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Сільськогосподарська кооперація наразі інтегрує в собі сучасні технології та локальні переваги, створює пози-
тивні екстерналії тісної співпраці та плідного партнерства, є однією з найважливіших умов збереження малих та
великих фермерських господарств і їх успішного функціонування. Оскільки сучасні кооперативні формування ха-
рактеризуються виконанням різних функцій, то, на нашу думку, наразі потребують детального дослідження питання
оцінки ефективності діяльності кооперативів з точки зору диверсифікаційного функціоналу та питання зміни ролі
сільськогосподарських кооперативів у розвитку сфери сільського господарства та сільських територій.

У статті визначено ключові аспекти диверсифікації і розвитку сільськогосподарської кооперації в регіоні та про-
ведено оцінку ефективності їх впровадження. На основі використання емпіричного аналізу окреслено функції дивер-
сифікаційних елементів у процесі діяльності сільськогосподарських кооперативів та проведено їх класифікацію.

Зазначено, що об'єктивну і чітку ідентифікацію функцій діяльності сільськогосподарських кооперативів у ме-
жах сільських територій доцільно використовувати для визначення напрямів державної підтримки кооперації в рам-
ках реалізації місцевих та регіональних програм розвитку сільського господарства та сільських територій. Вказано,
що диверсифікація діяльності кооперативних утворень оцінюється безліччю вимірів: соціально-екологічними ефек-
тами; підвищенням культурно-моральної складової населення; якістю продуктів харчування; ефективністю сільсько-
господарського виробництва; поліпшенням здоров'я населення і ін. У підсумку зазначено, що диверсифікація діяль-
ності сільськогосподарських кооперативів позитивно впливає на вирішення соціальних і екологічних проблем, як у
межах конкретних кооперативних утворень, так і на певній території.

Резюмовано, що ключовим напрямом розвитку кооперації в аграрній сфері України повинен стати процес транс-
формації сільськогосподарських кооперативів, що безпосередньо пов'язаний із диверсифікацією (багатоаспектністю)
їх діяльності.

Under the conditions of the ambiguous changes in the environment of agricultural enterprises which, on the one
hand, determine the growing demand for agricultural products and the emergence of economic, political and other
obstacles to the activities of agricultural producers on the other hand, the problem of the effective functioning of
agricultural cooperatives is of great importance.

In the Ukrainian economy, agricultural cooperation integrates modern technologies and local advantages in its
activities, creates positive externalities of close cooperation and fruitful partnership and appears to be one of the most
important conditions for maintaining an innovative form of production organization (small and large farms) and their
successful development. The innovative approach to the research of agricultural cooperation development must take
into account the diversity of activities and operation conditions of cooperatives, as well as to combine technological
innovations, methodological approaches, research theoretical and practical tools. As modern cooperative entities are
characterized by different functions, in our opinion, now there are appear a need in a detailed study of the effectiveness
evaluation of cooperatives in terms of diversification functionality and the question of changing the role of agricultural
cooperatives in the development of agriculture and rural areas. The actuality and importance of solving these issues led
to the choice of topic and formed the purpose and objectives of the study.

The article defines the basic aspects of diversification and development of agricultural cooperatives in the region
and evaluates the effectiveness of their implementation. Based on the use of empirical analysis, the functions of
diversification elements in the process of activity of agricultural cooperatives are outlined and their classification is
carried out. It is noted that it is expedient to use an objective and clear identification of the functions of the activities of
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
За умов неоднозначних змін середовища

функціонування підприємств сфери сільсько-
го господарства, які визначають зростання по-
питу на сільськогосподарську продукцію, з од-
ного боку, й виникнення економічних, політич-
них та інших перешкод для діяльності сільгос-
пвиробників — з іншого, проблема ефективно-
го функціонування сільськогосподарських ко-
оперативів набуває великого значення.

