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PUBLIC ADMINISTRATION OF SERVICE COWOPERATION OF AGRICULTURAL TERRITORIES:
PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT

У статті зазначено, що поглиблення євроінтеграційних процесів в Україні вимагають нової
моделі публічного управління сільськими територіями. Визначено роль і значення обслуговую
чої кооперації у розвитку сільських територій та територіальних громад. Розглянуто світовий
досвід публічного управління обслуговуючою кооперацією в умовах децентралізації влади.
Доведено, що обслуговуюча кооперація є ключовим механізмом самоорганізації сільських то
варовиробників, захисту невеликих селянських, фермерських господарств від недобросовіс
них посередницьких структур; кооперативні формування є ефективним механізмом побудови
нових суспільних відносин та вирішення соціальноекономічних проблем сільських територій.
Представлено основні проблеми розвитку обслуговуючої кооперації в Україні. Стверджується,
що обслуговуюча кооперація у розвинених країнах світу — це основа розвитку сільських тери
торій та економічної самодостатності територіальних громад.
The article states that deepening of European integration processes in Ukraine requires a new
model of public administration of rural areas. The role and importance of service cooperation in the
development of rural territories and territorial communities are determined. The world experience
of public management with a cooperative cooperation in the conditions of decentralization of power
is considered. It is proved that cooperative formations are an effective mechanism for constructing
new social relations and solving socioeconomic problems of rural territories. Implementation of state
policy in the field of public administration of rural areas requires the use of effective models, actions,
normative and legal and economic provision of state regulation mechanisms that together will form
the preconditions for sustainable development of territories in general, and rural, in particular. Public
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management of rural areas is closely linked to the problems of choosing effective areas and
instruments for ensuring the development of rural communities and service cooperatives as their
economic basis. The state policy in this area is oriented on the development of a model for the
development of management of rural cooperatives, adapted to the World standards. The formation
of cooperative forms of management, including serving cooperatives, is one of the priority directions
of the formation of sustainable development of territories. The need for the development of
agricultural cooperatives, primarily servicemen, is an objective necessity in market conditions, as
they accelerate transformational changes not only in the development of rural areas and communities,
but also in the economy of the country as a whole. The problem of developing the service cooperatives
of rural areas is a complex social socioeconomic problem that requires effort at all levels of
governance and the formation of a civil society. Effective functioning of service cooperatives is a
guarantee of effective activity not only of cooperation participants, but also ensures the sustainable
development of the territory as a whole, and rural areas, in particular.

Ключові слова: державна політика, публічне управління, сільські території, обслуговуюча кооперація,
регіон, сталий розвиток.
Key words: state policy, public administration, rural territories, servicing cooperation, region, sustainable
development.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Реалізація державної політики у сфері публічного
управління сільськими територіями потребує застосу
вання ефективних моделей, дій, нормативно правово
го та економічного забезпечення механізмів державно
го регулювання які сукупно складуть передумови для
сталого розвитку територій в цілому, і сільських, зок
рема.
Публічне управління сільськими територіями напря
му тісно пов'язане із проблемами вибору ефективних
напрямів та інструментів забезпечення розвитку сіль
ських територіальних громад і обслуговуючої коопе
рації як їх економічної основи.
Політика держави у цій сфері зорієнтована на по
будову моделі розвитку управління обслуговуючою ко
операцією сільських територій, адаптованої до Світо
вих стандартів. Оскільки як самостійна система, сільські
території об'єднують сільську поселенську мережу, при
родні та людські ресурси, соціальну і виробничу інфра
структуру на селі.
Становлення кооперативних форм господарювання,
в тому числі і обслуговуючих кооперативів є одним із
пріоритетних напрямів формування сталого розвитку
територій.
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Необхідність розвитку сільськогосподарських коо
перативів, насамперед обслуговуючих, є об'єктивною
необхідністю в ринкових умовах, оскільки вони приско
рюють трансформаційні зміни не лише у розвитку сіль
ських територій і громад, але й в економіці країни в ціло
му.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблемам сталого розвитку територій, в тому числі
і сільських, присвячено публікації вчених України:
В.І. Лугового, О.Г. Осауленка, О.Ю. Оболенського,
А.Е. Величка, М.К. Орлатого, Ю.О. Луненка, В.А. Пулі
ма, О.М. Могильного, В.М. Вакуленка.
