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ПРИНЦИПИ КООПЕРАЦІЇ:
ВЧОРА, СЬОГОДНІ, … ЗАВТРА?
В. В. Зіновчук, д. е. н., професор
Житомирський національний агроекологічний університет
Вже понад півтора століття минуло після появи перших успішних
(а завдячуючи цьому, – всесвітньо відомих) спроб створення
кооперативних організацій у світі. Здебільшого узагальнення досвіду
створення та функціонування таких структур у розвинутих країнах, а
також формування їх інституціонального середовища почалося ще у
позаминулому столітті. Тому розвиток кооперативного руху в цих
країнах відбувався еволюційним шляхом – відносно поступово та
послідовно. Кооперативи довели свою органічну відповідність ринковій
економічній системі та демократичному суспільству, перетворилися на
потужні інструменти соціально-економічного захисту передусім
незаможної частини населення, стали підґрунтям формування т. з.
«середнього класу».
У нашій країні, після краху тоталітарної системи, виникла
необхідність формування аналогічних організацій, що широко і гучно
політично задекларовано і передекларовується кожного разу зі зміною
вищого керівництва держави. Проте часу на досягнення цієї мети
катастрофічно не вистачає, власного досвіду практично немає,
зарубіжний досвід цікавий, але не завжди прийнятний. Ситуація
посилюється через об’єктивні економічні труднощі перехідного періоду
та існування стійких пострадянських стереотипів. Сучасні вітчизняні
дослідники та кооператори-практики зазвичай цим пояснюють кволу
динаміку розвитку кооперативних процесів, їх несуттєву роль в
економічному та соціальному житті країни, мізерний внесок у
створення валового внутрішнього продукту.
Гіпотеза даного дослідження будується на припущенні, що крім
чинників, які негативно впливають на усі інші економічні процеси та
організаційні структури, розвиток кооперації суттєво стримується через
недостатню увагу потенційних кооператорів до унікальної економічної
природи своєї організації та, особливо, через недотримання ними
кооперативних принципів. Для кооперативів замало доступу до
звичайних факторів виробництва та домінування традиційної для
бізнесу мотивації. Вони вимагають індивідуального усвідомлення
можливостей групових дій, прагнення до отримання персонального
зиску саме через групові дії та спеціальної системи взаємовідносин, що
передбачає й певну групову взаємозалежність.
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За всю історію людства у світі було зроблено незліченну кількість
спроб створити організації, засновані на взаємній допомозі і
взаємовигідній співпраці, в т. ч. й у сільському господарстві. Сучасною
мовою такий тип соціально-економічної організації прийнято називати
кооперативом. Формально вважається, що поняття «кооператив» стало
вживатися з 1876 р. з таким визначенням: «Кооператив – це організація
або підприємство, яке знаходиться у власності тих і працює під
контролем тих, хто користується його послугами» [1, p. 288]. Але,
незважаючи на безсумнівну привабливість кооперативної ідеї, безліч
кооперативних ініціатив також швидко зникало, як і з’являлося. Свою
життєздатність продемонстрували і довели тільки ті з них, які під час
свого створення і у своїй подальшій діяльності використовували певні
правила. Порушення або навіть нехтування цими правилами не завжди
однозначно призводили до краху організації, хоча таке покарання тим,
хто оступився, наполегливо перетворювалося у закономірність.
Варто згадати слова класика теорії кооперації О. Чаянова щодо
важливості дотримання певних принципів у кооперативній діяльності.
Аналізуючи вплив першого успішного споживчого товариства з
м. Рочдель (Англія) на формування кооперативного руху у світі, він
стверджував: «Від маленької крамнички в підвалі невеличкого
будиночка у Жаб’ячому провулку почався і швидко розвинувся
величезний громадський рух, що через кілька десятків років охопив усі
країни культурного людства. Не завжди розвиток цього руху йшов
гладко. Чимало кооперативів гинули, але гинули вони в більшості
випадків не від того, що рочдельські правила були погані, а від того, що
вони самі не виконували цих правил» [2, с. 23].
Деякі з рочдельських правил з часом було визнано лише вдалою
бізнесовою практикою, що може застосовуватися не тільки
кооперативами. Але значна частина правил «рочдельських піонерів» не
втратила свого значення до сьогодення. Водночас в окремих країнах
почали застосовуватися власні кооперативні принципи. З накопиченням
досвіду роботи кооперативних організацій, розвитком їх міжнародного
співробітництва і формуванням міжнародних кооперативних структур
виникла необхідність глобальної уніфікації кооперативних принципів і
трансформації фундаментальних принципів у міжнародні принципи
кооперації, що будо здійснено під егідою Міжнародного
Кооперативного Альянсу (остання редакція 1995 р.).
За визначенням відомого німецького фахівця у галузі
кооперативного права Г. Мюнкнера, кооперативні принципи – це система
абстрактних ідей, які кооперативи добули власним практичним дослідом,
і які в минулому довели, що вони є найприйнятнішими керівними
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установками для бажаючих створити і підтримувати діяльність
кооперативних товариств [2, p. 18]. За визначенням іншого вченого,
відомого американського дослідника кооперації Д. Бартона, принцип
кооперації – це верховне правило керівництва, загальна основоположна
істина, всебічний та універсальний порядок, що відображає особливі цілі
і унікальність кооперативної форми бізнесу [3, p. 23].
Кооперативні принципи є основою розуміння сутності,
організаційної ідентичності, економічного механізму та соціального
призначення кооперативної організації, вони віддзеркалюють генезис і
еволюцію кооперативної ідеї. Принципи кооперації, в т. ч. міжнародні,
не варто розглядати як щось раз і назавжди дане. Вони змінюються в
міру
розвитку
кооперативних
процесів:
удосконалюються,
конкретизуються, поповнюються новим змістом. Але без їх дотримання
робота організації, що виявила бажання називатися кооперативною, не
може бути успішною – вона або прийде до необхідності припинення
свого існування, або до зміни свого статусу.
Але може скластися така ситуація, коли лібералізація
кооперативних принципів може викликати зміни економічної природи
підприємства, що призведе до його трансформації у структуру
псевдокооперативну (що має лише певні схожі риси з кооперативами),
чи навіть квазікооперативну (що немає нічого спільного з
кооперативами крім назви). Проте існують певні критерії відповідності
будь-якого кооперативу (або суб’єкта господарювання, що носить таку
назву) концепції кооперативного підприємства у ринковій економічній
системі. До таких критеріїв слід віднести: 1) корпоративний характер
підприємства, коли, як підкреслив класик теорії кооперації
І. Ємельянов, кооператив повинен являти собою агрегативне
співтовариство приватних власників [5, p. 112], що несуть обов’язкову
фінансову відповідальність за діяльність свого підприємства, але лише
у межах внесеного ними персонального паю; 2) призначення
кооперативу бути «продовженням» особистого господарства його
клієнта-власника,
тобто
носити
обслуговуючий
характер;
3) неприбуткову природу кооперативного підприємства, яка
реалізується за допомогою механізму кооперативних виплат. В деяких
країнах, де кооперативи отримують державну фінансову допомогу, їх
уряди дуже ретельно відслідковують «чистоту рядів» кооперативів,
унеможливлюючи надходження фінансової допомоги не за
призначенням. Така місія у нашій країні поки що відсутня, що знижує
ефективність контролю за використанням коштів державного та
місцевих бюджетів на розвиток кооперації.
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Наступна частина дослідження присвячена критичному аналізу
сучасної інтерпретації міжнародних принципів кооперації1 [6, p. 10-11]
та намаганням їх лібералізованого трактування у зарубіжних країнах та
Україні. Справа в тому, що виклад принципів у редакції МКА носить
рекомендаційний характер, не враховує галузевих особливостей
кооперативів та загального стану розвитку кооперації в конкретних
країнах. Національне законодавство легітимізує та конкретизує
трактування міжнародних принципів кооперації, узгоджуючи його з
умовами конкретної країни.
Принцип 1. Добровільне і відкрите членство.
«Кооперативи є добровільними організаціями, відкритими для
усіх осіб, які можуть використовувати їх послуги і готові взяти на себе
всі пов’язані з членством обов’язки без дискримінації за гендерними,
соціальним, расовими, політичними або релігійними ознаками».
У сільському господарстві існує особливість, яка продиктована
необхідністю кожному бажаючому стати членом кооперативу
відповідати певним кваліфікаційним вимогам членства. Кооперативи,
що створюються, часто ігнорують цей імператив, що унеможливлює
нормальну роботу підприємства. Йдеться, передусім, про те, що
членами кооперативу можуть бути лише сільськогосподарські
товаровиробники і тільки ті з них, хто працює за профілем даного
кооперативу. Часом можна почути дискусії про надання статусу дійсних
членів
кооперативу
перевізникам,
переробникам,
торговим
посередникам, найманим працівникам кооперативу тощо. Це
небезпечна тенденція, що руйнує економічну природу кооперативу.
Причина таких вимог полягає в тому, що ступінь ризикогенності в
маркетингових ланцюгах є найвищим саме на стадії виробництва
сировини. Звісно це є підставою для державної фінансової допомоги та
надання інших адресних пільг сільгоспвиробникам (наприклад, надання
кооперативам статусу неприбутковості). Важлива особливість
принципу відкритого членства, що вступ, як й вихід з кооперативу, не є
автоматичним і безперешкодним. Наприклад, вийти з кооперативу
можна тільки після виконання усіх зобов’язань перед своїм
підприємством. Ще одна важлива кваліфікаційна вимога членства –
фінансова підтримка кооперативу збоку своїх членів, про що йтиметься
у коментарях до інших принципів МКА.
Принцип 2. Демократичний контроль з боку членів.