В економіці України сільськогосподарська
кооперація інтегрує в своїй діяльності сучасні
технології та локальні переваги, створює пози-
тивні екстерналії тісної співпраці та плідного
партнерства [1, с. 25]. Сільськогосподарська
кооперація є однією з найважливіших умов як
збереження інноваційної форми організації
виробництва (малих та великих фермерських
господарств), так і їх успішного розвитку [2, с.
513]. Водночас інноваційний підхід до дослід-
ження розвитку сільськогосподарської коопе-
рації повинен бути, по-перше, комплексним
(враховувати різноаспектність діяльності та
умови функціонування кооперативів), по-дру-
ге, синтетичним (поєднувати у собі технологічні
інновації, методологічні підходи, науково-дос-
лідний теоретичний та практичний інструмен-
тарій) [3, с. 112].

Оскільки сучасні кооперативні утворення
характеризуються виконанням різних функцій,
то, на нашу думку, наразі потребують деталь-
ного дослідження питання оцінки ефективності
діяльності кооперативів з точки зору диверси-
фікаційного функціоналу та питання зміни ролі
сільськогосподарських кооперативів у розвит-
ку сфери сільського господарства та сільських
територій.

Актуальність та важливість вирішення ука-
заних питань зумовили вибір теми, сформува-
ли мету та завдання дослідження.

agricultural cooperatives within the rural territories in order to determine the directions of state support of the cooperative
within the framework of implementation of local and regional programs of development of agriculture and rural territories.
It is stated that the diversification of the activity of cooperative entities is estimated by many dimensions: social and
environmental effects; increasing the cultural and moral component of the population; quality of food; efficiency of
agricultural production; improving the health of citizens, etc. As a result, it is noted that the diversification of the activities
of agricultural cooperatives has a positive effect on solving social and environmental problems, both within specific
cooperative entities and in a particular territory.

It is summarized that the key direction of development of cooperation in the agricultural sphere of Ukraine should
be the process of transformation of agricultural cooperatives, which is directly related to the diversification
(multidimensionality) of their activity.

Ключові слова: сільськогосподарська кооперація, розвиток, диверсифікація, ефективність діяль-
ності, сільська територія.

Key words: agricultural cooperatives, development, diversification, efficiency of activity, rural territory.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Значна увага у науковій літературі при-
діляється дослідженню сучасних теоретичних та
практичних проблем розвитку сільськогоспо-
дарської кооперації. Свої праці щодо вирішення
проблемних питань зі створення, розвитку та
організації діяльності кооперативних формувань
присвятили О. Клокар [5], М. Малік [3; 5], В. Мам-
чур [3], Н. Мосійчук [1], Т. Сааті [7], Ю. Ушка-
ренко [2], Г. Фінашина [3], А. Чмут [2], О. Шпи-
куляк [2; 3] та інші. Однак питання щодо вивчен-
ня диверсифікаційних процесів діяльності задля
розвитку сільськогосподарських кооперативів
залишаються малодослідженими та потребують
подальших теоретико-практичних розвідок.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення ключових про-

цесів диверсифікації і розвитку сільськогоспо-
дарської кооперації в регіоні та оцінка ефек-
тивності їх впровадження.

Зважаючи на мету статті, її завдання поля-
гають у проведенні емпіричного аналізу щодо
встановлення ролі та розподілі функцій дивер-
сифікаційних процесів у діяльності сільсько-
господарських кооперативів.

Методична основа дослідження складаєть-
ся з аналізу статистичних даних і економічної
інформації, методів аналітичної інтерпретації
інформації, методів інтерв'ю та соціального
опитування. Теоретико-практичним підгрун-
тям дослідження слугували праці вітчизняних
та зарубіжних вчених у галузі сільськогоспо-
дарської кооперації.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Розробляючи концептуальні засади та
практичні механізми для формування успішної
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діяльності сільськогосподарських коопера-
тивів, слід брати до уваги той аспект, що ре-
зультативність їх діяльності не зводиться до
суто економічної ефективності (зниження
трансакційних витрат, створення доданої вар-
тості, формування цін на сільськогосподарсь-
ку продукцію і ін).

