу'
мовлює необхідність проведення досліджень у
даному напрямі.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження процесів коо'

перативної діяльності у сфері сільського гос'
подарства та визначення її впливу на розвиток
аграрного сектора економіки.
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Зважаючи на мету статті, головним завдан'
ням дослідження є проведення порівняльного
аналізу діяльності сільськогосподарських коопе'
ративів у світі та Україні.

Методика дослідження базується на вико'
ристанні емпіричного підходу. У процесі до'
слідження використано абстрактно'логічний
метод (постановка проблеми і висунення гіпо'
тези, логічні конструкції, синтез узагальнень і
висновків), статистико'економічний метод
(опрацювання статистичних показників, по'
рівняння даних тощо), монографічний метод
(аналіз світового та українського досвіду роз'
витку та упровадження кооперативного руху
в аграрному секторі).

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У світі кооперативні формування відіграють
вагому роль у розвитку сільськогосподарсько'
го виробництва, виконуючи функції постачан'
ня, збуту, обслуговування, кредитування, вно'
сячи великий вклад у регулювання міжгалузе'
вого обміну в АПК. Так, у США, незважаючи
на зниження кількості сільськогосподарських
кооперативів, їх роль у виконанні перерахо'
ваних вище функцій залишається значною.
Об'єднуючи близько 3 млн осіб, вони надають
послуги на суму близько 116 млрд дол. Функ'
цією збуту займаються понад півтори тисячі ко'
оперативів (50% від всіх кооперативів), реалі'
зуючи сільськогосподарську продукцію, більше
тисячі (38%) з них виконують функцію поста'
чання, забезпечуючи сільгосптоваровироб'
ників сировиною і матеріалами, обладнанням і
технікою, понад чотириста (12%) обслуговую'
чих кооперативів надають сільським товарови'
робникам послуги з транспортування, збері'
гання та ін. [3].

Збутові кооперативи найбільшого поширен'
ня набули в овочевому, плодовому, зерновому,
олієжировому і тваринницькому підкомплек'
сах. У Канаді переважають збутові, маркетин'
гові, обслуговуючі кооперативи. Їх чисельність
і дохід становили у 2018 році відповідно 1,3 та
14,3 млрд дол. Частка канадських кооперативів
на ринках м'яса птиці і яєць — 57%, молока —
39, зерна — 22% [4].

За кількістю діючих сільськогосподарських
кооперативів лідируюче положення займає
Індія, потім США, Франція, Швеція, Німеччи'
на, Марокко, Канада. В Англії близько 40%
сільськогосподарської продукції реалізується
через кооперативи, ринкова частка коопера'
тивів в реалізації молока становить 90%, сви'
нини — 30%, картоплі і овочів — 25%, коопера'

тивна частка в поставках добрив — 30%, на'
сіння — 22%, засобів захисту рослин — 18%.
Товарообіг аграрних кооперативів Англії ста'
новить 4406 млн фунтів стерлінгів. У Німеччині
поширені маркетингові кооперативи із за'
купівлі ресурсів і продажу продукції, але
найбільш розвиненими є кредитні кооперати'
ви на чолі з "Райффайзенбанком". Частка рин'
ку, яку займають німецькі кооперативи,
різниться за сферами виробництва і становить:
у переробці і реалізації м'яса — 30%, молока та
молочної продукції — 60%, переробці і реалі'
зації м'яса — 30%, фруктів і овочів — 60%, на'
дання послуг сільськогосподарським вироб'
никам — 50—60%. Специфічним є й розвиток
кооперативного аграрного руху в скандинавсь'
ких країнах — Данії, Норвегії, Фінляндії, Шве'
ції. У Швеції товарообіг кооперативних об'єд'
нань у 2018 році склав 12,6 млн євро. Коопера'
тивна частка на ринках молока перевищує 99%,
м'яса свиней і великої рогатої худоби — 88%,
зерна і насіння — по 75% [3].

Перше місце за кількістю діючих сільсько'
господарських кооперативів в ЄС займає Фран'
ція, де більше 90% фермерів є членами сільсько'
господарських кооперативів, через них реалі'
зується 50% продукції, виробленої сільським
господарством. Французькі сільськогоспо'
дарські кооперативи спеціалізуються на за'
купівлі, продажі, переробці продукції, а також
на постачанні сільгосптоваровиробникам
коштів з виробництва та реалізації послуг. Най'
більшого поширення набули кооперативи зі
спільного придбання та використання техніки.
Всі сільськогосподарські кооперативи Франції
об'єднані у національні кооперативні федерації
за галузевою ознакою. Ця організаційна ієрар'
хія поширюється й на сільськогосподарські
кредитні кооперативи, які на національному
рівні очолює кооперативний банк "Креді'Агрі'
коль". Через кооперативи держава провадить
аграрну політику на основі використання сис'
теми субсидування. Так, будівництво зерно'
складів до 10% субсидується державою, держа'
ва також гарантує оплату продукції фермера
через кооперативи за мінімальною ціною в разі
відсутності можливості її реалізації. Все коо'
перативи є неприбутковими організаціями.