Оригінальний текст міжнародних кооперативних принципів в авторському
перекладі подано в лапках.
1
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«Кооперативи
є
демократичними
організаціями,
контрольованими їх членами, які беруть активну участь у розробці
політики та прийнятті рішень. Чоловіки і жінки, які виконують функції
виборних представників, звітують перед членами кооперативів. У
первинних кооперативах члени мають рівне право голосу (один член –
один голос); кооперативи на всіх рівнях також організовуються на
демократичній основі».
Цей принцип чітко регламентує, що демократичний контроль
базується на рівномірному голосуванні: один член кооперативу – один
голос. Такий підхід передбачено й чинним законодавством України.
Проте в країні вже починає точитися дискусія про введення в
кооперативах пропорційного голосування, тобто в залежності від
вкладеного капіталу. Це пояснюється необхідністю посилення
мотивації щодо вкладання капіталу у власний кооператив, а також
встановлення більш економічно справедливого ставлення до тих, хто
фінансує спільний бізнес. Аргументами на користь пропорційного
головування є звернення до досвіду країн, які вже тривалий час це
узаконили і широко застосовують. Контраргументом може бути
акцентування небезпеки перетворення кооперативу в акціонерне
товариство з втратою відомих кооперативних цінностей, що роблять
такий бізнес особливо привабливим для малих та середніх за фізичним
розміром господарств.
Принцип 3. Участь членів в економічній діяльності.
«Основний капітал кооперативу формується з рівних внесків
його членів під демократичним контролем. Хоча б частина такого
капіталу є, як правило, загальною власністю кооперативу. Однією з
умов членства в кооперативі є відсутність компенсації або обмежений
розмір компенсації, що отримується членами від внесеного капіталу.
Члени кооперативу виділяють одержуваний прибуток для досягнення
однієї або всіх з наступних цілей: розвиток кооперативу, можливо,
шляхом створення резервів, хоча б частина яких є неподільною;
розподіл доходів серед членів пропорційно їх обороту з кооперативом і
підтримка інших видів діяльності, затверджених членами кооперативу».
Цей принцип відображає зразу кілька особливостей
кооперативного бізнесу. По-перше, у кооперативі насамперед
асоціюється не праця, а капітал. І членство передбачає фінансовий
внесок у спільну справу, на основі чого будується індивідуальна
відповідальність кожного члена кооперативу. Отже, пайова участь –
принципова особливість кооперативної організації. Ставлення до
спільної справи визначається умовами і розміром фінансової
відповідальності в межах пайової участі. У нашій країні потенційні
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кооператори не поспішають брати на себе підприємницький ризик і
вкладати власний капітал, хоча для цього існують певні можливості, а
саме: прямі інвестиції, цільові індивідуальні позики, оплата продукцією,
оренда майна та ін.). Вони часто розраховують на безповоротну
державну допомогу, або фінансування за рахунок іноземних проектів
технічної (консультативної) допомоги.
Інша особливість цього принципу, яку натепер поки що
ігнорують вітчизняні кооперативи, полягає в тому, що частина доходу
кооперативу не використовується на заохочення вкладання капіталу,
тобто на виплату дивідендів на вкладений капітал. Цьому
перешкоджають кілька факторів. По-перше, механізм фінансування
власного кооперативу його членами не відпрацьовано, оскільки не
передбачено чинним законодавством. По-друге, кооперативи так
функціонують, що «вільної» частини доходу просто не існує. Вони
швидше використають зароблені кошти на кооперативні виплати
відповідно індивідуальним оборотам своїх членів з кооперативом,
підтверджуючи цим статус його неприбутковості. Таким чином,
капіталізації кооперативів не відбувається, без чого розширене
відтворення бізнесу не є можливим. На тлі існування цієї проблеми усе
гучніше лунають заклики на законодавчому рівні переглянути
фінансовий механізм кооперативів і, безумовно, не на користь
кооперативних цінностей.
Принцип 4. Автономія і незалежність
«Кооперативи – це автономні організації, які діють на основі
самодопомоги під контролем їх членів. Якщо вони укладають угоди з
іншими організаціями, в т. ч. з урядами, або вишукують кошти із
зовнішніх джерел, вони роблять це на умовах, що забезпечують
демократичний контроль з боку їх членів та збереження автономії
кооперативів».
Щодо даного принципу поширені, в основному, три типові
випадки втрати кооперативами управлінської та фінансової
незалежності. Перший випадок, коли кооператив створюється
іноземними проектами технічної допомоги. Такі проекти, зазвичай,
забезпечують незначне фінансування кооперативу, але головним чином
спрямовують свою увагу на організаційно-управлінські та технологічні
питання. Їх кваліфікована допомога викликає певний ентузіазм на
місцевому рівні (як потенційних кооператорів, так й адміністрацій),
підвищує ділову активність частини сільського населення, сприяє
виявленню неформальних лідерів, здатних очолити створення
кооперативного підприємства. Але, знову ж проблема з капіталізацією
кооперативу – якщо вона і відбувається, то це завдячуючи тим же самим
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проектам (можливо у поєднанні з фінансуванням з місцевих бюджетів,
або проявам меценатства тощо). Перелому у свідомості членів
кооперативу за економічну незалежність і фінансову відповідальність
свого бізнесу не наступає. По-іншому неможливо пояснити зникнення
після закінчення проектів усіх кооперативів (навіть гучно
прорекламованих на національному рівні), створених за кошти цих
проектів.
Другий випадок – фінансова допомога агрохолдингів, а також
інших вітчизняних та міжнародних фінансових структур. В колі
інтересів великомасштабного бізнесу часом опиняється взаємодія з
місцевим населенням. Наприклад, великому молокопереробному
підприємству потрібна регулярна мережа надходження сировини від
місцевого населення. Таке підприємство готове створювати і
оснащувати необхідними засобами дрібні молочарські кооперативи.
Іноді агрохолдинг, який взяв в оренду практично усі земельні паї
місцевого населення, фінансово і організаційно підтримує забезпечення
його трудової зайнятості. Зазвичай, це підтримка трудомістких галузей
овочівництва, плодівництва, ягідництва, тваринництва. Часом сприяння
розвитку кооперативного руху, як засобу економічного і соціального
засобу населення, добавляє політичного іміджу великомасштабному
агробізнесу. Безумовно, розраховувати на стабільність та прозорість
таких стосунків, їх орієнтацію на інтереси сільських громад марно.
Аналогічна ситуація виникає, коли кооперативи створюють
навколо великих приватних сільгосппідприємств, навіть фермерських
господарств орендного типу. З одного боку, така структура подібна до
кооперативу, але з іншого – маленькі господарства як сателіти
попадають у повну залежність від нерівного партнера. Отримуючи від
нього послуги, вони фактично стають клієнтами місцевого
монополізованого ринку збуту продукції або матеріально-технічного
постачання. Тому для вітчизняних кооператорів дотримання і
збереження принципу автономності та незалежності має життєво
важливе значення.
Принцип 5. Освіта, професійна підготовка та інформація.
«Кооперативи забезпечують освіту і професійну підготовку своїх
членів, виборних представників, керівників і працівників для того, щоб
вони могли ефективно сприяти розвитку їх кооперативів. Вони
інформують представників широкої громадськості, передусім молодь і
лідерів рухів, про характер і результати кооперації».
Дотримання цього кооперативного принципу уявляється досить
проблемним у нашій країні, адже вимагає принципово нової системи
поширення знань про сільськогосподарські кооперативи на основі
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відповідної безперервної, методично забезпеченої та наступально
організованої професійної освітянської діяльності. Вона має охопити як
безпосередньо кооператорів, так і найманий персонал їх підприємств.
Компетентності потенційних кооператорів слід формувати з
урахуванням рівня їх загальної освіти, досвіду роботи, комунікаційних
здібностей, звертаючи увагу на роботу з особами, які виявляють
організаторські здібності та яких обрали до органів управління
кооперативом. Для найманого персоналу освітні завдання повинні
суттєво диференціюватися. Це стосується спеціалізованих закладів
освіти для підготовки високопрофесійних управлінців (університетська
освіта), найманих фахових технологів (середня спеціальна освіта),
працівників
масових
професій
(сільська
профтехосвіта).
Фундаментально важливим є усвідомлення персоналом особливості
кооперативу як підприємства, в якому його власники є одночасно його
клієнтами. За сучасних методів навчання це краще досягається з
використанням інтерактивного навчання, інформаційних технологій,
рольових ігор, стажування в успішно діючих кооперативах.
За останні роки в Україні не відбулося помітних змін у
налагодженні системи кооперативної освіти, що по суті є нехтуванням
відповідного міжнародного принципу кооперації. Прикро, але в освітніх
програмах і навчальних планах аграрних університетів поступово
зникають відповідні теми і цілі дисципліни, пов’язані з кооперацією, а
в деяких вони навіть і не з’являлися. Створення системи кооперативної
освіти, активізація наукових досліджень, плідна співпраця з дорадчими
службами – це ті ключові умови, що визначатимуть швидкість та
незворотність кооперативних процесів в аграрному секторі.
Принцип 6. Співпраця кооперативів.
«Кооперативи з максимальною ефективністю служать інтересам
своїх членів і зміцнюють кооперативний рух шляхом спільної роботи в
рамках місцевих, національних, регіональних і міжнародних структур».
Не буде помилкою стверджувати, що про це українським
кооператорам відомо тільки із зарубіжного досвіду. Хоча в країні ще
існують сотні зареєстрованих кооперативів, проте практично усі вони є
первинними кооперативними організаціями, тобто кооперативами
першого порядку. Їх обране керівництво та найманий управлінський
персонал поки недостатньо розуміють, що кооперативна солідарність на
основі
створення
кооперативних
об’єднань,
формування
представницьких організацій, співпраця з іншими видами кооперативів
та розбудова кооперативного руху як громадського інституту
державотворення не просто потрібна, а є принципово визнаним на
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міжнародному рівні імперативом формування ефективної економіки та
громадянського суспільства.
Принцип 7. Турбота про суспільство.
«Кооперативи діють на основі схваленої їх членами політики в
цілях досягнення сталого розвитку своїх громад».
Натепер цей принцип для кооперативів є лише бажаним вектором
прикладання зусиль. Правильніше погодитися, що на даному етапі
швидше суспільство дбає про кооперативи, а не кооперативи про
суспільство. Проте поодинокі вітчизняні приклади все ж дають
підґрунтя сподіватися, що кооперативний сектор на селі має
перспективи розвитку, особливо в умовах посилення ролі сільських
громад та економічної децентралізації. Кооперативи поступово
створюють роботі місця, розвивають торгову мережу, диверсифікують
сільську економіку, піднімають якість життя на селі, роблять сільське
життя безпечним і привабливим.
Висновки
1. Доцільність існування та втілення на практиці спеціальних
принципів кооперації доведена багаторічним світовим досвідом.
Дотримання цих принципів є гарантією забезпечення стабільної
життєдіяльності та ефективної роботи кожного кооперативного
підприємства. З іншого боку, нехтування або неналежне дотримання
кооперативних принципів призводить до втрати переваг кооперації, її
привабливості для нових учасників спільних дій, їх бажання обрати
саме таку форму ведення свого бізнесу, поєднувати економічну і
соціальну місії, притаманні кооперативним структурам. Значення
міжнародних принципів кооперації зберігається і навіть зростає в
умовах турбулентності світової економіки.
2. Проте кооперативні принципи не носять догматичного
характеру. Вони еволюційно розвиваються і періодично уточнюються,
віддзеркалюючи нагальні потреби щодо уніфікованості та гнучкості
кооперативної ідеї. Дослідниками кооперації та кооперативними
ідеологами допускається можливість навіть їх лібералізації з метою
пристосування до певних умов та ситуацій, що виникають в окремих
країнах. Головне при цьому не відійти від кооперативної ідеології та не
викривити суть економічної природи кооперативної організації,
зберегти її переваги та привабливість для потенційних учасників.
3. Серед вітчизняних науковців та кооператорів-практиків ще
недостатньо ведеться дискусій щодо особливостей інтерпретації та
прикладних можливостей кооперативних принципів. Ознаками цієї
проблемної ситуації виступають факти недотримання міжнародних
кооперативних принципів окремими новоствореними структурами, що
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робить їх діяльність або низько ефективною, або зовсім неможливою.
Особливо це стосується кваліфікаційних вимог до членства, обов’язку
підтримувати свій кооператив фінансово, забезпечувати капіталізацію
спільного підприємства. Тривожними є пропозиції навіть відмовитися
від певних кооперативних принципів, наприклад, пов’язаних з
демократичним управлінням, пайовою участю кооператорів,
збереженням автономності і фінансової незалежності. Неможна визнати
задовільним дотримання таких принципів, як освіта, співпраця
кооперативів та турбота про суспільство. Отже, збереження і виконання
принципів кооперації залишається злободенною проблемою на
майбутнє.
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ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ КООПЕРАТИВНИХ
СТРУКТУР: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ
Л. В. Молдаван, д. е. н., професор,
заслужений економіст України, головний науковий співробітник
відділу форм і методів господарювання в агропродовольчому комплексі
ДУ «Інституту економіки та прогнозування НАН України»
У зарубіжній науковій літературі і в практичній діяльності
державна підтримка кооперативних форм об’єднань малих і середніх
господарств розглядається у взаємозв’язку з об’єктивними чинниками,
які обумовлюють необхідність державного протекціонізму сільського
господарства в цілому. Основною теоретичною підвалиною такого
підходу є визнана закономірністю неспроможність аграрної галузі
через свої особливості до самостійного нагромадження і
розширеного відтворення в умовах індустріального суспільства.
Зокрема, одержання максимально можливого і постійного
прибутку в сільському господарстві неможливе, насамперед, тому, що в
аграрному процесі в роботі людини бере участь природа, закони якої, за
словами одного з класиків агроекономічної науки С. Булгакова, є
«чужими» для людських економічних інтересів: «Там, де панує
природа, відсутня раціональна, у розумінні найбільшої економії коштів
і продуктивності результатів, організація виробництва» [1, с. 21]. Від
природно-кліматичних умов залежить 40-45% загальної амплітуди
коливання урожайності, валових зборів і цін, а значить, і доходів
товаровиробників.
Нестабільність цін і доходів обумовлена також специфікою
проявлення законів попиту і пропозиції на сільськогосподарському
ринку [2, с. 725-730]. Попит на продовольчу продукцію визначається як
нееластичний, оскільки відношення процентної зміни величини попиту
на сільськогосподарський товар до процентної зміни його ціни
коливається в межах до 1. Людина фізіологічно не може збільшувати
споживання їжі у рази, якби не здешевіли продовольчі товари, тоді як
щодо товарів інших галузей поведінка її протилежна.
Багаточисельні суб’єкти сільськогосподарської діяльності,
розосереджені у просторі, завжди знаходяться в економічній залежності
від великих промислових компаній, що виробляють їм засоби
виробництва, ціни на які, на відміну від цін на сільськогосподарську
продукцію, мають постійну тенденцію до зростання більшими темпами.
У США, наприклад, відношення індексу цін на продукцію
сільськогосподарських виробників до індексу цін на товари, що ними
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придбаваються (індекс паритету), упродовж останнього століття було
позитивним для аграріїв лише кілька років [3, с. 9-38; 4, c. 570].
Водночас, для одержання у сільському господарстві однакового
прибутку з іншими галузями необхідно здійснювати значно більші
обсяги капіталовкладень [5, с. 273]. Сезонний характер
сільськогосподарського виробництва збільшує потреби у кредитах.
Підвищене закредитування в умовах нестабільних цін і доходів може
загрожувати банкрутством.
Зазначені й інші особливості сільськогосподарської галузі є
причиною того, що коштів, одержаних з доходу господарства, як
правило, не вистачає для повторного вкладення у виробництво для
забезпечення його зростання [5, с. 275]. Отже, без залучення зовнішніх
вкладень розширене відтворення сільського господарства практично
неможливе. Зовнішньою стороною посилення фінансових можливостей
сільського господарства виступає передусім держава.
Мотивацією протекціоністської державної політики щодо
сільського господарства виступає необхідність підтримки не лише
економічної функції галузі. Західною агроекономічною наукою
визнано
багатофункціональне
призначення
сільського
господарства, яке включає також виконанням ним ніким
незамінних соціальних функцій – забезпечення продовольчої безпеки
і продовольчої незалежності країни, сприяння зайнятості і осілості
сільського населення, облаштування сільських територій та інше.
Світовою сільськогосподарською наукою і практикою
нагромаджено великий досвід розроблення і впровадження ефективних
форм і механізмів державної участі у забезпеченні формування умов для
зміцнення фінансового стану господарств. Серед них важливе місце
відводиться підтримці об’єднань фермерів на кооперативних
засадах для спільних дій з метою одержання більшої виручки або
економії витрат.
Збутові кооперативи одержують державну підтримку, оскільки
дозволяють виробникам створювати власні канали збуту продукції і без
посередників виходити на ціни кінцевого оптового покупця.
Кооперативні формування в межах вертикального продуктового
ланцюжка «виробництво – транспортування – складування – переробка
- оптовий продаж» значно нівелюють проблему міжгалузевого
ціноутворення, оскільки члени кооперативу самі впливають на
формування цін у процесі руху продукції від однієї до наступної сфери
агробізнесу.
Засоби виробництва кооперативи поставляють своїм членам
також за собівартістю (до оптових цін додаються лише витрати на
17