Дотримуючись методологічних постулатів
економічної теорії, ключовим напрямком роз-
витку кооперації в аграрній сфері повинен ста-
ти процес трансформації сільськогосподарсь-
ких кооперативів, що безпосередньо пов'яза-
ний із диверсифікацією (багатоаспектністю) їх
діяльності [4, с. 48]. Окрім основної функції
(об'єднання сільгоспвиробників для підвищен-
ня їх конкурентоздатності), сільськогоспо-
дарські кооперативи можуть впроваджувати й
інші види діяльності, що істотно покращить їх
конкурентні можливості та сприятиме збіль-
шенню прибутків [5, с. 4]. Зміна активів і при-
бутку при цьому є альтернативною (у порів-
нянні з простим збільшенням розмірів коопе-
ративів) стратегією розвитку кооперативних
утворень у сільському господарстві, а моделю-
вання траєкторій їх еволюції повинно базува-
тися на принципах багатофункціональності, в
рамках якої сільськогосподарські кооперати-
ви охоплюють різні аспекти діяльності, а саме:

1) опановують нові види діяльності, не обме-
жуючись застосуванням традиційних практик,
що містять лише деякі інноваційні елементи;

2) розширюють асортимент продукції та
послуг;

3) здійснюють на селі різноманітні функції,
що виконувалися раніше колективними одини-
цями, діяльність яких наразі є обмеженою унас-
лідок індивідуалізації виробництва та реструк-
туризації колективних господарств.

Указані інноваційні аспекти підкреслюють,
з одного боку, взаємозв'язок багатофункціо-
нальної діяльності сільськогосподарських ко-
оперативів, сталого розвитку аграрної галузі та
сільських територій, що значно стимулює учас-
ників кооперації передбачати на перспективу
різні цілі — економічні, соціальні, екологічні.
З іншого боку, це означає, що економічна ефек-
тивність і виживання сільськогосподарських
кооперативів повинні базуватися на розвитку
й підтримці диверсифікаційних шляхів розвит-
ку.

У межах використання сучасних підходів
задля розвитку сфери сільського господарства
важливість диверсифікації діяльності коопера-
тивних утворень оцінюється безліччю вимірів:
соціально-екологічними ефектами; підвищен-
ням культурно-моральної складової населен-

ня; якістю продуктів харчування; ефективністю
сільськогосподарського виробництва; поліп-
шенням здоров'я населення і ін.

Слід зазначити, що сучасний сільськогоспо-
дарський кооператив в ході його функціону-
вання породжує безліч екстерналій: як пози-
тивних, що виникають у разі успішного розвит-
ку кооперативних практик (і, відповідно, ефек-
тивного функціонування сільськогосподарсь-
ких підприємств), так і негативних — зовнішніх
ефектів, що виникають унаслідок відсутності
або слабкого розвитку кооперативних струк-
тур (ослаблення позицій дрібних сільгоспви-
робників і ін.). Як результат, сільськогосподар-
ські кооперативи стають спеціальними соціаль-
но-економічними інститутами, які мобілізують
різні форми господарювання на ефективну
діяльність і, як насідок, породжують позитивні
зовнішні ефекти.

Зауважимо, що диверсифікація є важливою
складовою розвитку сільськогосподарських
кооперативів як на мікро-, так і на макрорівні.
Наприклад, на мікрорівні вона являє собою
бізнес-стратегію, спрямовану на реорганізацію
внутрішніх ресурсів кооперативних утворень
для поліпшення їх використання, а на мак-
рорівні — взагалі одна з можливих траєкторій
розвитку сільськогосподарської кооперації,
що сприяє зростанню регіональної конкурен-
тоспроможності.

Власне, кооперативні утворення є важливи-
ми оскільки:

1) інтегрують економічні, соціальні та еко-
логічні цілі та завдання;

2) надають підтримку сільському населен-
ню;

3) функціонують протягом тривалого пе-
ріоду часу;

4) скорочують нерівність і забезпечують
справедливий поділ витрат та переваги стало-
го розвитку територій;

5) мають організаційні можливості для ко-
мунікацій, навчання та освіти;

6) орієнтовані на запобігання забруднення
навколишнього середовища і виробництво
органічної (екологічно чистої) продукції, що
сьогодні є особливо актуальним питанням.