Вивчаючи особливості розвитку коопера'
тивного руху на сучасному етапі слід відзначи'
ти зростання розмірів діяльності сільськогос'
подарських кооперативних формувань шляхом
злиття невеликих, які до об'єднання, носили
локальний характер. Водночас все більше коо'
перативів починають використовувати інно'
ваційні інформаційні технології, які допомага'
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ють сільгосптоваровиробникам упроваджува'
ти системи комп'ютеризації управління вироб'
ничими процесами і процесами збуту сільсько'
господарської продукції, постачання необхід'
ними засобами виробництва, тощо.

Переважна більшість сільгосптоваровироб'
ників — членів кооперативів використовують
можливості мережі Інтернет у своєму бізнесі
[5, с. 25]. Все більше торгових операцій на
сільськогосподарських ринках здійснюється
через систему електронного бізнесу. Широке
використання інформаційних технологій дає
змогу сільгосптоваровиробникам, особливо
малому та середньому агробізнесу, брати
участь у розвитку біотехнологій, НДДКР, про'
веденні наукових дослідженнях, відкриває до'
ступ до використання нових сортів і гібридів,
порід тварин, нових технологій і нових видів
палива, тощо. Але така діяльність вимагає знач'
них капітальних вкладень, які можуть бути до'
ступні тільки для кооперативних та інтегра'
ційних об'єднань, що мають можливість кон'
центрувати значні кошти і отримувати еконо'
мічний ефект від масштабів виробництва, реалі'
зації продуктів та послуг, маркетингу, логісти'
ки, наукових розробок і т.п.

Характерною ознакою сучасного сільсько'
господарського кооперативного сектора є зро'
стання вертикальної інтеграції, наближення
сільгоспвиробника до споживача, і, як наслі'
док, посилення конкурентних переваг та
збільшення доходів агробізнесу [6]. Але водно'
час слід сказати й про те, що з'являються нові
складнощі, пов'язані з посиленням конкуренції
на світових ринках, а тому слід пошукувати
інноваційні форми ведення агробізнесової
діяльності. Досвід розвитку кооперативних
формувань в усьому світі свідчить про їх уні'
версальну пристосованість до мінливих ринко'
вих умов. Процеси глобалізації та інтеграції,
що відбуваються на даний час у світовій еко'
номіці, не оминули й діяльність сільськогоспо'
дарських кооперативів [7]. Посилення конку'
ренції змушує сільськогосподарські коопера'
тиви прагнути до досягнення рівня найбільш
успішних конкурентних організаційних форм,
розширювати внутрішній ринок і експорт
сільгосппродукції, лобіювати політику протек'
ціонізму [8, с. 48]. Таким чином, сучасні
сільськогосподарські кооперативи повинні вра'
ховувати у своїй діяльності розвиток процесів
концентрації і інтеграції у сегментах виробни'
чого та маркетингового ланцюга, зростання
вимог торгових мереж і кінцевих споживачів до
якості продукції та послуг, зміну їх уподобань,
міжнародні вимоги до стандартів якості тощо.

Для підтримки конкурентоспроможності
сільськогосподарських товаровиробників —
членів кооперативних утворень та своєї діяль'
ності, сільськогосподарські кооперативи зму'
шені займатися невластивим їм функціям, роз'
ширювати сферу своєї діяльності за рахунок
надання послуг тим, хто не є членами коопера'
тиву, використовувати венчурний капітал, ви'
ходити на ринок цінних паперів, створюючи для
цього спільні та дочірні підприємства.

У багатьох країнах Європи та світу для
більш успішної діяльності сільськогосподарсь'
ких кооперативів створено умови для їх роз'
витку пільговою, податковою, кредитною, ан'
тимонопольною державною політикою. Така
державна підтримка обумовлена соціальним
характером діяльності некомерційних сіль'
ськогосподарських кооперативів, створюючи
нові робочі місця та вирішуючи соціальні про'
блеми сільського населення, кооперативні фор'
мування сприяють розвитку сільських тери'
торій.

