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У статті досліджено питання формування концептуальних основ розвитку кооперації у сфері
сільського господарства, зокрема заходів, що вживаються на державному рівні задля розвит
ку кооперативів. Вказано, що сільськогосподарська кооперація є комплексною системою,
діяльність якої спрямована на розвиток сільського господарства і сталий розвиток сільських
територій. З'ясовано, що на сучасному етапі розвитку, кооперація характеризується неста
більністю та невизначеністю. Встановлено, що одним із ключових факторів, які гальмують роз
виток сільськогосподарської кооперації, є недосконалість чинного законодавства, яким регу
люється діяльність сільськогосподарських кооперативів. Зазначено, що розвиток та підтрим
ка кооперативного руху на селі дасть змогу вирішити комплекс соціальноекономічних завдань,
пов'язаних з підвищенням рівня життя сільського населення, зниженням рівня бідності на селі,
розбудовою інфраструктури, розвитком аграрного сектору, і, як наслідок, покращення еконо
міки, як на рівні регіону так і країни.
Визначено ключові проблеми, що перешкоджають ефективному розвитку кооперативного
руху на селі. Розроблено комплекс практичних рекомендацій із вирішення проблемних питань
у зазначеній сфері, зокрема щодо державної підтримки сільськогосподарських кооперативів і
підвищення рівня їх продуктивності.
Agricultural cooperation is one of the important tools to support agricultural activities of the
countryside. In recent years, the economic sector of Ukraine related to agriculture has faced a difficult
situation, characterized by devaluation of rural residents, low motivation to work, lack of proper
infrastructure, youth emigration, depopulation of rural areas and more. Therefore, the development
and support of the cooperative movement in rural areas, particularly in the field of agriculture, will
solve a set of socioeconomic problems related with reducement of the urbanization volume,
improvement of the living standards of the rural population, reducement of the rural poverty,
infrastructure development, development of an agricultural sector, and as a result, economic
improvements, both at the regional and national levels in general.
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But, at present, the current stage of cooperation is characterized by instability and uncertainty.
Despite the support measures implemented at the state level, the contribution of cooperation to the
economic indicators of the country's development is minor. Thus, the study of the development of
cooperation in the field of agriculture is currently gaining special relevance and requires further
theoretical and methodological research.
The article examines the formation of conceptual foundations for the development of cooperation
in the field of agriculture, in particular the measures taken at the state level for the development of
cooperatives. It is indicated that agricultural cooperation is a complex system, the activities of which
are aimed at the development of agriculture and sustainable development of rural areas. It was found
that at the present stage of development cooperation is characterized by instability and uncertainty.
It is established that one of the key factors hindering the development of agricultural cooperation is
the imperfection and desuetude of the current legislation, which regulates the activities of agricultural
cooperatives.
The key problems that hinder the effective development of the cooperative movement in rural areas
have been identified. A set of practical recommendations for solving problematic issues in this area
has been developed, particularly for the state support of agricultural cooperatives and increasing of
their productivity.

Ключові слова: кооперація, сільське господарство, державна підтримка, розвиток, стратегія, сільська
територія.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сільськогосподарська кооперація є одним з важли
вих інструментів підтримки аграрної діяльності на селі.
За останні роки в економічному секторі України, пов'я
заному із сільським господарством, склалася непроста
ситуація, що характеризується знеціненням праці
сільських жителів, низькою вмотивованістю до праці,
відсутністю належної інфраструктури, виїздом молоді,
депопуляцією сільських територій тощо. Тому розвиток
та підтримка кооперативного руху на селі, зокрема, у
сфері сільського господарства, дасть змогу вирішити
комплекс соціально економічних завдань, пов'язаних із
зниженням урбанізаційних показників, підвищенням
рівня життя сільського населення, зниженням рівня
бідності на селі, розбудовою інфраструктури, розвит
ком аграрного сектору, і, як наслідок, покращення еко
номіки як на рівні регіону так і країни загалом.
Тому дослідження питань розвитку кооперації у
сфері сільського господарства наразі набуває особли
вої актуалізації та потребує подальших теоретико ме
тодичних досліджень.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Серед публікацій, присвячених вивченню питання
розвитку кооперації, особливої уваги заслуговують
праці Гайдуцького П.І. [4], Клокар О.О. [3], Лузана Ю.Я.
[1], Лупенка Ю.О. [4], Маліка М.Й. [1], Мосійчук Н.О. [2],
Скидана О.В. [6], Саблука П.Т. [4], Ушкаренко Ю.В. [13],
Фінашиної Г.В. [7], Чурилової Т.М. [5], Шпикуляка О.Г.
[13], Чмут А.В. [13] та ін.