Водночас всі функції, які виконуються сіль-
ськогосподарськими кооперативами, на нашу
думку, можна класифікувати наступним чином:

— економічна — постачання сільгоспвироб-
ників необхідними ресурсами; виробництво
(членами кооперативу) сільськогосподарської
сировини; продаж виробленої продукції;
діяльність із виробництва та продуктів харчу-
вання; виробництво біоенергії і ін.;
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— соціальна — забезпечення зайнятості
сільського населення; рекреаційні, культурні,
освітні та лікувальні заходи; збереження й на-
слідування сільських традицій; формування
соціальної єдності;

— екологічна — виробництво органічної
продукції; захист біорізноманіття; озеленення;
відтворення природних ресурсів; запобігання
забрудненню навколишнього середовища та ін.

Водночас, зважаючи на численні підходи до
різноаспектності в діяльності кооперативів, до-
цільно виокремити основні та додаткові функ-
ції:

1) основні — включають у себе координа-
цію діяльності дрібних сільгоспвиробників
шляхом вертикальної або горизонтальної
інтеграції діяльності на певних рівнях техноло-
гічного процесу;

2) додаткові — передбачають вирішення
важливих економічних, соціальних і екологіч-
них завдань.

Таким чином, охоплюючи всі аспекти ста-
лого розвитку сільських територій, сільсько-
господарські кооперативи виконують одночас-
но і основні функції (задоволення господарсь-
ких інтересів членів кооперативу шляхом гори-
зонтальної та/або вертикальної інтеграції), і
додаткові, які об'єднані в три групи (економіч-
на складова, соціальна складова, екологічна
складова) [6, с. 17].

Об'єднання первинних і вторинних функцій
в діяльності сільськогосподарського коопера-
тиву є важливим як для підтримки місцевої еко-
номічної системи, так і для забезпечення тери-
торіальної конкурентоспроможності [7, с. 164].
Указаний аспект обумовлює висновок про те,
що феномен процесу диверсифікації і, як на-
слідок, інтеграція певних функцій, які викону-
ються кооперативними підприємствами, по-
винні враховуватися в методику оцінки ефек-
тивності кооперативної діяльності з урахуван-
ням того, що вони підтримують місцеву еконо-
мічну систему, роблячи сільську місцевість при-
вабливішою для інших видів економічної діяль-
ності (в тому числі туризму, біоенергетики та
ін.), визначають вибір населення щодо місця
проживання та працевлаштування.

Зважаючи на вказане, для проведення емпі-
ричного аналізу дослідження нами було обра-
но Черкаську область, яка має позитивні при-
клади впровадження кооперативного руху,
зокрема й у сфері сільського господарства.

Під час проведення дослідження щодо виз-
начення диверсифікаційних шляхів розвитку
сільськогосподарських кооперативів, слід було
встановити рівень суспільної соціальної потре-

би сільського населення у неринкових резуль-
татах функціонування сільськогосподарських
кооперативів. Для визначення даного показни-
ка нами застосовувалася методика Contingent
Valuation (далі — CV-методика), яка є одним з
методів визначення умовної оцінки благ, що не
мають нормальної ринкової вартості, заснова-
ний на прямому опитуванні мешканців певної
території про те, який саме аспект діяльності
кооперативу для них є найбільш важливим. Ви-
користання в дослідженні CV-методики, дає
змогу отримати, в ході аналізу, корисну су-
б'єктивну інформацію. Логіка цього методу по-
лягає у ранжируванні респондентами (обрани-
ми випадковим чином) запропонованих ними
неринкових результатів. Водночас слід зазна-
чити, що CV-методика грунтується на тверд-
женні, що суспільна корисність має адитивну
природу і складається з суми переваг фізичних
осіб.

Загальна корисність результатів діяльності
сільськогосподарських кооперативів (кожної
їх функції) U(MК) є сума власних корисностей
кожного результату U (Кi) (формула 1).

U(MК) = U (К
1
, К

2
,.. К

n
) (1),

де Кi — це i-та функція кооперативу, яка
виражена у формі будь-якого результату.