У чинній системі сільськогосподарських ко'
оперативів виділяються сільськогосподарські
споживчі, переробні, постачальницькі, збутові,
обслуговуючі, кредитні, страхові кооперативи,
інформаційно'консультаційні центри [9, с. 4; 10,
с. 13]. Їх діяльність регламентується зокрема
Законом України "Про сільськогосподарську
кооперацію" [11]. На практиці набули поширен'
ня і багатофункціональні кооперативи, які заз'
вичай поєднують постачальницькі та збутові
функції, охоплюючи функції міжгалузевого
обміну у сфері АПК.

В Україні сільськогосподарські кооперати'
ви в основному об'єднують підприємства серед'
нього і малого агробізнесу (селянські (фер'
мерські) і особисті підсобні господарства) —
сільгосптоваровиробників, інтерес яких визна'
чається функціональними принципами коопе'
ративу.

Діяльність сільськогосподарських товаро'
виробників може здійснюватися із застосуван'
ням різних форм і типів кооперації від простих
форм взаємовідносин до складних інтеграль'
них формувань, від виробництва сировини до
реалізації готової продукції.

Наразі аграрна політика України сфокусо'
вана на підтримці розвитку малого та серед'
нього бізнесу на селі, у тому числі фермерства
та сільськогосподарської кооперації. Станом
на 01.01.2015 р. в Україні було зареєстровано
1427 сільськогосподарських кооперативів, з
яких реально діяло лише 728 об'єднань, у
01.01.2016 р. — 1627 сільськогосподарських ко'
оперативів (реально діяло 817 об'єднань), у



70
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 21, 2019

01.01.2017 р. — 1947 (реально діяло 558 об'єд'
нань). І якщо станом на 01.01.2018 р. було за'
реєстровано 2014 (997 виробничих та 1017 об'
слуговуючих), то на початок 2019 року в Україні
їх уже налічувалося 2069 (996 виробничих і
1073 обслуговуючих). Тобто, на 55 коопера'
тивів або на 3% більше. Найбільше діючих коо'
перативів налічується в Київській (65), Чер'
каській 55), Запорізькій (49), Одеській (48), та
Івано'Франківській (47) областях. Лідерами ан'
тирейтингу за часткою недіючих, але офіційно

зареєстрованих кооперативів,
стали Сумська (60 проти 24), Во'
линська (55 проти 26), Хмель'
ницька (60 проти 34) і Закар'
патська (63 проти 33) області, в
яких не діють близько половини
зареєстрованих кооперативів
[12; 13; 14] (рис. 1 та табл. 1).

Аналізуючи дані таблиці 1,
можна сказати, що найпоши'
реніші в Україні типи коопера'
тивних об'єднань в агросекторі
— багатофункціональні та такі,
що надають різнопланові послу'
ги (інші). Їх майже половини від

загальної кількості.
Серед обслуговуючих кооперативів най'

більш поширені об'єднання аграріїв для
спільного збору врожаю і молочні кооперати'
ви. Тут слід зазначити, що із 735 чинних сіль'
ськогосподарських обслуговуючих коопера'
тивів: молочарських — 186 (+44), з обробітку
землі та збирання врожаю — 162 (+16), м'яс'
них — 35 ('16), плодоовочевих — 113 (+34), зер'
нових — 41 (+1) та з надання інших послуг —
198(+46)). Також досить розвиненими є об'єд'
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Рис. 1. Динаміка кількості зареєстрованих
сільськогосподарських кооперативів в Україні за період з

2015 по 01.01.2019 рр., од.
Джерело: складено автором за даними проведеного аналізу статистичних джерел

[12—14].

Таблиця 1. Кількість зареєстрованих сільськогосподарських кооперативів
в Україні станом на 01.01.2019 р.

Джерело: складено автором за даними проведеного аналізу статистичних джерел [12—14].
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Дніпропетровська  106 60 46 12 10 7 9 8 
Житомирська  80 50 30 5 10 0 5 10 
Закарпатська  96 63 33 3 5 0 15 10 
Запорізька  101 52 49 10 10 10 12 7 
Івано-Франківська  97 50 47 8 12 9 8 10 
Київська  131 66 65 12 16 13 14 10 
Кіровоградська  92 50 42 5 10 8 9 10 
Львівська  87 49 38 14 8 0 6 10 
Миколаївська  88 50 38 5 6 8 8 11 
Одеська  98 50 48 8 7 6 10 17 
Полтавська  92 46 46 4 6 6 16 14 
Рівненська  91 50 41 9 8 8 9 7 
Сумська  84 60 24 0 9 0 10 5 
Тернопільська  87 42 45 8 10 10 8 9 
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нання для спільного вирощування овочів і
фруктів, кооперативи м'ясного напряму і зер'
нові об'єднання [14]. Проте, у порівнянні з
іншими європейськими країнами їх кількість є
невеликою.

