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У науковій статті проаналізовано відображення у Глобальних цілях сталого розвитку до 2030 року
окремі аспекти розвитку територій, зокрема сільських територій, міст та продовольчої безпе�
ки, продуктивності сільського господарства, формування нових виробництв та обслуговуючої
кооперації сільських територій. Виявлено особливості та значення обслуговуючої кооперації,
як форми господарювання та можливості кооперативних структур для розвитку агросектору і
сільських територій. Наведено нормативно�правові основи регулювання обслуговуючої коо�
перації в Україні: Конституція України, Господарський кодекс України, Цивільний кодекс Украї�
ни, Закон України "Про кооперацію" та інших. Висвітлено ключові цілі та положення Концепції
розвитку фермерських господарств та сільськогосподарської кооперації на 2018—2020 роки.
Охарактеризовано структуру механізму державної підтримки обслуговуючої кооперації
сільських територій, складовими якого визначено: нормативно�правову, інституційну, органі�
заційну, фінансову та інформаційну. Важливою визначено фінансову складову, яка виявляєть�
ся через пільгове оподаткування та субсидування, кредитування, виділення коштів на підтрим�
ку кооперації через державні цільові програми.

The scientific article analyzes the reflection in the Global Sustainable Development goals by 2030
of certain aspects of the development of territories, in particular rural areas, cities and food security,
agricultural productivity, the formation of new productions, an increase in the overall level of
investment in agricultural production, the creation of new innovative forms of production organization
and servicing cooperation of rural territories, increase of productivity of agricultural production.

The peculiarities and significance of service cooperation as a form of management and the
possibilities of cooperative structures for the development of agro�sectors and rural territories, in
particular: the possibility of organizing large�scale production with a high level of sales, the possibility
of obtaining various forms of state support, the role of cooperatives in raising the level of employment
of rural areas.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ
ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Забезпечення сталого зростання у світовому та на�

ціональному масштабах потребує досягнення цілей та

завдань сталого розвитку. Серед пріоритетів для його

досягнення (Глобальні цілі сталого розвитку 2030) мо�

жемо виділити подолання голоду та розвиток сільсько�

го господарства, скорочення нерівності, розвиток міст

та територій, гідну працю та економічне зростання, що

безпосередньо пов'язані з розвитком сільських тери�

торій та кооперації як форми організації сільськогос�

подарського виробництва. Для стимулювання обслуго�

вуючої кооперації в Україні необхідна державна

підтримка, що може грунтуватись на пошуку джерел

пільгового оподаткування, фінансового прямого та не�

прямого стимулювання обслуговуючої кооперації, що

потребує додаткового наукового аналізу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ
ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ
ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ
АВТОР, ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ
РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ
ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ

Дослідженню тематики кооперації сільського гос�

подарства, виявленню недоліків та переваг формуван�

ня малого підприємництва та висвітленням найбільш

важливих аспектів займалось чимало науковців, а саме:

В. Бондарчук, А. Величко, Р. Голуб, Н. Демчук, О. Доб�

ровольська, А. Збарська, В. Зіновчук, І. Кадирус, Г. Ка�

летнік, Л. Катан, І. Кунь, Н. Морозюк, І. Мосіюк,  С. Мо�

сіюк, М. Помазан, О. Рудік, С. Слюсар, М. Талавиря,

В. Терещенко, Ю. Ульянченко, В. Чеботарьов та інші.

The normative and legal bases of regulation of service cooperation in Ukraine are presented: the
Constitution of Ukraine, the Commercial Code of Ukraine, the Civil Code of Ukraine, the Law of Ukraine
"On Cooperation" and others. The key goals and provisions of the Concept for the Development of
Farmers and Agricultural Cooperatives for 2018—2020 are highlighted as the main strategic
document aimed at creating the necessary organizational, material, regulatory environment and
environment to stimulate the development of service cooperatives and agriculture in general.

The structure of the mechanism of state support of service cooperation of rural territories, the
components of which are defined: normative�legal, institutional, organizational, financial and
informational. An important financial component is identified, which is manifested through
preferential taxation and subsidies, lending, and the allocation of funds to support co�operation
through state�targeted programs.

According to the results of the research, it has been established that today, in Ukraine, the leading
documents by which the mechanisms of state support of service cooperatives of rural areas are built
are: the Law of Ukraine "On Cooperation", the Commercial Code of Ukraine, the Land Code of Ukraine,
the Tax Code of Ukraine, the Concept of development of farms and agricultural cooperatives for
2018—2020 years. At the same time, financial support mechanisms for servicing cooperatives are
not sufficiently expressed.