Так, Малік М.Й. та Лузан Ю.Я. зазначають, що "в
умовах глобалізації економіки важливим є розвиток
сільськогосподарської кооперації та доступ особистих
селянських і фермерських господарств до ринків аграр
ної продукції. Кооперація як особлива форма соціаль
но економічної діяльності характерна для всіх еконо
мічних систем" [1, с. 3].
Мосійчук Н. О. зауважує: "Для розвитку кооперації
необхідна реальна підтримка з боку державних органів,
впорядковане нормативно правове поле діяльності для
підприємств. Основними проблемами розвитку сільсько
господарської кооперації в Україні можна визначити
незавершеність реорганізації та структурної перебудо
ви аграрної сфери, надзвичайно слабку матеріально
технічну базу кооперативів, особливо на фондомістких
напрямах сільськогосподарського виробництва, недо
ступність кредитів та слабку фінансову підтримку роз
витку сільськогосподарської кооперації з боку держа
ви" [2, с. 30].
"Комплексний розвиток сільських територій та різ
них форм зайнятості сільського населення, можливий
лише за умови налагодження ефективної сільськогос
подарської кооперації в аграрному секторі економіки",
— зазначає Клокар О.О. [3, с. 16].
Гайдуцький П.І., Саблук П.Т., Лупенко Ю.О. дійшли
висновку, що "розвиток кооперації, особливо на почат
ковому етапі, потребує державної підтримки, важливим
чинником якої є розробка і реалізація спеціальних дер
жавних програм" [4, с. 190].
"Кооперативна модель сільського господарства має
всі можливості для подолання нинішньої аграрної кри
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зи та стимулювання розвитку сільського господарства
України. Світова практика кооперативного руху протя
гом багатьох років незмінно доводила і продовжує де
монструвати високу результативність своїх економічних
і соціальних функцій у розвитку аграрного й агропро
мислового виробництва", — вказує Чурилова Т.М. [5,
с. 262].
"Становлення ефективної аграрної економіки потре
бує розвитку повноцінного інституту сільськогоспо
дарської кооперації. Необхідність стимулювання роз
витку сільськогосподарського кооперативного руху на
сьогоднішній день є об'єктивною необхідністю, за ра
хунок чого можуть бути приcкорені бажані позитивні
зміни в економіці. Внаслідок обмеженої ресурсної бази
розвиток сільськогосподарської кооперації стає особ
ливо важливим для держави. Оскільки в найближчій
перспективі інвестиційна привабливість і можливості
аграрної сфери залишатимуться обмеженими, сільсько
господарські кооперативи потенційно виступають голов
ним каталізатором розвитку сільського господарства в
цілому", — вказує Скидан О.В. [6].
"Механізм сільськогосподарської кооперації — це
динамічна система, що складається з ряду складових
(функціональної, цільової, керуючої підсистем і підсис
теми забезпечення) та елементів (правового, інформа
ційного, фінансово кредитного, інноваційного, еконо
мічного, організаційного, інвестиційного, екологічного),
ефективне функціонування та тісна взаємодія яких за
безпечує задоволення різних потреб членів сільськогос
подарських кооперативів, кооперативних організацій,
об'єднань та інших суб'єктів господарювання. При цьо
му, механізм сільськогосподарської кооперації можли
во розглядати як знаряддя, систему та процес", — ре
зюмує у своїй роботі Фінашина Г.В. [7, с. 177].

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
Аналіз представлених у науковій літературі дослід
ницько популярних теорій і концепцій дав змогу все
бічно оцінити проблеми розвитку сільськогосподарсь
кої кооперації в Україні та зробити висновок по недо
статність вивчення питання прикладного характеру, зок
рема, стосовно підвищення рівня ключових засад роз
витку кооперативного руху на селі, а тому потребує про
ведення грунтовних досліджень.