На нашу думку, основними факторами, що
перешкоджають розвитку сільськогосподарсь'
кої кооперації в Україні можна визначити:

— незавершеність структурної перебудови
аграрної сфери;

— незадовільне матеріально'технічне осна'
щення кооперативів, особливо на фондоміст'
ких напрямах сільськогосподарського вироб'
ництва;

— недоступність кредитування та слабка
фінансову підтримку розвитку сільськогоспо'
дарської кооперації з боку держави.

На основі дослідження праць вчених [5—10]
щодо розвитку та упровадження кооператив'
ного руху, слід виділити ключові фактори, що
сприяють розвитку сільськогосподарської ко'
операції (рис. 2).

З метою посилення темпів розвитку сіль'
ськогосподарської кооперації в Україні, на
нашу думку, необхідним є збільшення держав'
ної підтримки і вдосконалення основних на'
прямків її використання. Так, нами розгля'
дається можливість спрямування частини
бюджетних коштів на підтримку розвитку
фондів сільської кредитної кооперації, зокре'
ма направлення 30% обсягу кредитних ре'
сурсів, призначених суб'єктам АПК, кредит'
ним кооперативам для фінансування малого і
середнього агробізнесу та поширення суб'
сидій на компенсацію частини відсоткових
ставок за кредитами, отриманими сільськогос'
подарськими кредитними кооперативами в ко'
мерційних банках.

Також, на нашу думку, слід проводити за'
купівлі продукції (зерна, молока, м'яса, овочів,
картоплі, риби) для державних потреб на кон'
трактній основі безпосередньо через сільсько'
господарські кооперативи за мінімальними ціна'
ми, рівень яких повинен забезпечити рента'
бельність сільськогосподарського виробництва.

Необхідною умовою успішного розвитку та
функціонування кооперативів є надання їм
організаційно'методичної та фінансової
підтримки, що забезпечуватиме просування
сільськогосподарської продукції особистих
селянських, фермерських господарств та
сільськогосподарських товаровиробників на
організований аграрний ринок за стабільними
цінами, сприятиме в цілому реалізації потен'
ціалу аграрного сектору економіки та підви'
щенню його конкурентоспроможності. Також
одним із вагомих чинників вирішення пробле'
ми розвитку кооперативного руху в Україні є
реалізація Програм розвитку кооперативного
руху на регіональному та місцевому рівнях та
грантових проектів Європейського Союзу.

З метою посилення мотивації виходу украї'
нських сільськогосподарських кооперативів на
світові ринки необхідною є розробка механіз'
му підтримки експорту вітчизняних агропродо'
вольчих товарів, введення пільгового оподат'
кування для новостворених та експортно'
орієнтованих сільськогосподарських коопера'
тивів. З метою удосконалення державної
підтримки, нами, також, пропонується доводи'
ти її до конкретного представника малого і се'
реднього агробізнесу шляхом системи сіль'
ськогосподарських кооперативів, диференцію'
ючи її за регіонами країни в залежності від
грунтово'кліматичних умов і віддаленості від
ринків збуту.
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Рис. 2. Фактори сприяння розвитку сільськогосподарської кооперації в Україні

Джерело: побудовано автором на основі проведеного дослідження.
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ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ

Зважаючи на проведене дослідження, слід
резюмувати, що організація аграрного секто'
ру економіки на основі кооперації має пріори'
тетне значення у сфері сільського господар'
ства, розвиток якої базується на консолідації
та взаємодії ресурсів і можливостей сільсько'
господарських товаровиробників.

Важливою критеріальною ознакою сучас'
ного сільськогосподарського кооперативного
сектора є вертикальна інтеграція та синергія з
іншими галузями виробництва, наближення
сільгоспвиробника до споживача, і, як на'
слідок, посилення конкурентних переваг та
збільшення доходів від провадження агробізне'
сової діяльності. Але водночас слід сказати й
про те, що з'являються нові складнощі, пов'я'
зані з посиленням конкуренції на світових рин'
ках, а тому слід постійно проводити пошук
інноваційних форм ведення бізнесу. Саме од'
нією з таких, на нашу думку, інноваційних форм
і є кооперативна діяльність, зокрема в аграрній
сфері.

ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Підвищенню ролі сільськогосподарських
кооперативів у розвитку аграрного сектора
економіки може сприяти наукове обгрунтуван'
ня та упровадження мотиваційних механізмів
залучення сільськогосподарських товарови'
робників і їх партнерів у сільськогосподарсь'
кому бізнесі до утворення вертикальних еко'
номічних систем, визначення ролі держави у
цьому процесі, забезпечення взаємодії аграр'
ного сектора та фінансової, а також інформа'
ційної складової інфраструктури сфери
сільського господарства.
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