Ключові слова: державна підтримка, обслуговуюча кооперація, цілі сталого розвитку, сільські території.

Key words: state support, serving cooperation, goals of sustainable development, rural territories.
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Разом із тим, науковцями не досліджені питання стиму�

лювання споживчої кооперації в умовах необхідності

досягнення сталого розвитку в Україні.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою статті є аналіз механізмів державної

підтримки обслуговуючих кооперативів сільських те�

риторій.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Процеси становлення України як незалежної дер�

жави, та прийняття світовою спільнотою Концепцій ста�

лого розвитку розвивалися схожим темпом. Так, упро�

довж 1991—2015 рр., на світовому рівні прийнято низ�

ку важливих документів: програма дій "Порядок денний

на ХХІ століття", одним із основних напрямів реалізації

якої є розроблення регіональних порядків денних для

великих і малих міст; "Стамбульська декларація по на�

селених пунктах" і "Порядок денний ХАБІТАТ", прий�

няті на Міжнародній конференції ООН зі сталого роз�

витку населених пунктів; матеріали засідань Комісії ООН

щодо населених територій і сесій Комітету з населених

пунктів (ЄЕК ООН); "Керівні принципи планування ста�

лого розвитку населених пунктів ЄЕК ООН". "Порядок

денний на XXI століття" закликає уряди прийняти націо�

нальні стратегії сталого розвитку, які необхідно розроб�

ляти з широким залученням громадськості. Відповідно

до вказаної угоди, головну відповідальність за зміни

покладено на національні уряди. У документі зазначе�

но, що вони мають співпрацювати з місцевою владою

та об'єднаннями громадян.
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У сучасних умовах, Глобальні цілі сталого розвит�

ку, затверджені у 2015 р. на саміті Організації Об'єдна�

них Націй (далі — ООН), сьогодні є основою форму�

вання національних стратегій в Україні. Для того, щоб

досягнути визначених цілей, необхідно впровадити

ефективні та організаційно сформовані механізми дер�

жавного регулювання та підтримки. Це створення ефек�

тивного інституційного, організаційного, нормативно�

правового, інформаційного забезпечення. Орієнтиром

таких змін має стати створення високого економічного

потенціалу, підвищення життєвих стандартів, збережен�

ня довкілля, територіальної рівності. У цьому контексті

зростає роль розвитку сільських територій та побудови

на них виробничих кооперативних об'єднань.

Кооперація є однією з традиційних форм господа�

рювання в аграрному секторі. Як система соціально�еко�

номічних відносин вона істотно впливає на розвиток

управління й економіки країни. Будучи особливим су�

спільно�господарським інститутом, кооперація слугує

об'єднувальним елементом формування і реалізації ко�

лективного інтересу. Певний інтерес у напрямі комплек�

сного розвитку сільських територій становить обслуго�

вуюча кооперація як різновид кооперативного руху. В

умовах децентралізації влади та за сучасних процесів

економіко�адміністративного управління дослідження

теоретико�методологічних аспектів специфіки публічно�

го управління розвитком обслуговуючої кооперації

сільських територій на інноваційних засадах є актуаль�

ною проблемою сьогодення [12, c. 102].

Особливість розвитку кооперативів у тому, що вони

розвиваються як економічні і соціальні структури та

найбільш поширені у сферах, де виробникам невигідно

діяти на ринку самостійно, невигідно вкладати капітал

приватному бізнесу або у сферах із підвищеними ризи�

ками господарювання. Агропромислове виробництво

характеризується за всіма цими показниками. Євро�

пейські країни через кооперативні формування в аграр�

ному секторі реалізують понад 60% усієї виробленої

фермерами продукції, а скандинавським країнам нале�

жить навіть більше 80%. Кооперативи Китаю та Японії

реалізують на внутрішньому та зовнішньому ринках по�

над 90% сільськогосподарської продукції, виробленої

своїми членами [13, c. 46].

Можливості кооперативних структур щодо покра�

щення конкурентоспроможності малих та середніх ви�

робників виражаються у: оптовій закупівлі засобів ви�

робництва; об'єднання зусиль членів кооперативу у

сфері продажу та доставки виробленої продукції;

спільній власності на обладнання, техніку та устаткуван�

ня; полегшенні доступу до фінансово�кредитних ре�

сурсів; отриманні консультаційних послуг та інформації

щодо ситуації на ринку; лобіюванні захисту інтересів на

національному та регіональному рівнях; спрощенні до�

ступу до ринку збуту продукції; підвищенні якості про�

дукції; зменшенні витрат та збільшення доходів членів

кооперативу; сприянні зайнятості сільського населен�

ня; формуванні навичок самоврядування та ефективно�

го господарювання на селі [1, с. 60].