МЕТА І ЗАВДАННЯ СТАТТІ
Метою статті є вивчення питання стосовно форму
вання концептуальних основ розвитку кооперації у
сфері сільського господарства, зокрема заходів, що
вживаються на державному рівні задля розвитку коо
перативів.
Завданнями дослідження є визначення проблемних
питань щодо розвитку кооперації на селі та надання
практичних рекомендацій з вирішення даного питання.
Під час проведення дослідження використовували
ся методи: абстрактно логічний — при формулюванні
мети і завдань дослідження; метод порівняльного ана
лізу — при аналізі інформаційних джерел, що характе
ризують роль сільськогосподарських кооперативів у за
безпеченні зайнятості і підвищення рівня добробуту на
селення; індуктивний і дедуктивний методи — для виз
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начення ролі сільськогосподарської кооперації у роз
витку аграрного сектору економіки та формуванні відпо
відних висновків; критичного аналізу — при дослідженні
питання підтримки розвитку кооперації у сфері сільсько
го господарства на державному рівні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Сільськогосподарська кооперація є комплексною
системою, яка складається із сільськогосподарських ви
робничих і споживчих кооперативів, які у свою чергу
формуються на основі співпраці сільськогосподарських
товаровиробників, діяльність яких спрямована на роз
виток сільського господарства і сталий розвиток сіль
ських територій.
Згідно з Законом України "Про кооперацію" та За
кон України "Про сільськогосподарську кооперацію",
кооперація — це система кооперативних організацій,
створених з метою задоволення економічних, соціаль
них та інших потреб своїх членів; сільськогосподарсь
ка кооперація — система сільськогосподарських коо
перативів, об'єднань, створених з метою задоволення
економічних потреб членів кооперативу [8; 9].
Сучасний етап розвитку кооперації характеризуєть
ся нестабільністю та невизначеністю. Попри заходи під
тримки, що реалізовуються на рівні держави, внесок ко
операції в економічні показники розвитку країни, є ма
лозначними.
"В Україні як число сільськогосподарських коопе
ративів та сільськогосподарських товаровиробників, які
є їх членами, так і їх частка у загальному обсязі реалі
зації сільськогосподарської продукції залишається
мізерною. Так, частка сільськогосподарських виробни
чих кооперативів у загальному обсязі виробленої
сільськогосподарської продукції в Україні складає мен
ше 1%, а кількість фізичних осіб членів сільськогоспо
дарських обслуговуючих кооперативів є меншою за
30000 осіб, що складає менше 0,2% сільського насе
лення України" [10].
Організаційна структура сільськогосподарського
ринку України характеризується великою часткою інди
відуального виробництва, представленого домогоспо
дарствами, особистими селянськими господарствами та
фермерськими господарствами. Загальноприйнятим у
всьому розвиненому світі способом підвищення ефек
тивності малих та середніх сільськогосподарських то
варовиробників є їх об'єднання у різні форми органі
зацій виробників з метою спільного виробництва, до
ступу до фінансових та матеріальних ресурсів та просу
вання своєї продукції. У свою чергу одною з найбільш
поширених і ефективних форм об'єднання сільгоспто
варовиробників є сільськогосподарські кооперативи,
частка яких на аграрному ринку ЄС складає 40—50%,
а в окремих державах та секторах доходить до 70%
[10].
За даними Державної служби статистики України
станом на 1 травня 2017 року у державі зареєстровано
1023 сільськогосподарських обслуговуючих коопера
тивів та 992 сільськогосподарських виробничих коопе
ративів [11].
"Основними недоліками чинного законодавчого
регулювання у сфері сільськогосподарської кооперації
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є його розпорошеність та неузгодженість, а також не
відповідність закріпленої у ньому моделі сільськогос
подарської кооперації сучасним реаліям та потребам.
Зокрема положення основних актів законодавства в
сфері сільськогосподарської кооперації, а саме поло
ження Цивільного та Господарського кодексів України
щодо кооперації, Закони України "Про кооперацію" та
"Про сільськогосподарську кооперацію", не узгоджені
між собою та роблять акценти на різних типах коопера
тивів. Більш того, у чинному Законі України "Про сіль
ськогосподарську кооперацію" визначаються лише
особливості утворення і діяльності сільськогосподарсь
ких кооперативів, при цьому зі значним "зміщенням"
такого спеціального законодавчого врегулювання вик
лючно щодо сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів з неприбутковим статусом. На практиці для
сільгосптоваровиробників такий законодавчий підхід не
є зручним та зрозумілим у користуванні, спричиняє ви
мушені колізії при застосуванні чинного законодавства
й несе додаткові витрати на юридичний супровід та ви
рішення правових спорів" [10].
Не виправдав себе на практиці й жорсткий поділ
сільськогосподарських кооперативів на виробничі та
обслуговуючі. Так, змінами, внесеними до Закону Украї
ни "Про сільськогосподарську кооперацію" у 2012 році,
основний акцент у розвитку кооперації на селі було
зміщено на сільськогосподарські обслуговуючі коопера
тиви. Однак на практиці положення чинного Закону щодо
неприбуткового статусу таких кооперативів, поєднані з
встановленими цим Законом та Податковим кодексом
України ознаками такого статусу, а саме можливістю
здійснення операцій виключно з членами кооперативу,
забороною сільськогосподарського кооперативу набу
вати право власності на продукцію та реалізовувати її від
свого імені, неможливістю законного здійснення виплат
на паї та їх повернення у разі ліквідації кооперативу, сут
тєво обмежили можливості для розвитку обслуговуючих
кооперативів та знизили їх конкурентоздатність [10].
Але водночас зауважимо, що саме сільськогоспо
дарська кооперація, поєднуючи в собі економічні та со
ціальні чинники, може стати (за умов належного зако
нодавчого регулювання) однією з перспективних форм
розвитку сільського господарства в Україні.
Для успішного розвитку кооперації необхідно удос
коналювати способи і інструменти державної підтрим
ки, надавати допомогу в оновленні матеріально техніч
ної бази кооперативів. Підвищенню економічної ефек
тивності господарської діяльності кооперативів сприя
тиме й інтенсифікація сільського господарства, переве
дення його на інноваційний шлях розвитку.
Наразі на державному рівні вжито певних кроків
щодо покращення ситуації у сфері сільськогосподарсь
кої кооперації. Так, новою редакцією Закону України
"Про сільськогосподарську кооперацію" від 21.07.2020
(законопроєкт від 29.08.2019 р. № 856) [12] передбача
лося урегулювання ключових питань створення та діяль
ності сільськогосподарських кооперативів в Україні в
єдиному законодавчому акті. Передбачено створення
комплексної та зручної у користуванні законодавчої
основи для сільськогосподарської кооперації, а також
усунення існуючих на сьогодні колізій між різними за
конодавчими актами з цього питання.