Теоретичні та методологічні аспекти управління об
слуговуючою кооперацією сільських територій до
сліджували М.П. Гриценко, М.Й. Малік, П.Т. Саблук,
В.К. Збарськмй, Р.Я. Корінець.
Позитивно оцінюючи здобутки вчених якими
опрацьовано значний масив наукових знань та
опубліковано низку наукових праць, слід зазначи
ти, що окремі аспекти публічного управління об
слуговуючою кооперацією сільських територій є
недостатньо висвітленими та потребують подаль
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ших науково практичних розвідок, особливо пи
Комплексний розвиток територіальних громад
тання формування ефективної моделі розвитку тісно пов'язаний з розвитком обслуговуючої коопе
сільських територій, адаптованої до світових стан рації, що стала найбільш поширеною формою коопе
дартів.
ративного руху багатьох країн Європи і світу кінця 20 і
початку 21 ст.
МЕТА СТАТТІ
Принцип ефективної організації територіальних гро
Мета наукової статті полягає в дослідження нау мад на основі розвитку різноманітних форм кооперації
кових і практичних аспектів публічного управління визначені у міжнародних документах, прийнятих міжна
розвитком обслуговуючої кооперації сільських тери родним корпоративним альянсом і схвалених Міжнарод
торій.
ною організацією Праці та Організацією Об'єднаних
націй [2, с. 154].
ВИКЛАД ОСНОВНОГО
Встановлено, що в кооперативному секторі світо
МАТЕРІАЛУ
вої економіки зайнято понад 800 млн осіб, а послугами
Поглиблення процесів європейської і світової інтег підприємств користується близько половини населен
рації, посилення взаємозалежності економік різних ня планети [1].
країн в глобальному та регіональному вимірах, по
Світовий та вітчизняний досвід поширення ефектив
всюдність процесів децентралізації влади, які в останні но діючих обслуговуючих кооперативів свідчить про їх
десятиріччя відбуваються в Україні, породжують нові високий економічний та соціальний ефекти [5]. На сьо
виклики і тим, самим, актуалізують необхідність пошу годні створення таких форм організації праці в аграр
ку ефективних механізмів публічного управління тери ному секторі є одним із дієвих механізмів підвищення
торіальним розвитком.
ефективності маркетингової та збутової діяльності ви
Реалізація державної політики в цій сфері потребує робників, а отже, розвитку територіальних громад в
застосування ефективних моделей, комплексів дій, нор умовах децентралізації.
мативно правового забезпечення механізмів державно
По суті обслуговуюча кооперація є ключовим меха
го регулювання, які сукупно створюють передумови для нізмом самоорганізації сільських товаровиробників, за
сталого розвитку територій в цілому, і сільських, зок хисту невеликих селянських, фермерських господарств
рема.
від недобросовісних посередницьких структур та залеж
Становлення наукових досліджень у сфері публіч ності від них [6, с. 3].
ного управління сільськими територіями пов'язане із
Довгострокова перспектива державної політики у
проблемою вибору ефективних напрямів та інструментів цій сфері діяльності повинна враховувати, насамперед,
забезпечення розвитку сільських територій, яка особ те, що кооперативний рух у всьому світі — це об'єднан
ливо гостро постала перед Україною в період трансфор ня сільськогосподарських виробників задля задоволен
мації суспільних відносин і становлення ринкової еко ня як власних соціальних і економічних потреб, так і
номіки.
перспектив розвитку регіону і держави. Адже саме че
Сьогодні очевидно, що регулювання розвитком рез кооперацію можливо досягти структурних перетво
сільських територій з боку держави є недостатнім і ха рень, адаптувати населення сільських територій до
рактеризується погіршенням економічної, соціальної і стрімких змін в умовах трансформації суспільних відно
демографічної ситуації [8, с. 53].