На підставі аналізу теоретичних концепцій розвит�

ку інноваційних процесів і досвіду функціонування коо�

перативних структур виділимо три аспекти досліджен�

ня місця і ролі обслуговуючої кооперації в розвитку

сільських територій з позицій: інноваційно�активної

форми господарювання, важливого елемента іннова�

ційної інфраструктури та можливостей використання

відповідного потенціалу. Незважаючи на те що сервісні

кооперативи перш за все обслуговують малих товаро�

виробників, вони є джерелом підвищеного попиту на

інновації управлінсько�технологічного характеру. Для

більшості сільськогосподарських виробників, що не

входять до складу кооперативу, придбання високоефек�

тивного обладнання є непосильним і недоцільним уна�

слідок неповного завантаження потужностей. В обслу�

говуючому кооперативі капіталовкладення кожного

окремого члена на купівлю і встановлення основних

фондів є істотно нижчими. Завдяки повному заванта�

женню потужностей придбане обладнання використо�

вується більш ефективно, а його експлуатаційні витра�

ти мінімізуються [12, с. 104].

На сьогодні виділяють три основні групи законодав�

чих актів, нормами яких регламентуються кооперативні

відносини у сільському господарстві: 1) загальне зако�

нодавство, дія якого поширюється на всіх суб'єктів гос�

подарювання; 2) галузеве законодавство (особливо зе�

мельне, аграрне та інше); 3) спеціальне законодавство

(кооперативне, зокрема аграрно�кооперативне). До за�

гального законодавства належать [11, с. 16]:

Конституція України — норми якої є нормами пря�

мої дії і поширюються на всіх суб'єктів господарських

відносин. Так, у Конституції України закріплено низку

норм, які певною мірою регламентують кооперативні

відносини у сільському господарстві. Це, зокрема, стат�

тя 14 Конституції України, яка гарантує право власності

на землю; стаття 41 Конституції України, яка передба�

чає право кожного володіти, користуватися і розпоряд�

жатися своєю власністю. Важливе значення для діяль�

ності сільськогосподарських кооперативів має і стаття

42 Конституції України, яка закріплює право на підприє�

мницьку діяльність [4; 11, с. 17];

Господарський кодекс України — він містить нор�

ми які регулюють порядок створення, державну реєст�

рацію, реорганізацію та ліквідацію суб'єктів підприєм�

ницької діяльності [2; 11, с. 17];

Цивільний кодекс України — регулює порядок укла�

дення цивільно�правових договорів між суб'єктами

підприємницьких відносин, особливості цивільно�пра�

вової відповідальності за невиконання цивільно�право�

вих договорів; — Кодекс законів про працю України —

містить правове регулювання робочого часу і часу відпо�

чинку працівників, оплату праці працівників, відпові�

дальність за порушення дисципліни праці [11, с. 17].

Важливим аспектом забезпечення сталого розвит�

ку у світовому та загальноукраїнському вимірі сьогодні

є стабільний та сталий розвиток міст та громад. Ці пи�

тання відображено у цілі сталого розвитку 11 (далі —

ЦСР 11) "Забезпечення відкритості, безпеки й екологі�

чної стійкості міст й населених пунктів". Зокрема відпо�

відно до даної цілі передбачено [14]:

1. До 2030 року розширити масштаби відкритої для

всіх і екологічно стійкої урбанізації та можливості для ком�

плексного і сталого планування населених пунктів та уп�

равління ними на основі широкого участі в усіх країнах.

2. Підтримувати позитивні економічні, соціальні та

екологічні зв'язки між міськими, приміськими і сільськи�
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ми районами на основі підвищення якості планування

національного та регіонального розвитку.

Cталий розвиток сільських територій науковцями

трактується як система організаційно�економічних, пол�

ітико�правових заходів, спрямованих на забезпечення

пропорційних, незворотних і стабільних прогресивних

змін у виробничій, соціальній та екологічній сферах, які

відбуваються у кожній зі складових сільської території

[6, с. 202]. Проблема сталого розвитку сільських тери�

торій набула актуальності паралельно з тривалими ре�

формами у аграрному секторі економіки, які з плином

часу виявилися не зовсім вдалими. Аналіз статистичних

даних дозволяє говорити про відсутність умов пристой�

ного життя селян. 70 % сільських населених пунктів не

мають на своїй території дитячих дошкільних закладів.