Новою редакцією Закону "Про сільськогосподарсь
ку кооперацію" зберігається можливість для діючих
сільськогосподарських кооперативів, за їх бажанням,
продовжувати свою діяльність в умовах та з особливо
стями, які фактично ідентичні тим, за яких вони були
утворені.
"Передбачено можливість утворення сільськогоспо
дарського кооперативу, який здійснюватиме свою
діяльність без мети одержання прибутку (з поширенням
на нього обмежень щодо виду діяльності, операцій з
нечленами та переходу права власності, які сьогодні
існують для сільськогосподарських обслуговуючих ко
оперативів). Статутом сільськогосподарського коопера
тиву, який діє з метою одержання прибутку, також може
бути передбачено обов'язкову трудову участь у діяль
ності сільськогосподарського кооперативу його членів
— фізичних осіб (як це передбачено для сільськогос
подарських виробничих кооперативів)" [12].
Також передбачається можливість утворення і
діяльності сільськогосподарських кооперативних об'єд
нань — так званих кооперативів другого рівня, які є
поширеними у світі. Водночас для сільськогосподарсь
ких кооперативів (сільськогосподарських кооператив
них об'єднань) зберігається й право засновувати та бути
членами у кооперативних об'єднаннях, що утворюють
ся відповідно до Закону України "Про кооперацію".
Законом закріплено та розкрито зміст таких прин
ципів утворення і діяльності сільськогосподарських коо
перативів (сільськогосподарських кооперативних об'єд
нань): добровільність та відкритість членства у сільсько
господарському кооперативі, сільськогосподарському
кооперативному об'єднанні; демократичність; обов'яз
ковість участі члена сільськогосподарського коопера
тиву, сільськогосподарського кооперативного об
'єднання у його господарській та іншій діяльності; авто
номність і незалежність; сприяння розвитку сільськогос
подарської кооперації (освіта, навчання, інформація);
співпраця між кооперативами; урахування інтересів те
риторіальної громади [12].
Згідно з цими принципами, які відповідають загаль
новизнаним принципам кооперації Міжнародного коо
перативного альянсу, та з врахуванням досвіду інших
розвинених держав закладаються чіткі основи управ
ління кооперативом, визначаються права та обов'язки
його членів у процесі діяльності сільгоспкооперативу,
запроваджуються спеціальні положення щодо коопера
тивної освіти, участі сільськогосподарських коопера
тивів у реалізації соціальної функції на селі.
"Законом закладається ефективна модель еконо
мічної діяльності сільськогосподарського кооперативу,
яка дозволяє підвищити його конкурентоздатність на
аграрному ринку, запобігає подвійному оподаткуванню
(як на рівні кооперативу, так і на рівні його членів), дає
можливість діяти як з метою отримання прибутку, так і
зберегти за собою неприбутковий статус.
Прикінцевими та перехідними положеннями Зако
ну внесено зміни до Господарського та Цивільного ко
дексів, Законів України "Про кооперацію", "Про фер
мерське господарство", "Про особисте селянське гос
подарство", а також положення, які врегульовують пе
рехідні відносини щодо діяльності сільськогосподарсь
ких виробничих кооперативів, сільськогосподарських
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1. Приведення, у
відповідності до
нормативно-законодавчої
бази, державних актів та
постанов, що регулюють
діяльність у сфері
кооперативного руху