Якщо припуститися думки, що лінійну спе-
цифікацію функції корисності можна оцінити
за вагою (Т

i
) кожної i-ї функції (i-го резуль-

тату) діяльності сільськогосподарських коопе-
ративів, то на основі використання методу
Analytical Hierarchy Process (аналітичної
ієрархії) (далі — АНР-метод) можна вивести
формулу:

U(MК) = Т
1
К

1
 + Т

2
К

2
 +...+ Т

n
К

n
(2).

Готовність використовувати одну з альтер-
нативних функцій диверсифікаціїної діяльності
кооперативних організацій (Willingness to
Alternative) (WTA) можна виразити форму-
лою:

WTА
К
 = Т

1
WTА

MК
(3).

Адитивний характер функції корисності,
множення атрибутивних показників дає сукуп-
ну оцінку WTА

К
 для різних рівнів атрибутів.

Слід зауважити, що АНР-метод передбачає
вирішення множини складних проблем шляхом
їх ранжування за важливістю і значимістю. У си-
туації з оцінкою важливості наслідків діяльності
сільськогосподарських кооперативів респонден-
ти обирають парні альтернативи їх функцій (або
результатів їх реалізації), визначаючи тим самим
цільові орієнтири державної політики щодо да-
них форм господарювання. Для проведення та-
ких порівнянь можна використовувати шкалу
Сааті (T. Saaty, 1980) (табл. 1).
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Для того щоб визначити значення кожного
показника диверсифікації респонденти повинні
провести порівняння між парами допоміжних
функцій сільськогосподарських кооперативів
(три парних порівняння в даному випадку) та
порівняти конкретні результати по кожній з
функцій.

Ієрархічна структура АНР-методу означає,
що специфічні переваги, отримані для кожно-
го рівня функцій (критеріїв), загалом у підсум-
ку завжди дорівнюють 1.

К
екон

 + К
соц

 + К
еколог

 = 1 (4),
К

1
 + К

2
 + К

3
 + К

n
 = 1 (5).

Отже, якщо потрібно визначити суспільну
соціальну потребу сільського населення у
неринкових результатах функціонування
сільськогосподарських кооперативів, зокрема
в ході застосування диверсифікаційних шляхів
діяльності, на основі виконання ними різних
допоміжних функцій (економічної, соціальної,
екологічної), необхідно обрахувати критичні
показники (шляхом множення значення кож-
ного результату на показник тієї чи іншої
функції, розташованої безпосередньо над ним
в ієрархічній структурі. Водночас сума критич-
них показників для всіх підкритеріїв дорівнює
1, і, як наслідок, за допомогою цих значень
можна ранжувати завдання згідно їх суспіль-
ної важливості.

З метою дослідження преференцій жителів
села щодо функцій, які виконуються сільсько-
господарськими кооперативами в межах сіль-
ських територій, в межах Черкаської області
було проведено інтерв'ю з різними фокус-гру-
пами сільських спільнот:

1) населенням, яке займається веденням
особистого селянського господарства;

3) фахівцями і працівниками сільськогоспо-
дарських виробничих та споживчих коопера-
тивів;

4) постачальниками різних послуг на селі;
5) сільськими жителями, пенсіонерами та

працівниками, які залучені у сферу сільського
господарства поза межами сільських територій.

Загалом в опитуванні узяло участь 2005 рес-
пондентів різної статевої та вікової категорії.
Однак у результаті відбору коректних відпові-
дей (деякі респонденти відповіли не на всі пи-
тання) було використано 1700 анкет.

Як зазначалося вище, питання для інтер-
в'ювання респондентів формулювалися у виг-
ляді парних порівнянь, у яких необхідно було
оцінити, наскільки одна альтернатива є більш
вагомою для респондента у порівнянні з іншою.
На першому етапі дослідження пріоритети роз-
ставлялися між запропонованими допоміжни-
ми функціями кооперативів: економічної, со-
ціальної, екологічної. На другому — викорис-
товуючи аналогічно методику парних по-
рівнянь за шкалою Сааті, проводилася оцінка
важливості для респондента конкретних ре-
зультатів тих чи інших функцій кооперації. У
результаті для кожного рівня було розрахова-
но сукупний показник (К

i
), який відображає

думку сільського населення щодо того, які саме
аспекти діяльності сільськогосподарських ко-
оперативів для них важливі, а які — ні. Агрегу-
вання оцінок при цьому проводилося на рівні
області загалом.