Житомирський національний
агроекологічний університет

Кооперативні читання: 2019 рік

доставку). На таких же засадах здійснюється спільне використання
техніки, виробничих приміщень й інших об’єктів.
Позитивно на фінансовий стан виробників впливає особливість
системи оподаткування кооперативних структур. Кругообіг капіталу в
їхніх межах у вигляді сировини, напівфабрикатів, готових
продовольчих товарів без виходу у зовнішнє середовище не
оподатковується, що обумовлено неприбутковою природою
кооперативів. Завдяки цьому значна частина коштів, яка мала би бути
через фіскальну систему податків на прибуток вилучена у процесі руху
сировини від виробника до приватного елеватора, приватної переробної
компанії і далі, повертається до членів кооперативу, що сприяє
зміцненню їх економічного становища.
Соціальну функцію сільського господарства посилює вплив
кооперативів на сприятливе формування споживчих цін, що має
важливе значення для зміцнення продовольчої безпеки суспільства.
Функціонування кооперативних структур – це тисячі робочих місць у
сільській місцевості (у Франції в кооперативах зайнято біля півмільйона
осіб).
Вищевикладене обґрунтовує необхідність і доцільність
здійснювати підтримку кооперативів і їх членів у взаємозв’язку. У
рамках Спільної аграрної політики ЄС у даному контексті поширено:
 державне фінансування упродовж п’яти років спеціалістів
кооперативів, які забезпечують впровадження нових технологій і
сприяють покращенню якості продукції;
 надання позик під пільговий відсоток для фінансування
будівництва виробничих приміщень для складування і пакування
кооперативної продукції;
 надання фінансування для вилучення з ринку лишньої
продукції в період її перевиробництва з метою збалансування попиту і
пропозиції;
 пільгові позички фермерам – членам кооперативу для
модернізації виробництва кооперованої продукції.
У Франції такий алгоритм підтримки кооперативів і їхніх членів,
унормований законом щодо орієнтації сільського господарства у 19601962 рр., діє до сьогодні.
Здійснення підтримки кооперативів і кооператорів у
взаємозв’язку ми бачимо в країнах – нових членах ЄС. У Польщі
садівникам, які об’єдналися в кооператив, дається кредит на 25 років під
0,5-2% річних, які сплачує держава. Половину коштів, витрачених
членами кооперативу на закладку саду, держава також відшкодовує.
Якщо садівник – фермер молодий, він одержує 50 тис. євро на
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безповоротних засадах для обзаведення господарством. Для садової
продукції, яка продається колективно садоводи-кооператори
одержують безповоротну субсидію на будівництво складських
приміщень і оснащення їх сучасним холодильним обладнанням.
З метою заохочення формування і полегшення адміністративної
діяльності новоствореним об’єднанням на кооперативних засадах для
збуту продукції передбачається премія до 100 тис. євро щороку
упродовж перших 5-ти років функціонування. Сума виплат за перший
рік становить 10% вартості спільно проданої продукції, за другий рік –
відповідно 8%, третій рік – 6%, четвертий рік – 5%, п’ятий рік – 4%.
Якщо фермери-садоводи вирішать спільно переробляти свою
продукцію, вони можуть одержати для реалізації свого інвестиційного
проекту державну премію в сумі 100 тис. злотих [6].
Значну підтримку з боку держав одержують кооперативи по
спільному придбанню і використанню техніки й обладнання
(кооперативні МТС): це – і компенсаційні виплати, і оплата
адміністративних витрат, і пільгове кредитування будівництва
тракторних дворів, і звільнення від податків та зборів. Така ж політика
здійснюється щодо кооперативів з переробки продукції. В Індії держава
фінансує будівництво заводів з переробки цукрової тростини і передає
їх кооперативам на засадах довгострокового (до 20 років) пільгового
товарного кредиту. У Франції в повоєнний період державні переробні
підприємства передавалися кооперативам практично безоплатно.
Особливе місце серед заходів державного протекціонізму
відводиться створенню умов для формування кооперативних кредитних
структур. У США система кооперативних банків створена за рішенням
Конгресу в період великої економічної кризи (1933 р.) без участі у
статутних фондах фермерських господарств. Сьогодні система
здійснює основне кредитування фермерів, об’єднаних у 232 локальні
кредитні асоціації.
В Україні підтримка кооперативів не стала складовою аграрної
політики. Дві спроби Уряду (2008 і 2018 рр.) нашвидкуруч під вибори
організувати фінансову підтримку кооперативів закінчилась невдачею.
Завдання для нової влади:
 інституалізувати
державний
протекціонізм
розвитку
кооперативів у статусі невід’ємної складової аграрної політики;
 ввести алгоритм державної підтримки, поширений в країнах
ЄС, в закон України «Про державну підтримку сільського господарства
України»;
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 наповнити конкретним змістом розділ «Держава і кооперація»
Закону
України
«Про
сільськогосподарську
кооперацію»,
використавши практику західноєвропейських й інших країн;
 доповнити чинне кооперативне законодавство унормуванням
принципів створення і функціонування кооперативних банків
відповідно до статті 8 Закону України «Про банки і банківську
діяльність».
Програми
державної
підтримки
сільськогосподарського
кооперування мають стати постійною невід’ємною частиною
бюджетного фінансування аграрного сектору.
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РЕАЛІЇ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ВИРОБНИЧИХ КООПЕРАТИВІВ
М. Й. Малік, д. е. н., професор, академік НААН,
В. А. Мамчур, к. е. н.
Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»
Наведено вітчизняні реалії організації та функціонування
сільськогосподарських виробничих кооперативів. Проаналізовано
успішні приклади застосування принципів кооперації в умовах аграрного
сектора економіки України на сучасному етапі становлення інституту
кооперації.
Узагальнено
основні
проблеми
організації
сільськогосподарських кооперативів.
Постановка проблеми. Будь-який вид господарської діяльності
не може бути ефективним, якщо не використовувати в повній мірі всі
фактори і резерви його раціональної організації. Об’єднуючи свої
зусилля на основі механізмів кооперації суб’єкти господарювання
(фізичні і юридичні особи) досягають, як правило, значно кращих
результатів діяльності в обсягах виробництва, зниженні витрат на
виробництво продукції та її просування на ринку порівняно із
самостійним господарюванням. Особливо це стосується аграрної
економіки як найбільш ризикованої, залежної від територіальнопросторових та кліматичних факторів, найближчої до споживача і т.д.
Відродження і розвиток кооперації в Україні у повному її
розумінні, на основі тісного взаємозв’язку теорії з науковим прогнозом
і апробацією розробок на практиці, є важливим поступом вперед у
вирішенні проблеми зміни існуючих організаційно-економічних і
правових відносин та структурної перебудови сільського господарства
на основі приватизації землі, засобів виробництва в умовах переходу до
ринку. Кооперація як високозначиме унікальне явище може стати
рушійною силою і однією з основ економічної політики держави на селі.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Формування
наукової концепції розвитку сільськогосподарської кооперації залежить
від нагромадження багатовікового досвіду і теоретичної спадщини.
Значний вклад у розвиток кооперативної ідеї внесли відомі теоретики
кооперативного руху і вчені економісти-аграрники, такі як В.
Антонович, М. Драгоманов, С. Подолинський, С. Кача, Д. Танячкевич,
М. Баллін, М. Левитський, Р. Оуен, Ш. Фур’є, Г. Шульце-Деліч, Ф.
Райффайзен, О. Чаянов, Дж. Коул, Дж. Стречі, М. Туган-Барановський,
Ш. Жід, М. Кондратьєв, Б. Мартос, Є. Храпливий. У наш час – В.
Апопій, В. Гончаренко, В. Зіновчук, О. Крисальний, Р. Корінець, Л.
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Молдаван, В. Пантелеймоненко, І. Томич, Г. Черевко та ін. Проте їхні
наукові дослідження відносяться не лише до різних епох, а й
відрізняються своїми поглядами на суть і підходами до розвитку
кооперації. Наявність великої кількості різних поглядів щодо суті
кооперації обумовлюється завданнями, її місцем і значенням у розвитку
суспільства. Реалізація ж кооперативних ініціатив у реальних умовах на
основі сучасних економічних інтересів сільськогосподарських
виробників робить внесок кожного у становлення кооперативного руху
взагалі як абстрактно-логічної концепції.
Кількість СВК має тенденцію до скорочення через перехід в інші
організаційні структури. Проте, такі формування вирішують важливі
соціальні питання в Україні, забезпечують збереження робочих місць,
формують соціальний капітал об’єднаних територіальних громад і
забезпечують збереження сільських територій.
Мета та методика дослідження. Метою є узагальнення
вітчизняних реалій організації та функціонування сільськогосподарських
виробничих
кооперативів
та
основних
проблем
розвитку
сільськогосподарської кооперації як форми здійснення інтеграційних
відносин, визначенні проблем та розробки економічних, організаційних,
інституційно-правових напрямів їх реалізації на практиці. Дослідження
здійснено за загальнометодологічною схемою системного підходу. Для
вирішення окремих завдань використовувався статистично-економічний
метод( при аналізі стану та тенденцій розвитку сільськогосподарських
виробничих кооперативів в Україні), порівняльного аналізу ( при
досліджені сучасних практик функціонування кооперативів).
Виклад основного матеріалу. Світова практика кооперативного
руху вже півтора століття доводить і продовжує виявляти високу
результативність його економічних та соціальних функцій. Організаційна
структура, а також формальні й неформальні кооперативні зв’язки
активно мобілізують внутрішні резерви учасників кооперації на
досягнення максимуму в діяльності кожного кооператора та їх об’єднань
різних рівнів. Кооперування є логічною стадією подальшого розвитку
реформ, яка стає можливою завдяки виникненню значної кількості
незалежних приватних власників. Мова йде про утворення нової
організаційної структури сільського господарства, побудованої "знизувгору" на таких фундаментальних засадах ринкової економічної системи,
як провідна роль індивідуального матеріального інтересу, реалізація
можливості економічного вибору, розвиток здорової конкуренції,
обмеження державного втручання і регулювання в аграрному секторі
економіки.
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Важливою є місія кооперації сільських товаровиробників у
протистоянні безконтрольному поширенню посередницького бізнесу. Ця
проблема існує не тільки в нашій країні – кожна країна ринкової
економіки пройшла шлях обмеження посередницького бізнесу. Проте в
Україні посередницькі структури настільки далеко запустили свої
щупальця у сільське господарство, що не буде перебільшенням сказати –
це стало проблемою національного масштабу. Село страждає від
надмірно високих цін на матеріально-технічні ресурси та нестабільних
цін на вироблену сільськогосподарську продукцію.
Сільськогосподарські виробничі кооперативи (далі - СВК) після
масового реформування сільськогосподарських підприємств у 2000 р.
налічували 3136 од., або 23,8 % від загальної кількості новостворених
підприємств (друга позиція після господарських товариств - 51 %).
Більшість таких кооперативів були створені шляхом трансформації
колективних сільськогосподарських підприємств і успадкували їх
виробничу базу, землекористування та трудові ресурси. Проте в
подальшому кількість СВК стрімко зменшувалася (рис. 1) через
відповідну політику.
Сільськогосподарські виробничі кооперативи (фактично зареєстровані)*
Сільськогосподарські виробничі кооперативи (фактично функціонуючі)**
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Рис. 1. Трансформаційна динаміка становлення та функціонування
сільськогосподарських виробничих кооперативів в Україні
Джерело: *Кількість юридичних осіб за організаційно-правовими формами
господарювання
URL:http://www.ukrstat.gov.ua/edrpoy/ukr/EDRPU_2019/ks_opfg
/arh_ks_opfg_19.htm.
** Статистичний збірник «Сільське господарство України» 2017 рік
(діяльність виробників продукції сільського господарства c.171)

Негативна тенденція щодо кількості безпосередньо вплинула і на
зменшення їх частка у землекористуванні та зайнятості населення в
кінцевому результаті вливаючи на результативність функціонування
(табл. 1).
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Таблиця 1
Показники землевикористання та прибутковості
сільськогосподарських виробничих кооперативів *
Показник
2001 2002 2005 2010 2014 2015 2016
Землекористування та зайнятість населення
Всього працівників, ос. 338,5 252,6 107,2 37,3 20,8 19,1 17,1
% до чисельності по с. 19,9 17,8 13,4 7,2
4,9
4,8
4,4
г. підприємствах
Сільськогосподарські 3787 3278 1811 941 569 544 505
угіддя, тис. га
% до с. г. підприємств 17,2 15,0 11,1 5,1
3,1
3,1
2,9
Прибутковість діяльності
Прибуток від усієї
діяльності (збиток),
257
-64
22
265 476 1695 1953
млн. грн.
на 100 га, с. г. угідь
тис. грн
76,0 0,0 21,0 0,7
2,3
8,9 11,4
%, прибуткових
підприємств
57,6 37,9 34,1 60,4 72,2 86,6 86,4
%, збиткових
підприємств
41,8 61,0 65,9 39,2 27,5 12,8 13,0
Результати реалізації сільськогосподарської продукції
Прибуток (збиток),
241
-67
18
265 473 1668 1928
млн. грн
Рівень рентабельності
13,0 -3,9 1,2 12,5 15,6 43,0 42,7
(збитковості), %
Продукція рослинництва
Прибуток (збиток),
млн. грн
356 157
57
362 644 1535 1889
Рівень рентабельності
(збитковості), %
33,7 16,4 6,5 27,8 33,2 56,1 55,9
Продукція тваринництва
Прибуток (збиток),
млн. грн
-115 -224 -39
-97 -171 134
39
Рівень рентабельності
(збитковості), %
-14,4 -30,1 -5,9 -11,7 -15,7 11,7 3,4
*Дані Державної служби статистики України; розрахунки авторів.