2. Вирішення соціальних
проблем на селі

Підвищення рівня якості життя
сільських мешканців

Створення умов та
можливостей для розвитку
кооперативів (фінансовоекономічних, податкових,
соціальних, дотації тощо)

Розвиток інфраструктури на
селі (дитячі садочки, школи,
клуби за інтересами та для
відпочинку, аптеки, побудова
роздрібних та оптових мереж
торговельних закладів тощо)

4. Забезпечення економічної
безпеки регіонів та держави

3. Розробка та упровадження
Стратегій сталого розвитку
сільських територій

Рис. 1. Алгоритм ключових дій щодо проведення державної політики у напрямі інноваційного
розвитку сільськогосподарських кооперативів
Джерело: побудовано автором на основ проведеного дослідження.

обслуговуючих кооперативів, а також кооперативних
об'єднань сільськогосподарських обслуговуючих коо
перативів, зареєстрованих на момент набрання чинності
цим Законом" [12]. Але наразі Закон, за підписом Пре
зидента, повернуто ініціаторам та розробникам на до
опрацювання.
Зважаючи на вищевикладене, на нашу думку, дер
жавна політика стосовно інноваційного розвитку коо
перативного руху повинна бути спрямована на створен
ня механізмів стимулювання зростання кількості коо
перативних формувань на селі.
Алгоритм проведення державної політики іннова
ційного розвитку кооперативного руху відображено на
рисунку 1.
Проведене дослідження та аналіз рисунка 1, дали
змогу виявити декілька ключових проблем, що пере
шкоджають ефективному розвитку сільськогосподарсь
ких кооперативів і підвищенню рівня їх продуктивності.
Виявлені проблеми можна ранжувати так:
— По перше — земельні питання, тобто питання,
пов'язані з оформленням права власності на землю та
іншою інституціоналізацією земельних відносин.
У зв'язку з відсутністю законодавчо оформлених
прав власності на землю члени кооперативу не можуть
використовувати свою земельну ділянку у якості зас
тавного активу, отримати під нього кредит. У зв'язку з
цим виникають перешкоди для подальшого розвитку ко
оперативних формувань розширити своє господарство
за рахунок збільшення площі земельних ділянок. Як на
слідок, значні площі земель сільськогосподарського
призначення залишаються необробленими.
Невизначеність права власності на сільськогоспо
дарську землю породжує психологію "тимчасового
власника" у тих, хто на ній працює. Не дає змоги їм
здійснювати довгострокове планування та вкладати
довгострокові інвестиції, спрямовані на збереження
якості і підвищення родючості земель.
Проблема може бути вирішена за умови розв'язан
ня таких питань:
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1. Удосконалення нормативно правової бази щодо
регулювання обігу сільськогосподарських земель (Зе
мельний та Господарський кодекс, інші закони, що ре
гулюють правовідносини у сфері землі), а також прий
няття відомчих підзаконних актів, спрямованих на спро
щення оформлення права власності на земельні паї:
— спрощення кадастрового обліку;
— спрощення реєстрації прав власності на землі
сільськогосподарського призначення, які належать од
ному власнику або знаходяться в частковій власності у
формі паїв;
— зниження витрат, пов'язаних із землевпорядни
ми роботами;
— спрощення процедури розмежування земель
сільськогосподарського призначення.
2. Надання первинних консультаційних послуг ке
рівникам та членам кооперативів стосовно оформлен
ня земельних ділянок у власність через систему інфор
маційно консультаційних центрів (ІКЦ).
3. Сприяння членам кооперативу у переоформленні
прав власності на земельну ділянку. Для цього можливе
субсидування з боку держави витрат на зазначені цілі, за
лежно від кадастрової вартості землі в цьому регіоні, але