У підсумку, дослідження показало тісну
кореляцію між економічним, соціальним і еко-
логічним розвитком сільських територій об-
ласті. Загалом для сільського населення Чер-
каської області пріоритетною є економічна
функція сільськогосподарських кооперативів
(її показник становить 57,6%), з істотним роз-
ривом за нею слідують соціальна та екологічна
функції — 31,1% та 11,3% відповідно.

Сформовані оцінки підтверджують посту-
лати концепції диверсифікації діяльності
сільськогосподарських кооперативів, наочно
демонструючи увагу селян як до ринкових, так
і неринкових результатів їх діяльності (значен-
ня неринкових результатів уцілому по області
— 42,4%). Безумовно, до тих пір поки еко-
номічні завдання (в тому числі допоміжні) не
вирішено, у достатній для досягнення гідного
рівня життя мірі, вони оцінюються вище разом
узятих соціальних та екологічних. Однак як
тільки економічні інтереси сільськогосподарсь-
ких виробників і сільських жителів досягають
певного рівня задоволення, посилюється важ-
ливість кооперації в соціальному житті села, а
потім й у вирішенні питань захисту навколиш-
нього середовища, біорізноманіття, сільських
ландшафтів, природних ресурсів та природно-
го середовища і ін.

Ранжування пріоритетності допоміжних
функцій сільськогосподарських кооперативів
за допомогою АНР-методу дає змогу розраху-

Оцінка Твердження 

1  Обидва результати однаково важливі  

3  Один результат лише незначною 

мірою важливіший іншого 

5  Один результат важливіше іншого в 
помірному ступені 

7  Один результат значно переважає 

інший  

9  Абсолютна перевага одного 
результату над іншим 

Таблиця 1. Шкала Сааті для методу Analytical
Hierarchy Process

Джерело: [8, с. 98].
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вати критичні показники для кожного тверд-
ження з таблиці 1, яке стосується аналізу, і, як
було зазначено вище, розраховується множен-
ням відповідної оцінки результату кожної
функції (К

i
) на оціночний показник самої

функції К
екон

, К
соц

, К
еколог

 відповідно.
На основі визначення критичних показників

для певних результатів кооперативної діяль-
ності можна в подальшому встановити порядок
переваг у сільського населення його товарних
і нетоварних цілей, а потім враховувати цю
інформацію під час розробки напрямів соціаль-
но-економічної політики регіону.

На нашу думку, регіональна політика, у ви-
падку, якщо вона прагне до гармонізації відно-
син із сільськими громадами, повинна брати до
уваги рейтинговий показник переваг неринко-
вих результатів, який складено на основі роз-
рахунку частини кожного результату в загаль-
ній системі соціальних і екологічних функцій
сільськогосподарських кооперативів (табл. 2).

Оскільки економічна функція сільськогос-
подарських кооперативів на території Черкась-
кої області, загалом визначена як пріоритетна,
завдання виробництва безпечних та якісних
продуктів харчування, виробництва послуг пев-
ного рівня, встановлення відповідних, як для
виробника, так і для споживача, цін на сільсько-
господарську продукцію і сировину є важливи-
ми напрямками регіональної політики, які тим
не менш доповнені соціальними і екологічними
завданнями у певній комбінації.

Рейтинг, отриманий нами на основі прове-
деного дослідження, орієнтує діяльність
сільськогосподарських кооперативів не тільки
на отримання економічних вигод для їх членів,
а й на збільшення доходів сільського населен-
ня, зниження безробіття, зростання зайнятості
на селі, запобігання забрудненню навколишнь-
ого середовища, досягнення сталого розвитку
сільських територій у частині збереження для
майбутніх поколінь унікальних сільських тра-
дицій і сільської культури, природних ресурсів
та середовища, природного біорізноманіття та
сільських ландшафтів (табл. 3).