Таким чином, з-поміж інших підприємницьких формувань,
враховуючи соціальну спрямованість кооперативу, спостерігаємо
відносно невисоку прибутковість діяльності, що пояснюється
вирішенням соціальних завдань для своїх членів.
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Аналіз сучасної роботи виробничих сільськогосподарських
кооперативів показав позитивні результати, зокрема соціальноекономічного плану. Зокрема, за високим рівнем соціально-економічних
показників, можна виділити конкретні кооперативи: СВК "Батьківщина"
Полтавської, "Устинівський" та "Плосківський" Київської, "Урожай"
Волинської областей. Виробництво валової продукції на одного працівника
становить 40-50 тис. грн, з розрахунку на 1 га одержують 500-1000 грн
чистого прибутку, що в 3-4 рази вище, ніж у середньому по області.
Соціальна місія виробничого кооперативу реалізується
концентрацією уваги на таких напрямах, як ріст добробуту, рівень освіти,
розвиток соціальної інфраструктури і збереження села та довкілля.
Прикладом успішного застосування принципів кооперації в
умовах аграрного сектора економіки України на сучасному етапі є СВК
"Батьківщина" Котелевського району Полтавської області – добровільне
статутне об’єднання громадян-власників особистих земельних та
майнових паїв для спільного, колективного господарювання. Членами
кооперативу є 356 осіб і 449 асоційованих членів, які передали в оренду
власні земельні ділянки загальною площею 4403 га, орних земель – 3919
га, сінокосів і пасовищ – 483 га, лісових насаджень – 307 га. Майнові паї
також передані в статутний пайовий фонд. Одним із вдалих був 2012 рік,
коли врожайність зернових у кооперативі "Батьківщина" становила 46,9
ц/га, цукрових буряків – 317, соняшнику – 22,8 ц/га; надій від корови
становив 6000 кг молока. Одержано 3,7 млн грн чистого доходу при
загальному рівні рентабельності виробництва 52,7%.
Основними
чинниками
досягнутого
кооперативом
"Батьківщина" є раціональне управління структурами, побудоване на
корпоративних принципах, організаторські здібності та високий
професійний рівень керівників і спеціалістів, суворе дотримання
трудової й технологічної дисципліни, постійне навчання кадрів та
розв’язання соціальних проблем членів та асоційованих членів
кооперативу. Дотримання технологічних вимог і пошук резервів стали
притаманними для всіх членів кооперативу.
"Батьківщина" - багатогалузеве підприємство молочно-зерновобурякового напрямку з розвинутим м'ясним тваринництвом, яке
використовує лише вітчизняну техніку. Усі виробничі підрозділи
наділені правами економічної самостійності (дві тракторно-рільничі
бригади, дві молочнотоварні ферми, ферма дорощування молодняку
великої рогатої худоби, свиноферма, птахоферма і вівцеферма,
автопарк, механічна майстерня і будівельний цех). Успіх діяльності
кооперативу базується на дотриманні певних організаційноекономічних засад. Це раціональне управління підприємством і всіма
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його структурами, належні організаторські здібності всіх керівників і
спеціалістів, високий професійний рівень голови правління
О. Г. Коросташова, суворе дотримання трудової і технологічної
дисципліни, постійна турбота про людей праці, порівняно висока
матеріальна й моральна заінтересованість з одночасним заохоченням
ініціативи з підвищенням відповідальності кожного працівника та
демократичним управлінням.
Ефективне господарювання тут розпочали з організації навчання
кадрів та оволодіння ними економіко-правовими знаннями і
застосування їх у ринкових умовах. Для цього розроблено і прийнято
положення про Раду виробничого підрозділу.
Висновок. Створення і результативне функціонування
кооперативів можливе за наявності у суспільстві відповідних передумов
суспільного, юридичного, економічного та психологічного характеру,
тобто достатнього соціального капіталу. Відсутність хоча б однієї з цих
передумов може стати значною перешкодою у створенні кооперативів,
або й призупинити цей процес. І навпаки, чим реальніші передумови,
тим швидше відбувається їхнє становлення, подальше об’єднання й
формування цілісної кооперативної системи у національному масштабі.
Дослідження
інституційних
засад
кооперації
та
її
функціонування як механізму економічного саморегулювання дають
підстави стверджувати, що кооперація не має достатньої державної
підтримки для свого розвитку. Як наслідок, кількість кооперативів
постійно зменшується.
Вважаємо, що кооперативна система взаємодії економічних
агентів в агросекторі має включати загальнодержавні програмні заходи
щодо інституційної адаптації кооперації як механізму ринкового
саморегулювання, особливої форми інтеграції. Інституційний механізм
регулювання підприємництва і кооперації включає в себе систему
базових та похідних інституцій, правил, традицій, організацій та
установ, завдання яких полягає у визначенні норм поведінки суб’єктів
економіки задля задоволення індивідуальних і суспільних цілей у
системі виробництва та обміну товарів і послуг.
Список використаних джерел
1. Кількість юридичних осіб за організаційно-правовими формами
господарювання
URL:http://www.ukrstat.gov.ua/edrpoy/ukr
/EDRPU_2019/ks_opfg /arh_ks_opfg_19.htm.
2. Статистичний збірник «Сільське господарство України» 2017 рік
(діяльність виробників продукції сільського господарства)
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КООПЕРАЦІЯ ВЛАСНИКІВ ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ
ГОСПОДАРСТВ: ЕСКІЗ І ЕМПІРИКА МОДЕЛІ НА ОСНОВІ
ПРИВАТНОЇ ІНІЦІАТИВИ
Ю. Е. Губені, д. е. н., професор
Львівський національний аграрний університет
Особисті селянські господарства [1] є господарською
реальністю вітчизняного сільського господарства. По при масовість
та володіння цінними ресурсом – землею, їх економічна позиція, в тому
числі конкурентна є дуже слабкою. Зрештою саме ведення таких
господарств є затратним, хоча й там можна спостерігати певний
технологічний прогрес. Проникнення механізованого обробітку, догляду
й збирання врожаю, фрагментарних складових захисту та удобрення
рослин спонукає до зміни моделі ведення ОСГ.
В публікації на основі емпіричних даних та структурно-логічного
аналізу обґрунтовано модель господарської співпраці (кооперації) ОСГ
із залученням приватної господарської ініціативи. Фізичні особи
підприємці (ФОП) чи не легалізовані належним чином власники ОСГ,
формуючи технічну базу та нагромаджуючи навички надання
сільськогосподарських послуг, можуть стати сталим партнером та
інтеграторами інших господарств.
Постановка проблеми. ОСГ є домогосподарством, яке має у
власності земельну ділянку цільового призначення «для ведення ОСГ»
[2]. Як відомо, особисті селянські господарства недостатньо інтегровані
навіть у локальні сільськогосподарські ринки. Водночас їх конкурентна
позиція є доволі слабкою, що обумовлено не лише а) масштабами
виробництва; б) технологічним рівнем; чи в) дрібнотоварним, а інколи
й майже повністю натуральним характером ведення господарства.
Складнішими є питання інтеграції, господарської співпраці та інших
форм кооперації. Спроби активізувати та заохотити таку співпрацю,
основним чином через обслуговуючі сільськогосподарські кооперативи
(СОК), не досить успішною.
Гіпотеза нашого дослідження полягає в оцінці можливостей
господарською кооперації (співпраці) поза межами кооперативі,
зокрема на основі приватної господарської ініціативи. Нами було
проведено низку «польових» спостережень за діяльністю таких ОСГ, що
надають послуги з технічного забезпечення виробничих операцій
партнерами та у рамках т.з. «сусідської взаємодопомоги».
Мета та методика дослідження. Особисті селянські
господарства тривалий час є невід’ємною та обов’язковою складовою
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вітчизняного сільського господарства. Стимулювання підвищення рівня
їх технічного забезпечення вимагає особливого підходу, для якого мало
придатні засоби стимулювання, апробовані щодо підприємств чи
фермерських господарств. Нами виявлено низка сервісних приватних
ініціатив (СПІ), які найчастіше базуються на дещо краще забезпечених
(технічно та персоналом) ОСГ.
У цій публікації використано фрагментарні результати
спостережень автора у Радехівському Львівської області під час інших
дослідницьких проектів [3].
Як відомо, до майна ОСГ законодавець відносить, окрім іншого
сільськогосподарську техніку, інвентар та обладнання, транспортні
засоби та інше майно. А класифікуючи ОСГ науковці переважно
вділяють а) багатогалузеві підсобні ОСГ, споживчо-товарні та товарні
монокультурні спеціалізовані ОСГ. Ми ж додатково виділили окрему
групу «обслуговуючих» ОСГ [5, с 27]. Обслуговуючими (сервісними)
можна вважати господарства, які надають послуги з використанням
власного майна
Методика досліджень передбачала співбесіди та індивідуальні
інтерв’ю з подальшим узагальненням результатів.
Результати дослідження. В середовищі особистих селянських
господарств та близьких їм за соціально-економічною природою
сімейних фермерських господарствах формується цікава форма
господарської співпраці, що ґрунтується на приватній ініціативі. Вони
стають особливою формою взаємної підтримки та технічного розвитку
ОСГ та навіть основою розвитку особливої форми кооперації «без
кооперативу».
В країнах ЄС існує нормативно-правове регламентування т.з.
«виробничих груп», що є більш сучасною формою господарської
кооперації, в т.ч. на основі приватних ініціатив. Зокрема у Польщі діє
спеціальний закон [6].
В одній із попередніх публікацій ми визначили своєрідний
феномен т. з. «перенесення технологій», – переміщення багатьох
технологічних складових (насіння, система обробітку, захист рослин
тощо) із інноваційних сільськогосподарських підприємств. Власники
ОСГ, працюючи у таких підприємствах, поступово свідомо чи
неусвідомлено «переносять» елементи технологій на власне
господарство [7]. Цьому сприяє як зміна способу життя на селі, так і
посилення раціонального мислення. Саме тому рівень механізації
виробничих процесів у ОСГ суттєво зростає.
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Таблиця 1
Зростання частки механізації та хімізації в ОСГ,
обстежені села, оціночні судження, 2018-19рр.
Рівень
Приріст,
Технологічна операція
механізації/хімізації,
2016-18 рр.,
2018 р., %
+/- в. п.
Оранка ґрунту
88
14
Культивація,
74
18
боронування
Висадка картоплі
65
23
Посів зернових
85
34
Збирання зернових
100
–
Хімічний захист посівів
32
8
Джерело: власні спостереження, 2016-18 рр.