в розмірі, що не перевищує певний фіксований розмір.
4. Субсидування відсоткових ставок за довгостро
ковими кредитами на придбання у власність земельних
ділянок, які знаходяться на правах довічного користу
вання. Тим самим держава змогла б значно інституціо
налізувати земельні відносини і створити для сільсько
господарських кооперативів довгострокову мотивацію
для господарської діяльності на землі.
— По друге — слаборозвинена збутова та логістич
на інфраструктура. Оскільки кооперативи повинні про
вадити свою діяльність не відокремлено, а інтегрувати
ся у систему збутової та логістичної політики, то й удос
коналення потребують саме дані сторони господарсь
кої діяльності.
Указана проблема обумовлена як відсутністю збу
тових підприємств/ організацій, які діяли б на користь
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виробників, так і інфраструктури первинної перероб
ки сільськогосподарської продукції та інфраструкту
ри її зберігання і транспортування. Завданням держа
ви, за таких умов, є сприяння розвитку збутової
інфраструктури за рахунок стимулювання створен
ня збутових кооперативів, підтримка інвестиційних
проектів будівництва сховищ сільськогосподарської
продукції, продовольчих баз з первинної переробки
сільгосппродукції (упаковка, очищення, заморожу
вання тощо).
Проблема може бути вирішена за умови розв'язан
ня таких питань:
1. Розвиток системи сільськогосподарських спожив
чих кооперативів, членами яких є фермерські господар
ства та інші форми малого підприємництва на селі. Пер
шочерговим завданням, у такому випадку, є створення
системи сільськогосподарських споживчих коопера
тивів (СПОК) на принципах багаторівневості. Першим
кроком могло б стати надання державної одноразової
допомоги на організацію сільськогосподарських спо
живчих кооперативів.
2. Субсидування відсоткових ставок по кредитах на
реалізацію інвестиційних проектів, спрямованих на ство
рення та розвиток інфраструктури для зберігання, пер
винної переробки та транспортування продукції
сільськогосподарських кооперативів.
3. Створення підприємств, які виконують функції
інтеграції і координації діяльності сільськогосподарсь
ких кооперативів на основі довгострокових контрактів.
— По третє — інновації, тобто максимально можли
ве використання і впровадження агроінновацій сільсько
господарськими кооперативами.
Проблема може бути вирішена за умови розв'язан
ня таких питань:
1. Розробка та реалізація освітніх програм для
членів кооперативу, спрямовані на їх навчання новим
управлінським технологіям щодо ведення сільського
господарства, застосування нових сільськогосподарсь
ких технологій і машин, тощо.
Інструментами реалізації освітньої політики впро
вадження агроінновацій в сферу сільського господар
ства може бути:
— створення освітніх центрів при акредитованих
сільськогосподарських закладах вищої освіти;
— розробка інноваційних освітніх стандартів з ура
хуванням специфіки ведення сільськогосподарського
бізнесу за економічних невизначених умов;
— субсидування витрат на закордонні стажування
та курсів підвищення кваліфікації керівників та членів
кооперативів.
2. Субсидування частини витрат сільськогоспо
дарських кооперативів на лізингові платежі, що опла
чуються за лізинговими операціями щодо купівлі інно
ваційної високопродуктивної сільськогосподарської
техніки.
— По четверте — проблеми, пов'язані з доступом
до фінансових ресурсів у сфері інвестицій.
Проблема може бути вирішена за умови розв'язан
ня таких питань:
1. Створення гарантійних фондів для часткового (що
не перевищує 50%) фінансового забезпечення повер
нення короткострокових і довгострокових кредитів, що