Отже, диверсифікація діяльності сільсько-
господарських кооперативів позитивно впли-
ває на вирішення соціальних і екологічних про-
блем як у межах конкретних кооперативних
утворень, так і на певній сільській території.
Об'єктивну і чітку ідентифікацію функцій
діяльності сільськогосподарських кооперати-
вів у межах сільських територій доцільно ви-
користовувати для визначення напрямів дер-
жавної підтримки кооперації в рамках реалі-
зації місцевих та регіональних програм розвит-

ку сільського господарства та сільських тери-
торій.

ВИСНОВКИ
Отже, процес трансформації сільськогос-

подарських кооперативних формувань безпо-
середньо пов'язаний із диверсифікацією їх
діяльності і є ключовим напрямком розвитку
кооперації в Україні.

Визнання важливості диверсифікації діяль-
ності сільськогосподарських кооперативів
означає, що переосмисленню підлягають не
тільки підходи до оцінки ефективності їх фун-
кціонування, але й напрями та інструменти їх
державної підтримки на місцевому, регіональ-

Назва показника 
Критичне 
значення 

показника 

Пріоритетність 
показника, % 

Соціальна функція  0,362 79 

Високі доходи виробників та селян 

на основі забезпечення зайнятості 
сільського населення 

0,178  28,5  

Рекреаційні, культурні, освітні та 

лікувальні заходи 

0,099  26,4  

Збереження й наслідування 
сільських традицій, формування 

соціальної єдності 

0,085  24,1  

Екологічна функція 0,108 27,3 

Виробництво органічної продукції  0,033  8,9  

Захист біорізноманіття, 
озеленення, відтворення 

природних ресурсів  

0,028  8,1  

Запобігання забрудненню 
навколишнього середовища 

0,047  10,3  

Неринкові результати загалом 0,470 100  

 

Таблиця 2. Розрахунок показників
пріоритетності допоміжних функцій

сільськогосподарських кооперативів
Черкаської області

Джерело: розраховано автором на основі проведеного до-
слідження.

Критерій 
Рейтинговий 

показник 

Соціальна функція   

Високі доходи виробників та селян на основі 
забезпечення зайнятості сільського населення 

1 

Рекреаційні, культурні, освітні та лікувальні 

заходи 

2 

Збереження й наслідування сільських традицій, 
формування соціальної єдності 

3 

Екологічна функція  

Виробництво органічної продукції  4 

Захист біорізноманіття, озеленення, відтворення 

природних ресурсів  

5 

Запобігання забрудненню навколишнього 

середовища 

6 

Таблиця 3. Рейтинг неринкових результатів
допоміжних функцій сільськогосподарських

кооперативів Черкаської області

Джерело: розраховано автором на основі проведеного до-
слідження.
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ному та державному рівнях. Водночас акцен-
тування уваги на неринкових (екологічних і
соціальних) результатах означає перехід від
традиційної виробничої підтримки до іннова-
ційних напрямків діяльності.

Отримані оцінки суспільних преференцій
щодо діяльності сільськогосподарських коопе-
ративів Черкаської області можуть бути вико-
ристані не тільки під час формування регіональ-
ної політики у напрямі розвитку кооперації та
підвищення показників виробництва у сфері
сільського господарства, але й у ході розроб-
ки процедури побудови прогностичних моде-
лей для визначення спектру альтернативних
траєкторій соціально-економічної динаміки
розвитку кооперативних утворень, які перед-
бачають реалізацію підтриманих сільськими
громадами основних і допоміжних (економіч-
ної, соціальної екологічної) функцій коопера-
тивів та облік їх впливу на регіональну конку-
рентоспроможність сільських територій.

Впровадження диверсифікаційних процесів
у сферу сільського господарства є загальновиз-
наним постулатом, а кооперативна діяльність
призводить до великої сукупності ринкових і
неринкових наслідків (економічних, екологіч-
них, соціальних, культурних). Політика під-
тримки сільськогосподарської кооперації фор-
мується, по-перше, як компроміс між інтереса-
ми виробників, споживачів і уряду, по-друге, як
баланс між прагненням, з одного боку, до ефек-
тивного виробництва, з іншого — до соціально
справедливого розподілу отриманої продукції.
Підсумком має стати ефективне використання
усього ресурсного потенціалу, зосередженого
в межах певної сільської території.
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