син.
Усе очевиднішою стає необхідність розробки та
Кооперація, на переконання провідних науковців у
впровадження в практику управління більш ефективних цій сфері, є однією з важливих форм ведення господар
механізмів державного регулювання комплексного роз ства в аграрному секторі [3, с. 201].
витку сільських територій, що передбачають розробку
Обслуговуюча кооперація сприяє [6, с. 5]:
та впровадження відповідної стратегії та сприяння
По перше, підвищенню ефективності виробництва
підтримки системи їх самоуправління.
через оптимізацію витрат товаровиробників на придбан
Враховуючи те, що дієвою державної регіональної ня засобів виробництва.
політики в Україні не вироблено, розробка системи ме
По друге, розширенню доступу виробників до аг
ханізмів державного регулювання територіального роз росервісних послуг, більш ефективному використан
витку має не тільки теоретичне, але й вагоме практичне ню каналів збуту, досягненню міцних позицій на рин
значення.
ку.
Комплексне вивчення державної політики та її ана
По третє, створення додаткових робочих місць у
лізу у сфері територіального розвитку, проведений сільській місцевості, поліпшення соціального захисту
науковцями підтверджують той факт, що в основі дер населення, підвищення рівня розвитку територіальних
жавного регулювання розвитку сільських територій по громад.
винна бути парадигма сільського розвитку, що перед
Особлива важлива роль обслуговуючої коопе
бачає надання визначальної ролі у цьому процесі рації у розвитку сільських територій проявляється в
сільському соціуму, а не аграрній сфері.
умовах реалізації політики децентралізації. Адже
Традиційний набір методів та інструментів держав саме через розвиток кооперативних форм господа
ного впливу на розвиток сільських територій має базу рювання створюються умови для формування кон
ватись на чітко визначених пріоритетах [9, с. 176].
курентного підприємницького середовища та роз
На наш погляд, найбільш важливим важелем у роз витку громад.
витку сільських територій є розбудова інститутів коо
Кооперативні формування є досить ефективним
перації взагалі, і обслуговуючої, зокрема.
механізмом об'єднання і згуртування населення
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сільських територій, побудови нових суспільних відно
син та вирішення соціально економічних проблем жи
телів сільських територій [7].
На наш погляд, це справедливо лише за умови, якщо
обслуговуючі кооперативи відповідають основним
міжнародним принципам кооперації.
На практиці обслуговуючі кооперативи змушені
здійснювати свою діяльність у вкрай недосконалому
правовому полі.
Варто зауважити і на відсутність достатньої дер
жавної підтримки у розвитку обслуговуючої коопе
рації.
У цілому сучасна політика держави спрямована
лише на підтримку діючих кооперативів, при необхіднос
ті підтримки і розвитку нових.
На наш погляд, саме відсутність такої підтримки
негативно позначається на поширенні обслуговуючої
кооперації в державі.
Традиційний набір методі та інструментів держав
ного впливу на розвиток сільських територій має до
повнюватись формуванням нових інституцій: агенцій
регіонального розвитку, страхових компаній, бізнес
інкубаторів, місцевих і регіональних гарантійних
фондів.

ВИСНОВОК
У результаті проведеного дослідження слід конста
тувати, що проблема розвитку обслуговуючої коопе
рації сільських територій — це складна суспільна со
ціально економічна проблема, яка потребує зусиль на
всіх рівнях управління та формування громадського
суспільства.
На сьогодні потенціал обслуговуючої кооперації в
Україні залишається нереалізованим. Між тим саме об
слуговуюча кооперація у розвинених країнах світу —
це основа розвитку сільських територій та економічної
самодостатності територіальних громад.
Особливо важлива роль обслуговуючої коопе
рації в економічному та соціальному розвитку
сільських територій в умовах децентралізації влади
на місцях.
Отже, ефективне функціонування обслуговуючих
кооперативів запорука ефективної діяльності не лише
учасників кооперації, а й забезпечує сталий розвиток
території в цілому, і сільських територій, зокрема.
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