Наші обстеження ОСГ в межах однієї із сільських рад показали,
що невпинно відбувається не лише редукція обсягів кінно-ручних робіт,
особливо – кінного обробітку ґрунту, але посилюється рівень
механізації та хімізації виробничих процесів. Реалії галицького села
поступово позбуваються кінних засобів виконання робіт в ОСГ, а самі
коні стають на селі все менш поширеними робочими тваринами.
Однак зрозуміло, що в межах ОСГ економічно вкрай складно
формувати й утримувати необхідний для цього набір техніки. Тому з
описаних вище причин такі осередки надання сільськогосподарських
послуг формуються лише в окремих із них. Вони формують явище, яке
ми назвали «сервісними приватними ініціативами» (СПІ).
Ми виявили, що в кожному із обстежених сіл є декілька СПІ, як
правило на базі «сервісного ОСГ». Однак спочатку визначемось із
природою СПІ. Як відомо, ініціатива – одна з приманних характеристик
людини як суспільної істоти (лат. homo publicus), а також …це важлива
риса й т. з. «економічної людини» (лат. homo oeconomos). [4, с. 19].
Виходячи із теорії «формальних та неформальних лідерів» [4, с. 27] в
кожному із таких сіл сформуються т. з. «ситуаційні лідери» – особи,
здатні за особистими характеристиками, знаннями, навичками та
матеріальними
можливостями
надавати
технічну
допомогу
односельцям у виконанні найважчих, складних чи значимих з точки
зору механізації робіт. Основні з них це: обробіток ґрунту, догляд
посівів, збирання врожаю, транспортні послуги.
Опитування показало, що найчастіше формування СПІ
відбувається за такою схемою:
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Придбання
трактора