Незадовільним є забезпечення їх побутовим, медичним

обслуговуванням, послугами зв'язку, радіо тощо [6, с.

202].

Разом із цим, питання розвитку сільського госпо�

дарства виокремлено у ЦСР 2 "Подолання голоду, до�

сягнення продовольчої безпеки, поліпшення харчуван�

ня і сприяння сталому розвитку сільського господар�

ства":

1. До 2030 року подвоїти продуктивність сільсько�

го господарства і доходи дрібних виробників продо�

вольства, зокрема жінок, представників корінних на�

родів, фермерських сімейних господарств, скотарів і ри�

балок, у тому числі шляхом забезпечення гарантовано�

го та рівного доступу до землі, інших виробничих ре�

сурсів і факторів сільськогосподарського виробництва,

знань, фінансових послуг, ринків і можливостей для

збільшення доданої вартості та зайнятості в несільсько�

господарських секторах [14].

2. До 2030 року забезпечити створення стійких си�

стем виробництва продуктів харчування й упровадити

методи ведення сільського господарства, які дозволя�

ють підвищити життєстійкість і продуктивність та

збільшити обсяги виробництва, сприяють збереженню

екосистем, зміцнюють здатність адаптуватися до зміни

клімату, екстремальних погодних явищ, засух, повеней

та інших лих і поступово покращують якість земель та

грунтів [14].

3. Збільшити інвестування, у тому числі шляхом акти�

візації міжнародного співробітництва, в сільську інфра�

структуру, сільськогосподарські дослідження й агро�

пропаганду, розвиток технологій і створення генетич�

них банків рослин і тварин з метою зміцнення потенціа�

лу країн, що розвиваються, особливо найменш розви�

нених країн, у галузі сільськогосподарського виробниц�

тва [14].

Для реалізації таких цілей та завдань в Україні не�

обхідним буде: вирішити питання з притоком інвестицій

у сільські території, зокрема стимулювати розвиток

сільськогосподарських виробництв, стимулювати впро�

вадження інновацій у виробництва для підвищення

ефективності їх роботи та збільшення зацікавленості

інвесторів у капіталовкладеннях, запровадження пер�

шопочаткового державного дотування діяльності сіль�

ськогосподарських товаровиробників.

В Україні для реалізації основних положень, що

визначені у Глобальних цілях сталого розвитку, існує

низка стратегічних документів, якими може регулюва�

тись підтримка обслуговуючої кооперації та сільських

територій слугує Концепції розвитку фермерських гос�

подарств та с/г кооперації на 2018—2020 роки.

Реалізація Концепції розвитку фермерських госпо�

дарств та с/г кооперації на 2018—2020 роки є інстру�

ментом забезпечення сталого економічного зростання

сільських громад через розвиток аграрного підприєм�

ництва. Адже більшість людей, які живуть у сільській

місцевості зайнята саме у сільському господарстві, з

яких понад 90% — малі виробники, фермери та госпо�

дарства населення [5].  Метою Концепції є створення

необхідних організаційних, правових та фінансових
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Рис. 1. Механізм державної підтримки обслуговуючої кооперації на сільських територіях
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передумов для розвитку фермерських господарств та

сільськогосподарської кооперації, покращення мате�

ріально�фінансового становища сільського населення

шляхом [10]:

1. Надання підтримки фермерським господарствам.

2. Створення нових робочих місць на селі, зокрема

через стимулювання сільськогосподарської кооперації.

3. Диверсифікації діяльності фермерських госпо�

дарств.

4. Створення передумов кредитування фермерсь�

ких господарств за доступними кредитними ставками.

5. Збільшення рівня реальних доходів сільського

населення від передачі в оренду сільськогосподарських

угідь.

Відповідно до згаданої раніше Концепції розвитку

фермерських господарств та с/г кооперації на 2018—

2020 роки, державну підтримку пропонується здійсню�

вати на програмних засадах, шляхом: стимулювання

створення нових фермерських господарств; посилення

конкурентоспроможності фермерських господарств;

стимулювання розвитку сільськогосподарських обслу�

говуючих кооперативів; стимулювання переходу фер�

мерських господарств на виробництво органічної про�

дукції (сировини); стимулювання первинної обробки та

переробки вирощеної фермерськими господарствами

продукції; підтримка розвитку тваринництва у фер�

мерських господарствах; стимулювання розвитку вино�

градарства, садівництва і хмелярства у фермерських

господарствах; техніко�технологічне оновлення фер�

мерських господарств та сільськогосподарських коопе�

ративів [10].