залучаються кооперативами, у тому числі за рахунок
фінансових ресурсів місцевих бюджетів (кошти об'єдна
них територіальних громад).
2. Створення Банку типових проєктів аграрних (рос
линницьких та тваринницьких) комплексів і приміщень,
призначених для сільськогосподарського виробництва,
які б знаходилися у відкритому доступі до Інтернет ме
режі для можливого використання кооперативами;
— По п' сяте — низький рівень об'єднання коопе
ративних формувань у Асоціації, некомерційні органі
зації на принципах саморегулювання, самоврядування.
Проблема може бути вирішена за умови розв'язан
ня таких питань:
1. Підвищення ролі асоціацій та інших некомерцій
них організацій, що представляють малі форми підприє
мництва на селі, зокрема кооперативи, у розробці та
реалізації державної економічної політики із розвитку
сільського господарства.
2. Розробка і реалізація механізму інтеграції сільсь
когосподарських кооперативів з іншими формами гос
подарювання, наприклад агрохолдингами.
Вітчизняний і міжнародний досвід засвідчує той
факт, що кооперація є одним з найбільш дієвих ме
ханізмів адаптації сільського господарства до нових
економічних умов.
Зазначимо, що у сільськогосподарських коопера
тивах економічна ефективність значною мірою залежить
від рівня інтенсивності виробництва. Наразі за існую
чих умов економіки найважливішими напрямками інтен
сифікації виробництва, зокрема у сільськогосподарсь
ких кооперативах є застосування інтенсивних ресурсоз
берігаючих технологій, освоєння науково обгрунтова
них сівозмін, використання перспективних високовро
жайних сортів рослин і високопродуктивних порід ху
доби і птиці, внесення оптимальних доз мінеральних і
органічних добрив, використання біологічних і хімічних
методів захисту сільськогосподарських культур, зміц
нення кормової бази тощо. Також підвищенню ефек
тивності діяльності кооперативів сприятиме технічна
модернізація виробництва, створення єдиної виробни
чого ланцюга: вирощування продукції, її переробка,
зберігання, сортування, пакування і збут.

ВИСНОВКИ
Проведені в Україні аграрні перетворення привели
до формування багатоукладної економіки, яка перед
бачає різноманіття організаційно правових форм гос
подарювання. Однією з форм колективного господарю
вання на селі є сільськогосподарські кооперативи.
Ключові питання державної підтримки сільськогос
подарської кооперації мають бути спрямовані на ство
рення ефективного економічного середовища для
успішного розвитку кооперативів на селі. Необхідно
зробити більш доступними фінансово кредитні ресур
си, в тому числі й для розвитку матеріально технічної
бази зберігання, переробки, транспортування та реалі
зації сільськогосподарської продукції за рахунок пільго
вого кредитування, знизити податкове навантаження
шляхом скасування податку на майно і скоротити стра
хові виплати в державних позабюджетних фондах (пен
сійний, соцстраху і обов'язкового медичного страхуван
ня). Держава повинна надати допомогу в створенні май
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нової бази сільськогосподарського виробництва шля
хом передачі на пільгових умовах у користування дер
жавного майна, землі, відшкодування частини витрат на
виробництво. Це буде сприяти розвитку кооперації, зро
стання економічної активності сільського населення і
його зайнятості, збільшення доходів та відродженню
села.
У підсумку слід зазначити, що розвиток сільсько
господарської кооперації має стати одним з першочер
гових стратегічних напрямків економічної політики Ук
раїни. Державна підтримка кооперативного руху на селі
повинна бути сталою та мати тенденцію до збільшення,
оскільки за допомогою розвитку кооперативів, можна
вирішити соціально економічні проблеми на селі, зок
рема підвищити рівень якості життя сільського населен
ня, і, як наслідок — сприяти розвитку сільських тери
торій, які наразі переживають складну економічну та
демографічну кризу.
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