Придбання
ґрунтообробної
техніки

Придбання
 збиральної
техніки

Придбання
технічних

засобів
обробки
посівів

Формування
 спільних
сховищ

Рис. Загальна схема формування СПІ,
результати опитування, 2017-19 рр.
Типовий «господарський портрет» СПІ виглядає так:
Вік
30-40, або 50-65 років;
Освіта
середньо-спеціальна, або
професійно-технічна;
Сімейний стан
одружений, сім’я з дітьми;
Професійні навички
високі, або досить високі;
Спеціальні знання
середні, або високі (рівень ОСГ);
Комунікативність
дуже висока, висока;
Ретельність, дисциплінованість достатня;
Мотивація
висока;
Відповідальність
висока;
Реально такі СПІ формують навколо себе своєрідний
неформалізований гурток, оскілки змушені координувати та
погоджувати чимало господарських питань: від узгодження темінів,
черговості чи вартості робіт, до майбутніх планів використання
земельних ділянок. Власник техніки, часто – власник сервісного ОСГ,
стає неформальним лідером такого гуртка, впливаючи на прийняття
багатьох рішень іншими власниками ОСГ.
Висновок. На основі узагальнення даних описаних досліджень
можна ствердити що у селах Львівщини та й інших регіонів західної
України змінюється технологічне наповнення діяльності значної аси
тини ОСГ. Вони, під впливом раціональних критеріїв та очікувань
селян, все більше використовують засоби механізації, хімізації та інших
новацій в рамках т. з. «перенесення технологій». Своєрідними
осередками надання сервісних сільськогосподарських послуг стають
т.з. СПІ, які формуються ініціативними господарями, що накопичили
певний парк сільськогосподарської техніки.
Доцільність підтримки, та інструментарій підтримки таких
господарських ініціатив вимагають подальшого вивчення.
Список використаної літератури
1. Господарський кодекс України. – ВВР, 2003 № 18, 144 с.
2. Про особисті селянські господарства : Закон України, № 742-IV від
15.05.2003. URL : http: //zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi74-15
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ПРОБЛЕМИ УСПІШНИХ ВИРОБНИЧИХ КООПЕРАТИВІВ
НА ВИРОБНИЦТВІ І ПЕРЕРОБЦІ МОЛОКА
В. В. Вітвіцький, д. е. н., професор,
заслужений діяч науки і техніки
Житомирський національний агроекологічний університет
Успішні кооперативи на виробництві молочної продукції біля
великих міст на відміну від кооперативів глибинки мають постійну нішу
її реалізації. Вони , як правило, мають сою лінійку виробів такі як
молоко питне, термостатичний кефір, звичайний і термостатичний
йогурти з фруктовими наповнювачами та сметана у скляних банках,
кисломолочні і молоді сири, що формуються в основному вручну з
відповідною якістю. Молочна сировина в основному власного
виробництва членів кооперативів з вакуумними доїльними відрами з
намаганням дотримання правил органічного землеробства без
додавання у корми тваринних спеціалізованих кормових добавок метою
максимального наближення до природних продуктів.
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Виникає логічне питання, якщо є широка ніша збуту, якісна
широка лінійка продукції для реалізації, надлишок потужностей для
переробки молока, то чому ці кооперативи розвиваються надто
повільно?
Це, в першу чергу, не вистачає молочної сировини відповідної
якості з механізованими доїнням у вакуумні відра та інше обладнання,
які потребують значних коштів. Крім того, продукція дуже чутлива
соматичних мікробіологічних забруднювачів молока та залишків
антибіотиків. При значному забрудненні закваски просто не працюють,
молоко не сквашується. Тому необхідно професійно і ретельно вести
облік пролікованих антибіотиками корів, контролюючи якість вихідної
сировини, перевіряти якість кожної партії кінцевої продукції.
Для розширення виробництва потрібні чималі інвестиції. Для
початку щоб збільшити переробку одної тони молока необхідно більше
30 вакуумних доїльних апаратів відповідно холодильник, пастеризатор
тощо для нових членів кооперативу, або збудувати на кооперативних
засадах ферму яка коштує, лише на будівельні роботи, без худоби від
100 до 200 тис. доларів. Це величезні кошти яких навіть успішний
виробничий кооператив просто не має.
Велике підприємство зі значними обіговими коштами, тривалою
кредитною історією може взяти позику на довше, і під нижчі відсотки, і
вигідних умовах. А якщо кооперативу кілька років, він тільки
розвивається і створює кредитну історію, то хто йому дасть гроші?
Якщо і дадуть, то на рік-два і під високі відсотки. Розвиватись в таких
умовах надзвичайно важко або навіть неможливо. Вкрай необхідні
державні програми кредитного розвитку, а також необхідні чіткі і
зрозумілі механізми відшкодування витрат як це працює в європейських
країнах. Цього року в державному бюджеті передбачено 4 млрд. грн. на
тваринництво, але до цих пір ніхто не знає, який порядок виплат і при
яких умовах.
Для ефективного розвитку в більшості успішних кооперативів
аксіомою є, що керівники і найняті фахівці повинні освоювати суміжні
професії і отримувати відповідну науково-професійну інформацію:
новини перспективних технологій виробництва і переробки молока,
формування кормової бази починаючи з поля і закінчуючи друком
етикеток, бо це гроші кооперативу і його репутація.
Сьогодні керівників виробничих кооперативів цікавить
рослинництво, створення екологічної кормової бази, особливо в світлі
останніх кліматичних змін і малої кількості опадів. Зовсім мало є
інформації, достовірної і перевіреної в українських умовах про
вирощування та використання в годівлі посухостійких культур.
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На нашу думку перше до чого нарешті треба повернутись
обличчям – це наука. Не можна бути успішного і ефективного
сільськогосподарського виробництва без дослідницької роботи. Вище
згадувалося про органічне землеробство. Ним можна і треба ширше
займатись виробничим кооперативам, як одним з головних джерел їх
доходів. Але де взяти методичні чи технологічні розробки як вести
органічне землеробство в тих чи інших кліматичних умовах. Добре, що
у нас є такі підприємства, як „Агроекологія” і така легендарна людина,
як Семен Свиридович Антонец, який 40 років присвятив вивченню
органічного землеробства. При спілкуванні з ним як вести органічне
землеробство в поліській зоні він сказав: „Хлопці, у вас в
Бориспільському районі 80 метрів піску в глибину. Ті агротехнічні
підходи, які ми використовуємо в себе в Полтавській області вам не
підійдуть”. Виходить хочеш займатись органікою – їдь шукай, учися,
пробуй, але ти повинен робити сам. Багато хто сьогодні говорить, що
великі перспективи органічного виробництва, але говорити мало – треба
робити. Або принаймні створювати такі умови та науково-інформаційне
середовище, щоб кооперативний бізнес міг рухатися у потрібному
напрямку.
Можна пробувати й експериментувати самому, наступати на ті ж
„граблі”, „набивати гулі” і вчитись на власних помилках. Утім, помилки
при нинішніх цінах обходяться дедалі дорожче. Це веде до того, що ти
роками тупцюєш на місці, не можеш заробляти гроші і відповідно не
маєш коштів, щоб інвестувати розвиток.
Ще одне важливе питання – «довгі гроші». Не буде їх, не буде
розвитку виробничих кооперативів, як і малого і середнього аграрного
бізнесу в Україні. В усьому світі кооперативи, малі і середні компанії
виконують дуже важливі соціальні і економічні функції. наприклад, у
Польщі на малих кооперативних фермах з власною переробкою
зарплати ідентичні зарплатам працівників банків – 100-1500 євро. Малі
і середні компанії – це імідж, добробут, здоров’я нації і майбутнє
держави.
У них все просто. Телефоную до знайомих фермерів, а вони
бідкаються: щоб купити переробне обладнання треба списати 20 кг
паперів. Увага: кредит на 20 років під 2,5% річних. Наступного року
телефоную – вони будують новий корівник за 400 тис. євро.
Малому і середньому аграрному бізнесу, в т.ч. виробничим
кооперативам, потрібна державна цілеспрямована допомога. Думаю, що
необхідно створити таку модель, щоб підтримати саме цих виробників.
Потужні аграрні формування з великими банками землі і обігових
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коштів могли б успішно розвиватися і без дотацій та компенсацій. А у
нас виходить усе навпаки.
Начасі з’явилася нова тема для обговорення: молоко 2-го сорту.
Власне молоко від населення. Йдеться про введення заборони приймати
таке молоко на переробку для виготовлення харчових продуктів. Проте,
це основна сировинна база молочарських кооперативів і при цьому
практично нічого не пропонується взамін: дати людям інформацію про
те, як працювати з молоком, щоб воно було потрібної якості й вони
отримували за нього кращу ціну, як об’єднатися в кооперативи і
держава допоможе з придбанням доїльних апаратів, холодильників,
пастеризаторів чи навчить сир варити і т.п.
Одна з головних проблем нашого суспільства, яка визначилась
від попередньої траєкторії економічного і соціального розвитку, – це
боязнь конкуренції. Кожна країна намагається використати свої
конкурентні переваги, щоб почуватися впевнено у сучасному світі.
Кожна створює свої економічні моделі. Хтось робив наголос на
розвиток потужних виробництв, компаній. Хтось намагається
підкреслити свою унікальність – наприклад, Швейцарія або
Ліхтенштейн. Україна все ще в пошуку своєї конкурентної унікальності.
І передумови для цього є: розумні і працьовиті люди, достатні природні
багатства. А от унікальність проявляється в інших речах. Дякувати Богу,
за останні роки армію відродили.
Щось подібне відбувається і в нашій молочній галузі – ми ще в
пошуку себе. Коли у вас просто ферма, ви доїте молоко, не вистачає
коштів, щоб забезпечити сучасним обладнанням і мати кращу якість
молока, і до вас приїздять переробники і нав’язують свої умови, а вам
нікуди дітись. І худобу продаєте по тій ціні, яку вони запропонують. У
вас немає вибору.
Власне, треба більш наполегливіше і прагматичніше відстоювати
ідею створення малого кооперативного виробництва переробки на
основі системного поєднання аграрних і харчових технологій та
логістики, як неперервний ланцюжок. Люди взагалі бояться щось
робити і багато хто стверджує, що в монопольних умовах це неможливо
на не великих фермах. Ми вважаємо можливо: починаючи з селян у кого
1-2 корови, об’єднаних у кооперативи, і до найбільших агрохолдингів.
Місця під сонцем вистачить усім, але для цього необхідно створити
відповідне високопродуктивне інституційне середовище і, як наслідок,
поступово з’явиться і конкуренція.
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БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ КООПЕРАЦІЇ
В ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНИХ ГРОМАДАХ
В. П. Якобчук, к. е. н., професор,
Є. І. Ходаківський, д. е. н., професор,
O. B. Іванюк, к. е. н. доцент
М. Ф. Плотнікова, к. е. н. доцент
Житомирський національний агроекологічний університет
Розкрито сутнісно-орієнтаційну основу кооперації як форми
суспільної організації. Представлено принципові основи кооперації та її
роль у розвитку аграрного сектора. Обґрунтовано багатофункціональний характер та перспективи розвитку кооперації в умовах
децентралізації влади.
Постановка проблеми. Глибинне коріння людського буття
сховане в кооперації. людина як найкращий витвір природи сутнісно не
належить собі, вона в життєвих процесах взаємодії з іншими, близькими
і подібними, пізнає себе і інших, вдосконалюється, стає кращою і живе
триваліше (концепція діючої особистості Карла Войтили Іоана Павла ІІ,
вченого, релігійного діяча, Святого). Таку тривалу взаємодію звуть
кооперацією. Отже, кооперація земного і неземного походження – це
основний атрибут цивілізованого світу.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанням розвитку
кооперації в Україні присвятили свої праці такі відомі вчені як
Ф. Горбонос, В. Зіновчук, Ф. Ленченко, П. Макаренко, М. Малік,
Л. Мельник, В. Месель-Веселяк, Л. Молдаван, О. Несстуня,
А. Пантелеймоненко, П. Саблук, І Томич, І. Фареній, І. Червен,
В. Юрчишин та інші, які розкривають теоретичні та практичні основи
кооперації. визначають механізми її становлення й розвитку.
Мета та методика дослідження. Метою дослідження є
виділення та наукове обґрунтування на основі цілісного (холістичного)
підходу розкриття багатофункціональної природи кооперації та
перспектив її розвитку в умовах децентралізації з урахуванням
методології гештальтології, синтелектики, Провидіння.
Методика дослідження базується на основі синтелектики,
системного аналізу та синергетики як основ теоретико-методологічних
підходів до наукових досліджень, завдяки яким розглянуто
макроскопічні аспекти теорії творчості, міжособистісні зв’язки та
механізми становлення теорії пізнання та формування сукупного
потенціалу людства.
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Виклад основного матеріалу. В децентралізації управління
концентровано виражена ціль реформування місцевої влади на основі
самоорганізації та самоуправління, що співзвучно з основними
принципами кооперації. В українському законодавстві сформовані
юридичні основи розвитку кооперативного руху в колективах громад.
Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію» основному
виділяє обслуговуючі кооперативи. За формою та змістом це переробні,
заготовлено-збутові, постачальницькі, сервісні та багатофункціональні
структури. Перелік послуг, які можуть надавати обслуговуючі
кооперативи, має багатофункціональну природу, він включає таке:
ремонт сільськогосподарської техніки та її технічне обслуговування;
транспортне
обслуговування;
газифікація,
телефонізація,
електронізація і комп’ютеризація сільського господарства; зберігання і
реалізація
сільськогосподарської
продукції;
переробка
сільськогосподарської продукції і лісової сировини; матеріальнотехнічне
постачання;
виробництво
окремих
видів
сільськогосподарської
продукції
(вирощування
деяких
сільськогосподарських культур, молодняка птиці, свиней, племінної
худоби тощо); виконання окремих видів сільськогосподарських робіт
(оранка, збирання врожаю, боротьба зі шкідниками і хворобами
сільськогосподарських
культур,
штучне
осіменіння
худоби,
ветеринарне обслуговування); виконання будівельних робіт і замовлень
на проектну документацію; виробництво окремих видів добрив, техніки
й устаткування для потреб селян; консультаційне обслуговування
(бухгалтерське, фінансове, аудиторське, агрономічне, зоотехнічне,
економічне та ін.).
Однією з найважливіших передумов формування і успішної
діяльності обслуговування кооперативів є концентрація сільськогосподарських товаровиробників, ініціативність та зацікавленість
засновників, підтримка кооперації з боку державних та громадських
структур та їх об’єднань. Провідною у створенні кооперативу та
організації його діяльності є роль лідера-організатора.
Показовим є приклад громади, що запровадила молочну
кооперацію у Львівській області. Ініціатива та організаторська робота
була здійснена головою громади Марією Дискант. Партнером проекту
виступило Канадська агентство з міжнародного розвитку (CIDA). Було
засновано
сільськогосподарський
обслуговуючий
кооператив
«Покрова» з метою розвитку заготівлі, охолодження та реалізації
молока. Рішенням громади кооператив очолила колишня доярка
місцевого агропідприємства Любов Клубок. Перед вступом до
кооперативу всі його члени в обов’язковому порядку пройшли навчання
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та тренінги по догляд 50 членів із трьох сіл. Члени кооперативу
доглядають за пасовищами. Самотужки організовано заготовляють
сіно, організовують ветеринарний нагляд. Високий рівень якості
виробленої продукції забезпечує постійний попит на неї. Кооператив
надає послуги з очищення, охолодження, збирання та лабораторного
аналізу молока. Крім того займається іншою господарською діяльністю:
транспортними послугами, косінням, тюкуванням сіна та іншим. Цей
кооператив став показовим і на базі нього проводиться важливі урядові
та міжнародні заходи. Але, як ми бачимо, для нього характерна вузька
функціональність.
Децентралізація громад потребує значного розширення та
поглиблення процесів кооперації, розвиток партисипації та інклюзії.
Для реалізації цього зв’язку пропонуємо досвід роботи Баранівської
ОТГ Житомирської області, яка розпочала проект «молодіжний кластер
органічного бізнесу Баранівської міської об’єднаної територіальної
громади». В межах грантового проекту спільно з Європейським Союзом
Баранівська ОТГ залучила більше ніж 760 тис. євро на створення
органічного простору в громаді, сприяння розвитку органічного
виробництва та залучення молоді до розвитку території. Реалізація
проекту передбачає будівництво сироварні, організацію діяльності
молочної ферми, шкільних майстерень та теплиць, забезпечення
діяльності торгівельно-тренінгового центру, проведення навчання для
вчителів та жителів громади. У 2017 р. міська рада отримала перший
транш у розмірі 600 тис. грн., які спрямувала євро, які були спрямовані
на виготовлення проектно-кошторисної документації. Організація