Механізм (модель) державної підтримки обслугову�

ючої кооперації у сільських територіях може включати

сформоване нормативно�правове забезпечення під�

тримки, наявність органів влади, що відповідають за

реалізацію такої підтримки, наявність планів заходів

підтримки та їх поетапна реалізація. Серед фінансових

механізмів підтримки можемо виділити пільгове оподат�

кування та субсидування, кредитування, виділення

коштів на підтримку кооперації через державні цільові

програми. Окремим напрямом варто виділити консуль�

тативну, інформаційну підтримку та лобізм, що може

включати центри навчання та консультацій для сільгосп�

виробників, підтримка та пошук зарубіжних партнерів

для експортування сільськогосподарської продукції

окремих кооперативів, допомога в підготовці кадрів для

обслуговуючих виробництв тощо (див. рис. 1).

Більшість державних і регіональних програм, пов'я�

заних з розвитком сільських територій, мають переваж�

но декларативний характер, або не забезпечуються не�

обхідними фінансовими ресурсами, що ускладнює, а

подекуди і цілком унеможливлює їхнє виконання. Це

зокрема стосується Державної цільової програми роз�

витку українського села на період до 2015 року, Кон�

цепції загальнодержавної програми сталого розвитку

сільських територій до 2020 року, Концепції розвитку

села та формування самодостатніх територіальних гро�

мад на період до 2015 року, затвердженої рішенням

Львівської обласної ради від 4 грудня 2007 р., а також

багатьох інших [7, с. 5].

Соціальними мотивами кооперативної інтеграції то�

варовиробників є можливість вирішення ряду важливих

проблем на сільських територіях шляхом підвищення

зайнятості сільського населення, його соціальної інтег�

рації, розвитку людського капіталу. Вагомим також є

вплив на екологічний стан сільських територій. Мож�

ливість вирішення екологічних проблем полягає у здат�

ності кооперативів акумулювати ресурси для впровад�

ження еколого�безпечних технологій, розвитку органі�

чного землеробства. Окрім цього, скоординована гос�

подарська діяльність дозволить дрібним товаровироб�

никам диверсифікувати виробництво з дотриманням

сівозмін, що знизить негативний вплив на навколишнє

природне середовище монокультурності, яка набула

поширення у більшості регіонів України. Досягнення

вищезазначених цілей створення сільськогосподарсь�

ких кооперативів може бути забезпечене шляхом реа�

лізації ними основних функцій, таких як: представниць�

ка — лобіювання та захист інтересів учасників коопе�

ративу в державних органах влади; інформаційна —

інформаційне забезпечення учасників кооперативу; ко�

мунікаційна — обмін досвідом, об'єднання активів для

реалізації інноваційно�інвестиційних проектів; фінансо�

ва — фінансово�кредитне забезпечення учасників коо�

перативу; комерційна — усунення локального монопо�

лізму посередників [9, с. 276].

Науковці переконані, що саме кооперативні форму�

вання дадуть можливість: консолідовано здавати в орен�

ду землю; включати вироблену фермерськими та се�

лянськими господарствами продукцію до маркетинго�

вого ланцюга; підвищити додану вартість продукції шля�

хом покращення первинної обробки та зберігання;

підвищити безпеку та якість сільськогосподарської про�

дукції. Окрім того, кооперативи стануть ефективним

механізмом згуртування селян і дадуть можливість ви�

рішити цілу низку їх соціально�економічних проблем.

Кооперація дозволяє зробити успішним і привабливим

малий і середній сільськогосподарський бізнес, особ�

ливо для молоді. Враховуючи те, що в селах України

проживає третина населення, можна сміливо говорити,

що кооперацію слід розглядати як інструмент зміни на

краще життя сільської громади [1, с. 59].

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

За результатами дослідження встановлено, що сьо�

годні, в Україні, провідними документами, за допомо�

гою яких побудовані механізми державної підтримки

обслуговуючих кооперативів сільських територій є: За�

кон України "Про кооперацію", Господарський кодекс

України, Земельний кодекс України, Податковий кодекс

України, Концепція розвитку фермерських господарств

та сільськогосподарської кооперації на 2018—2020

роки. Разом із тим, недостатньо вираженими є фінан�

сові механізми підтримки обслуговуючих кооперативів.

Перспективними з точки зору подальших досліджень є

питання пошуку непрямих джерел фінансової підтрим�

ки обслуговуючих кооперативів сільських територій.
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