кооперативу «Мілка», на базі якого планується діяльність мінісироварні дозволить мешканцям приватних господарств, які мають
корову, одержати нові виробничі потужності, збільшуючи обсяги
виробництва органічної продукції та проводити навчання. Діяльність
торгово-тренінгового центру та бізнес-інкубатору сприятиме розвитку
малого та середнього бізнес, продаж сільськогосподарської продукції,
вирощеної у громаді. Співзасновником та співреалізатором проектів
виступило ТОВ «Галекс-Агро», яке інвестує 190 тис. євро на створення
органічної ферми, надаватиме власні приміщення і устаткування для
проведення уроків старшокласникам й студентам. Залучення молоді як
ключова позиція громади уможливить диверсифікацію діяльності
громади, в тому числі у напрямі розвитку деревообробки, шиття одягу,
вирощування рослин у теплицях, посилення навичок організація
власного бізнесу у мешканців громади за активної співпраці з
Житомирським агроекологічним університетом. Проект розрахований
на три роки. Розміщені на території громади об’єкти історико37
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культурної спадщини, природні рекреаційні ресурси є основою для
розвитку туризму. Отже, бачимо ознаки багатофункціональності.
Модульний характер процесів дозволяє їх поширювати на інші
території.
Висновки.
Дослідження
загального
стану
розвитку
кооперативного руху в Україні, врахування методики швидкодіючих
ефектів на основі процесів екстерналії системи децентралізації
інтегрованих громад розкриває перспективи функціонування
кооперативів за наявності лідера, який може його очолити. Базові
акценти формування якостей лідера в кооперативному русі зумовлені
персоніфікацією кожного жителя громади, забезпеченням фінансовими
ресурсами, екологічними конкурсами на кращу садибу, банківською
сертифікацією руху паїв, задоволенням культурно-побутових потреб
мешканців території.
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АУТСОРСИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ОБСЛУГОВУЮЧИХ
КООПЕРАТИВІВ ТА ЇЇ ОБЛІК
Ю. Ю. Мороз, д. е. н., професор,
Ю. С. Цаль-Цалко, д. е. н., професор,
Житомирський національний агроекологічний університет
Обґрунтовано можливість надання аутсорсингових послуг
сільськогосподарськими
обслуговуючими
кооперативами
господарюючим структурам сільських територіальних громад. З
огляду на діюче законодавство сформовано перелік аутсорсингових
послуг, які можуть надавати сільськогосподарські обслуговуючі
кооперативи. В основі всіх підходів надання аутсорсингових послуг
сільськогосподарськими обслуговуючими кооперативами лежать
абонентська система розрахунків та переробка сільськогосподарської
сировини на давальницьких умовах. За результатами проведеного
дослідження обґрунтовано методику відображення господарських
операцій
аутсорсингової
діяльності
сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів на рахунках бухгалтерського обліку.
Постановка проблеми. Кооперація як форма господарювання в
умовах діяльності сільських територіальних громад та їх
децентралізації має дуже важливе економічне та соціальне значення для
розвитку домогосподарств. фізичних осіб-підприємців, підприємств
бізнесу та бюджетних установ. Досвід розвитку сільськогосподарської
обслуговуючої кооперації в країнах світу показує, що їх успішне
функціонування неможливо без комплексного підходу, який включає
одночасне формування спільних правил взаємовідносин між
учасниками кооперації на умовах неприбуткової діяльності
кооперативів і максимальних та якісних доходів їх членів.
До кооперування спонукає можливість його учасниками передачі
фахівцям-професіоналам
сільськогосподарських
обслуговуючих
кооперативів як зовнішнім виконавцям не ключових функцій
організації бізнесу на умовах вигоди отримувати прибуток не тільки від
виробництва, а й від подальших стадій руху виробленої ними продукції
у межах технологічних процесів: виробництво - збирання та зберігання
– переробка – транспортування – оптова торгівля – роздрібна торгівля –
споживання, виходу на вигідні ринки збуту, постачання і послуг,
пов’язаних з функціями управління бізнесом.
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Проте, в Україні на 1 травня 2019 р. реально працює лише
половина із 1247 зареєстрованих сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів, інші існують на папері, і жоден з них не є успішним.
Законодавством передбачено, що обслуговуючі кооперативи
діють як неприбуткові організації. Такий статус передбачає цілий ряд
обмежень як на рівні кооперативного, так і особливо на рівні
податкового законодавства.
Крім того, сільськогосподарський обслуговуючий кооператив не
може набувати у власність продукцію, вироблену своїми членами, і
може реалізовувати її виключно за договорами комісії. На практиці це
позбавляє кооператив можливості формувати великі партії продукції і
за рахунок масштабу збувати їх за вищою ціною. Крім того, це
унеможливлює переробку кооперативом такої продукції і створення
продукції з вищою доданою вартістю. Не будучи власником
сільськогосподарської продукції, кооператив не може вступати у
повноцінні відносини з трейдерами, переробниками, не має доступу до
фінансових інструментів, у тому числі з використанням аграрних
розписок.
Чинним законодавством про сільськогосподарську кооперацію
передбачено, що кооператив може надавати послуги виключно своїм
членам, що знову ж таки обмежує кооператив у розширенні поля своєї
діяльності та перешкоджає залученню нових членів.
Також однією з основних проблем є те, що сільськогосподарський
обслуговуючий кооператив не має можливості сформувати власний
капітал за рахунок пайових внесків своїх членів, а останні у свою чергу
позбавлені можливості отримувати пайові виплати на внесені ними паї
і повернути їх у разі виходу з кооперативу чи його ліквідації.
За таких умов для сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів необхідно змінювати правила надання послуг суб’єктам
господарювання сільських територіальних громад, використовуючи
принципи партнерства через аутсорсингову діяльність.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Протягом
останнього часу як у науковій економічній літературі. так і на сторінках
періодики. з’явилось чимало публікацій стосовно відносин
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів як окремих
структур бізнесу з їх членами, автори яких висвітлюють своє ставлення
до даного процесу. Теоретичною та методологічною основою
дослідження питань надання послуг сільськогосподарськими
обслуговуючими кооперативами своїм членам є праці таких науковців,
як В. Зіновчука, М. Маліка, Л. Молдаван, Ю. Лупенка, В. Жука,
В. Шебаніна, М. Гриценка, П. Березівського, Ф. Горбоноса та інших.
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При цьому, на сучасному етапі розвитку сільських
територіальних громад відсутні дослідження можливостей надання
сільськогосподарськими
обслуговуючими
кооперативами
аутсорсингових послуг при взаємодії їх з домашніми господарствами,
фізичними особами-підприємцями, підприємствами бізнесу та
комунальним сектором економіки.
Мета та методика дослідження. Метою дослідження є
обґрунтування
можливості
діяльності
сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів на умовах надання аутсорсингових послуг
та організації їх облікового забезпечення з метою удосконалення
відносин між суб’єктами господарювання сільських територіальних
громад. Вирішення зазначених проблем сприятиме зростанню ролі
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в розвитку
сільських територій.
Методика дослідження ґрунтується на розкритті механізму
надання
аутсорсингових
послуг
сільськогосподарськими
обслуговуючими кооперативами суб’єктам господарювання в умовах
організованого ринку сільськогосподарської продукції.
Виклад
основного
матеріалу.
Потреба
суб’єктів
господарювання у постійному підвищенні ефективності своєї діяльності
призводить до появи нових інструментів, що дозволяють досягти цієї
мети. Серед цих інструментів одним з найбільш популярних на
сьогоднішній день є аутсорсинг, передача виконання будь-якої задачі
або процесу спеціалізованому зовнішньому оператору. Він набув
широкого поширення в промисловості і сфері послуг, оскільки дозволяє
підприємству
сконцентруватися
на
найбільш
рентабельних
господарських операціях, знизити витрати та збільшити доходи і додану
вартість.
За даними досліджень в Україні 36% респондентів віддають на
аутсорсинг різні виробничі бізнес-процеси, серед них найбільше в
сферах інформаційних технологій - 40,5 %, логістики - 35,1 %, процесу
закупівлі - 27 %, маркетингових бізнес-процесів - 21,6 %, підбору
персоналу - 18,9 %, організації бухгалтерського обліку - 13,5 %.
Окрім цього опитування довело, що 41,2 % респондентів, які
використовують аутсорсинг, отримали економію власних ресурсів,
37,6% досягли оптимізації власних бізнес-процесів, 32,9 % - підвищили
ефективність господарської діяльності, 14,1 % - покращили якість та
контроль процесів в бізнесі [1].
Очевидно, що це ставить питання про можливість використання
досвіду застосування аутсорсингу, накопиченого в інших галузях, серед
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господарюючих структур сільських територіальних громад з метою
підвищення ефективності їх діяльності.
Проте в Україні дані послуги не стільки поширені, тому їх
правове регулювання на даний момент ще недостатнє та недосконале.
Визначення аутсорсингу наведено тільки в розділі 4
Національного класифікатора України «Класифікація видів економічної
діяльності» ДК 009:2010, «аутсорсинг» – угода, згідно з якою замовник
доручає підряднику виконати певні завдання, зокрема, частину
виробничого процесу або повний виробничий процес, надання послуг
щодо підбору персоналу, допоміжні функції. Таким чином, аутсорсинг
– це передача однією компанією певних бізнес-процесів, функцій або
конкретних завдань на виконання іншій компанії (аутсорсеру), що
спеціалізується у відповідній галузі.
Відповідно до п.44 Положення про ведення касових операцій в
національній валюті в Україні (Постанова Правління Національного
банку України від 29.12.2017 р. № 148) керівнику підприємства надано
право залучати як касира, працівника іншого підприємства на підставі
укладеної між такими підприємства угоди про надання персоналу.
Єдина вимога до змісту цього договору – наявність повної матеріальної
відповідальності працівника.
В свою чергу статистичні правила класифікації дають також
визначення аутсорсингу як виконання частини процесу виготовлення
продукції, повного процесу виробництва та допоміжних функцій за
договірними відносинами між замовниками і підрядниками
(субпідрядниками).
За умови аутсорсингу частини процесу виробництва продукції замовник доручає виконання частини процесу виробництва продукції
підряднику.
Аутсорсинг
повного
процесу
виробництва
продукції
рослинництва або тваринництва передбачає, що замовник, який є
власником, або не є власником насіння, рослин (розсади, черешків,
пагонів), плодових дерев (включаючи виноградники) або поголів’я
тварин, на основі підряду передає виконання повного процесу
виробництва продукції рослинництва або тваринництва іншій одиниці.
При аутсорсингу допоміжних функцій замовник здійснює
частину або повний процес виробництва товарів чи послуг, але доручає
виконання певних допоміжних функцій, таких як бухгалтерські або
комп’ютерні послуги, підрядникові. Ці допоміжні функції не є етапами
основного процесу виробництва, вони не призводять безпосередньо до
отримання кінцевого продукту, але підтримують загальне
функціонування замовника як виробничої одиниці
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Крім наявності визнання аутсорсингу як практичної діяльності в
бізнесі його поняття одержало широкий спектр наукових досліджень
(табл. 1)
Таблиця 1
Підходи до трактування поняття «аутсорсинг»
в науковій літературі
№
Автор та джерело
Дефініція
з/п
Передача компанією частини її завдань або
процесів стороннім виконавцям на умовах
Бакалінський О. В.,
1.
субпідряду або угода, за якою робота
Калашник А.О. [2]
виконується людьми з зовнішньої компанії,
яка зазвичай є експертом у цьому виді робіт
Стратегія управління, за якої забезпечується
оптимізоване функціонування бізнесу за
рахунок визначення пріоритетності його
2. Іванков В.М. [3] діяльності. Форма розподілу та кооперації
праці, яка призводить до підвищення
продуктивності праці, а отже, до відтворення
капіталу
Передача частини функцій з обслуговування
діяльності
підприємства
стороннім
підрядникам чи постачальникам за умови
гарантування ними відповідного рівня якості
3. Синиця Т.В. [4]
та ефективності їх виконання на основі
трансформації чи оновлення бізнес-процесів і
технологій та з можливістю переходу частини
персоналу підприємства до аутсорсера
Очевидною стає необхідність впровадження технологій
спеціалізації
бізнесу
господарюючих
структур
сільських
територіальних громад, одним із засобів реалізації якої має бути
аутсорсинг на основі діяльності сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів.
Сільськогосподарський
обслуговуючий
кооператив
сільськогосподарський кооператив, що утворюється шляхом
об’єднання фізичних та/або юридичних осіб - виробників
сільськогосподарської продукції для організації обслуговування,
спрямованого на зменшення витрат та/або збільшення доходів членів
цього кооперативу під час провадження ними сільськогосподарської
діяльності та на захист їхніх економічних інтересів.
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Аутсорсинг в умовах діяльності сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів – це передача суб’єктами господарювання
(домашніми господарствами, фізичними особами-підприємцями,
юридичними особами) частини технологічного процесу власної
господарської діяльності сільськогосподарському обслуговуючому
кооперативу (табл. 2).
Таблиця 2
Напрями аутсорсингової діяльності сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів
Види с.-г.
Перелік можливих
обслуговуючих
аутсорсингових послуг
кооперативів
Переробка сільськогосподарської сировини
(виробництво
хлібобулочних,
макаронних
виробів, овочевих, плодово-ягідних, м’ясних,
Переробні
молочних, рибних продуктів, виробів і
напівфабрикатів з льону, луб’яних культур, лісоі пиломатеріалів тощо)
ЗаготівельноЗаготівля, зберігання, передпродажна обробка та
збутові
продаж продукції, маркетингові послуги
Закупівля та постачання засобів виробництва,
матеріально-технічних ресурсів, необхідних для
Постачальницькі виробництва сільськогосподарської продукції та
продуктів її переробки, виготовлення сировини,
матеріалів та їх постачання
Технологічні,
транспортні,
меліоративні,
ремонтні та будівельні послуги, ветеринарне
Інші
обслуговування тварин і племінна робота,
організація бухгалтерського обліку і аудиту,
науково-консультаційне обслуговування тощо
Важливе
місце
в
аутсорсингової
діяльності
сільськогосподарських
обслуговуючих
кооперативів
–
як
неприбуткових
підприємств,
займає
система
відображення
господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку з
використанням абонентських розрахунків (табл. 3).
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Таблиця 3
Відображення господарських операцій з аутсорсингу на рахунках
бухгалтерського обліку в умовах діяльності
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів
Кореспонденція
рахунків
Дебет Кредит
Облік у сільськогосподарському обслуговуючому кооперативі
І. Відображення надання послуг у момент до отримання доходу
Надання послуг
1. Відображено заборгованість з абонентської плати
361
69
за аутсорсингові послуги
2. Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ на
643
641
вартість послуг
3. Списано собівартість реалізованих послуг
903
23
Формування доходу
4. Відображено дохід від реалізації послуг
69
703
5. Відображено податкові зобов’язання, що
703
643
належать до реалізованих послуг
6. Отримано абонентну плату за одержані послуги
311
361
ІІ. Відображення надання послуг у момент отримання доходу
Надання послуг
1. Відображено заборгованість з абонентської плати
361
69
за аутсорсингові послуги
2. Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ на
643
641
вартість послуг
3. Передані послуги на реалізацію
232
231
Формування доходу
4. Відображено дохід від реалізації послуг
69
703
5. Відображено податкові зобов’язання, що
703
643
належать до реалізованих послуг
6. Списано собівартість реалізованих послуг
903
232
7. Отримано абонентну плату за одержані послуги
311
361
Облік аутсорсингових послуг, одержаних користувачами
від сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів
1. Сплачено абонентську плату за аутсорсингові
371
311
послуги
2. Відображено податковий кредит з ПДВ
641
644
3. Віднесено абонентську плату до витрат майбутніх
39
631
періодів
4. Списано податковий кредит з ПДВ
644
631
5. Відображено залік заборгованостей
631
371
15, 23,
6. Віднесено вартість абонентських послуг до
91, 92,
39
поточних витрат
93
Господарська операція
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Сума,
грн.

2160
360
1100
2160
360
2160

2160
360
1100
2160
360
1100
2160

2160
360
1800
360
2160
1800
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Аутсорсингова діяльність забезпечення процесу виробництва
повинна здійснюватися за допомогою операцій з давальницькою
сировиною. При цьому передавальна сторона (замовник, клієнт,
аутсорс) зберігає за собою право власності на вихідну сировину або
матеріали, що передано в переробку сільськогосподарському
обслуговуючому кооперативу (виконавцю, оператору), і також на
готову продукцію, отриману в результаті переробки, а переробник лише
надає послуги з переробки. Операції з запасами, які підприємство
передає іншому суб’єкту господарювання для переробки, обробки чи
доопрацювання, по своїй суті належать до підрядних робіт.
За договором підряду одна сторона (підрядник) зобов’язується
на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони
(замовника), а замовник — прийняти і оплатити виконану роботу.
Договір підряду може укладатися на виготовлення, обробку, переробку,
ремонт речі або на виконання іншої роботи з переданням її результату
замовникові.
Розглянемо, як операції з аутсорсингової діяльності щодо
переробки сільськогосподарської сировини відображаються на
рахунках бухгалтерського обліку (табл. 4).
Висновки. Таким чином, на сучасному етапі розвитку сільських
територіальних громад виникає необхідність пошуку якісно нових
підходів до формування відносин між сільськогосподарськими
обслуговуючими кооперативами і його членами. І, в першу чергу, це
стосується вдосконалення економічного механізму одержання послуг
на умовах аутсорсингу з використанням абонентських розрахунків. За
цих умов необхідно спрямувати зусилля до формування широкого
спектру послуг сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів
для господарюючих структур сільських територіальних громад,
включаючи
переробку
сировини,
заготівельно-збутові
та
постачальницькі операції, організацію робіт технологічного,
економічного і правового обслуговування бізнесу.
Надання послуг на умовах аутсорсингу потребує належної
організації розрахунків при діяльності сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів як неприбуткових підприємств та
формування інформації в системі рахунків бухгалтерського обліку.
Подальші дослідження повинні сприяти застосуванню у
розрахунках в системі кооперації абонентських платежів за технологією
блокчейн.
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Таблиця 4
Відображення господарських операцій з аутсорсингу
на рахунках бухгалтерського обліку при переробці
сільськогосподарської сировини
Кореспонденція
Сума,
рахунків (субрахунків)
грн.
Дебет
Кредит
І. Замовник (аутсорс)
1. Передано сировину виконавцю для
206
201, 27
26000
переробки
2. Відображено послуги на переробку
23
631
5000
давальницької сировини та податковий
641
631
1000
кредит з ПДВ
3. Оплачено послуги з переробки
631
311
6000
4. Отримано готову продукцію від виконавця
23
206
26000
5. Віднесено на собівартість готової продукції
23
631
1800
вартість послуг з транспортування та
641
631
360
відображено податковий кредит з ПДВ
6. Сплачено за транспортні послуги
631
311
2160
7. Сформовано вартість готової продукції
26
23
32800
(26000 + 5000 + 1800)
ІІ. Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив (виконавець)
1. Отримано давальницьку сировину від
022
26000
замовника
2. Відображено виробничі витрати,
13, 65, 66,
23
3 600
пов’язані з переробкою сировини
91 ін.
3. Відображено доходи за послуги з
69
703
6000
переробки
сировини
та
податкові
703
643
1000
зобов’язання з ПДВ
4.
Відображено
заборгованість
з
361
69
6000
абонентської плати за переробку сировини
643
641
1000
та нараховано податкові зобовязання
5. Отримано абонентську плату від замовника
311
361
6000
6.
Списано
вартість
переробленої
022
26000
давальницької сировини
7. Відображено виробничу собівартість
903
23
3600
наданих послуг з переробки
8. Віднесено на фінансовий результат
791
903
3600
виробничу собівартість наданих послуг
9. Віднесено на фінансовий результат суму
703
791
5000
доходу
10. Відображено витрати, які не формують
виробничої собівартості, але покриваються
791
92, 93, 94
1400
абонентською платою (5000 – 3600)
Господарська операція
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СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК ІНСТИТУЦІЙНА ОСНОВА
РОЗВИТКУ КООПЕРАЦІЇ НА СЕЛІ
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Уманський національний університет садівництва, м. Умань
Розкрито методичні положення визначення сутності і засад
розуміння соціального капіталу як інституційної основи розвитку
кооперації на селі. Охарактеризовано сучасні проблемні аспекти,
визначено інституційні чинники спрямування інституціоналізації
сільськогосподарської кооперації в рамках концепції соціального
капіталу.
Постановка проблеми. В Україні розвиток кооперації на селі
характеризується національними особливостями, інституціоналізація
(створення
і
поширення
організаційно-правових
структур
кооперативного способу діяльності, закріплення й поширення
кооперативних принципів тощо) відбувається зі значними труднощами,
має місце навіть деінституціоналізація кооперативної форми
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господарювання як найменш економічно конкурентоспроможної зпоміж інших. Проблемною до адаптації виявилася інституційна основа
розбудови кооперативної індустрії, зокрема: чинник соціального
капіталу за якістю його відповідності ринковій, заснованій на
інноваційно-обумовленій мотивації господарських взаємодій. Тому,
соціальний капітал – формацію сукупності спонукальних мотивів
кооперативної поведінки, вважаємо актуальним до врахування в
дослідницьких оцінках інституційних основ кооперування. Загалом
значимість соціального капіталу у розвитку кооперації на селі очевидна,
адже інституції, інститути минулого виявилися досить сильними, а
сучасного – ринкового спрямування – слабкими. Цим фактом значно
зумовлена інституційна слабкість кооперативів як специфічного виду
мережевих структур.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання розвитку
кооперації на селі в сільськогосподарському виробництві і
обслуговуючому секторі, становлення соціального капіталу як
інституційної основи є значимим для науковців. З аналізу останніх
досліджень робимо висновок про їх креативний характер. Наукове
вирішення цієї проблеми імплементовано в систему знань публікаціями
таких науковців як: Ф. Фукуяма (спозиціонував концепцію
теоретичного змісту соціального капіталу) [1; 2]; П. Бурдьє
(методологічно структурував форми капіталу з виокремленням
соціального) [1; 3]; Дж. Коулман (відзначив зв’язки соціального
капіталу з людським) [1; 4]; М. Малік (визначив і охарактеризував
залежності організаційних форм кооперації від соціального
капіталу) [5]; В. Зіновчук (охарактеризував організаційні основи
сільськогосподарського кооперативу як галузевої мережевої структури)
[6], Ю. Лупенко (досліджує роль кооперації як моделі господарювання
в аграрному секторі економіки) [7; 8; 9]; В. Валентинов (розкрив
теоретичні аспекти ролі соціального капіталу у розвитку аграрних форм
господарювання, враховуючи кооперативи) [10]; представлена задана
тематика також серед напрацювань авторів [11; 12]. Зазначене
підтверджує актуальність піднятої проблеми, доцільність її
позиціонування в системі наукового дискурсу.
Мета та методика дослідження. Мета дослідження полягає у
обґрунтуванні концептуального бачення ролі-значимості соціального
капіталу у розвитку кооперації на селі. Методичну основу дослідження
складають: конструктивні методи, пов’язані з ідеалізованим
відтворенням і пізнанням інституційних моделей взаємодії суб’єктів у
соціально-економічній системі, зокрема, в механізмі кооперування;
системний метод – призначений для комплексної оцінки
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інституціональних засад кооперування. З урахуванням критеріїв
пізнання цими методами, здійснено їх квінтесенцію у сукупні аспекти
методики дослідження, за допомогою якої і відбулося концептуальне
представлення засад виміру ролі соціального капіталу як інституційної
основи кооперації на селі.
Виклад основного матеріалу дослідження. Специфіка розвитку
соціально-економічних відносин на селі в Україні характеризується
рядом проблемних особливостей, які зумовлюють стагнацію,
деінституціоналізацію такого всеохопного за значимістю і
можливостями явища як кооперація. Зазначене стосується процесу
кооперування, інституційного утвердження принципів кооперації, а
також створення кооперативів як структур виробничого та
обслуговуючого спрямування. Це проблеми не лише суто економічного
порядку, але й ментального, традицій, характеру довіри до колективних
форм організації-здійснення господарської діяльності. Особняком серед
чинників кооперування варто визначити соціальний капітал.
Розкриваючи проблему більш предметно, зазначимо теоретичні
аспекти визначення категорій: у довідковій літературі зазначено, що
«соціальний капітал – це сукупність наявних або потенційних ресурсів,
які передбачають наявність інституціоналізованих відносин взаємного
розпізнавання або визнання (за П. Бурдьє); включає соціальні
відносини, що дають змогу індивідам мати доступ до ресурсів, якими
володіють інші індивіди, з одного боку, а з іншого – з характеристики
кількості та якості цих ресурсів; основні форми інституціоналізації
соціального капіталу – це: належність до суспільної ієрархії – титули як
знаки визнання заслуг, успіхів у будь-якій діяльності; належність до
певного професійного стану» [1, с. 350 - 351]. На базі і за рахунок
соціального капіталу формується рівень міжагентської довіри, який є
виключно важливим при здійсненні кооперування.
За Дж. Коулманом (Коулменом) соціальний капітал визначено як
потенціал взаємної довіри і взаємодопомоги, ціле раціонально
сформований у міжособистісних відносинах: зобов’язання і очікування,
інформаційні канали і соціальні норми; соціальний капітал міститься у
соціальних мережах, соціальних нормах і довірі, що створюють умови
для координації і кооперації для взаємної вигоди [1, с. 357]. Це ознаки,
інституційні норми, на базі яких відбувається кооперування, тому
соціальний капітал – його інституційна основа.
Залежність
організаційних
форм
господарювання
і
безпосередньо кооперативів від соціального капіталу методично
коментовано в дослідженнях, спродукованих під керівництвом
М. Маліка [5, с. 305 – 306], зокрема зазначено, що: соціальний капітал
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сприяє розвитку організаційних структур кооперації, які зокрема
ґрунтуються на довірі між їхніми членами, децентралізації,
колективному прийнятті рішень [5, с. 305]; в кооперації висока
залежність від соціального капіталу, перш за усе, через складність
внутріорганізаційних відносин, конкретна реалізація яких залежить від
якості взаємовідносин між членами кооперативу [5, с. 306], а значить,
впливає на загальну конкурентність кооперативу як інституційної
одиниці ринку (авт.).
Сільськогосподарська кооперація в Україні представлена
сегментом виробничої та обслуговуючої кооперації (двосегментна
інституційна модель). Ця модель інституціоналізована відповідно до
Законів України: «Про кооперацію» і «Про сільськогосподарську
кооперацію». Унормування кооперативних відносин забезпечено
рамковим законом (визначає загальні принципи і засади кооперування),
а
також
законом
прямої
дії
(спеціалізований
відносно
сільськогосподарського сектора кооперування).
В економіці сільського сектору України кількісні параметри
наявності кооперативів мають спадну тенденцію: виробничих
кооперативів у 2000 р. налічувалося 3136 од., 2005 р. (1521 од), 2010 р.
(952), 2015 р. (596), 2017 р. (448 од); обслуговуючі кооперативи за
кількістю структур представлені у межах 1 тисячі організацій, за
напрямами діяльності: з обробітку землі та збирання врожаю,
молочарські, м’ясні, плодоовочеві, зернові, інші. Така кількість
кооперативів явно недостатня для того, щоб ця форма господарювання
якісно впливала на розвиток аграрного виробництва і сільських
територій. Тому йде мова про невідповідність наявного соціального
капіталу спроможностям до масового кооперування, що безумовно
становить системну проблему у формуванні загального добробуту
жителів села.
Також з практики сільського розвитку випливає, що: вітчизняна
сільськогосподарська кооперація має особливу інституційну специфіку
розвитку – ідеологічно пов’язана з радянським минулим. На місцях
більшість селян переконані, що кооператив – це фактично колишній
колгосп і цей аспект інституційної пам’яті справляє визначальний
негативний вплив на інституціоналізацію кооперації, формування
національно-адаптованої моделі кооперування. Практикою заявлена
інституційна невизначеність подальшого її розвитку, адже кооперативні
формування є менш конкурентоспроможними, тому що наслідують
соціальну спрямованість. Відповідно для зміни інституційної динаміки,
в основу розвитку кооперації має бути покладена державна стимулююча
підтримка.
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Висновки. Наявна в українському селі модель кооперації у своїй
залежності від інституцій соціального капіталу, характеризується
національними особливостями і відповідно структурована. В секторі
сільськогосподарської кооперації з організаційно-інституційної точки
зору структурно можна виділити виробничі кооперативи як
організаційно-правову форму аграрного підприємства та обслуговуючі
– як організації, які за законом мають неприбутковий статус, їх
діяльність спрямована на обслуговування, надання послуг своїм членам.
У цьому їх інституційна ідентичність за формою соціального капіталу,
який визначає природу національної самобутності розвитку процесів
кооперативного будівництва.
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РОЛЬ КООПЕРАЦІЇ У РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ
І. І. Кравчук, д. е. н., доцент,
І. А. Кравчук, к. е. н., доцент,
Житомирський національний агроекологічний університет
Обґрунтовано переваги та роль кооперації у розвитку сільської
економіки, класифіковано та охарактеризовано виміри її прояву,
доведено існування потенціалу кооперації як результату організованої
взаємодії економічних агентів у сільському соціумі, що дозволяє
використовувати механізми акумулювання ресурсів учасників у
розвиток сільської економіки.
Постановка проблеми. Від стану розвитку сільської економіки
залежить продовольча безпека країн, здоров’я населення, якість життя
сільського соціуму, екологічна стійкість територіальних соціальноекономічних систем, ефективність впровадження інновацій у сільське
господарство, агробізнес, управлінські технології. Кооперативна форма
організації діяльності сільських економічних агентів є найбільш
прийнятною при використанні локальних територіальних ресурсів,
оскільки основним мотивом кооперативної взаємодії членів сільського
соціуму вбачається формування економічної основи для підвищення
якості життя, що зумовлює необхідність використання інноваційних
методів організації локальної взаємодії та інтелектуалізації систем
координації.
До гальмівних чинників розвитку сільської економіки на засадах
кооперації в Україні відносяться: неврегульоване законодавство щодо
віднесення кооперативів до суб’єктів підприємницької діяльності,
зародковий стан кооперативної інтеграції суб’єктів локального
агробізнесу та формування мережної форми його організації, нестача
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знань і умінь локальних економічних агентів щодо організації сільської
економіки на кооперативних засадах.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми розвитку
кооперації в аграрному секторі економіки, її ролі у забезпеченні
ефективності агробізнесу на сільських територіях та високої якості
життя сільського населення є об’єктами досліджень відомих
вітчизняних і закордонних вчених О. Бавико, Е. Блеклі, О. Бородіної, Г.
Бірса, Ю. Губені, В. Зіновчука, Л. Молдаван, М. Маліка, П. Саблука та
багатьох інших. Їх праці яких стали основою методології кооперації,
прикладних та практичних аспектів її розвитку на різних рівнях ієрархії
економічних систем. Подальших досліджень потребує використання
наявного потенціалу кооперації у забезпеченні ефективного розвитку
сільського соціуму, основою якого вбачається сільська економіка.
Мета та методика дослідження. Метою дослідження є
обґрунтування ролі кооперації у розвитку сільської економіки та
розробка пропозицій щодо формування й ефективного використання
потенціалу кооперації в локальному сільському середовищі.
Абстрактно-логічний
метод,
методи
аналізу
і
синтезу
використовувались для розгляду кооперативних аспектів розвитку
сільської економіки та формулювання пропозицій з класифікації
вимірів прояву кооперації, що забезпечують можливість динамічної
організації взаємодії економічних агентів.
Виклад основного матеріалу. Проблеми розвитку сільської
економіки в останні роки набувають актуальності, оскільки результати
методологічних та прикладних досліджень локальної організації
економічного розвитку сільського соціуму мають стати передумовою їх
практичної реалізації у вигляді алгоритмів, законів, моделей. Основою
сільської економіки є різні організації аграрного і не аграрного
спрямування, підприємці, особисті селянські господарства. Вибір форм
організації їх діяльності залежить від галузевих особливостей, традицій
та інституційних пріоритетів. В останні роки спостерігається
підвищення інтересу академічних, урядових та ділових кіл до розвитку
кооперації як найбільш притаманної для суб’єктів сільської економіки
форми організації господарської діяльності.
Кооперативи є самоврядними об’єднаннями осіб, які добровільно
співпрацюють для їх взаємного соціального, економічного і
культурного розвитку. Кооператив може бути як некомерційною
громадською організацією, так і підприємством, що належить і
управляються людьми, які користуються його послугами (споживчий
кооператив) та / або людьми, які там працюють (виробничий
кооператив) [1].
54

Житомирський національний
агроекологічний університет

Кооперативні читання: 2019 рік

Тенденції досліджень економічного розвитку сільських
територій, сільського соціуму, соціального капіталу села, соціоекономіко-еколого-просторового
локального
розвитку
характеризуються обґрунтуванням переваг кооперативної форми
організації локального бізнесу із визначенням перспективних векторів
розвитку мережного бізнесу [2, с. 58; 3, с. 112].
З огляду на тенденції змін у формах організації локального
бізнесу, переваги кооперації в розвитку сільської економіки можуть
проявлятися у багатьох вимірах – виробничому, інфраструктурному,
диверсифікації, інтеграції, організованої взаємодії. Виробничій вимір
характеризується розвитком на конкретній сільській території
виробничих та обслуговуючих кооперативів, які складають основу
сільської економіки. Це можуть бути фермерські кооперативи (молочні,
м’ясні, овочеві), а також виробничі кооперативи, які виробляють інші
види продукції та надають послуги.
Інфраструктурний вимір переваг кооперації в розвитку сільської
економіки характеризується становленням сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів, асоційованих об’єднань з надання різних
видів послуг, кооперативів з формування товарних партій лісових ягід,
грибів, дикоросів та з надання послуг зеленого туризму, організації
торгівлі, екологічних маршрутів.
Перевагами прояву диверсифікаційного виміру вбачається
можливість одночасної участі агентів сільської економіки у різних
«зовнішніх» кооперативних організаціях на основі використання
локальної контрактації [4, с. 217; 5]. Інструмент локальної контрактації
дозволяє подовжувати бізнесові ланцюги суб’єктів підприємництва на
сільських територіях, уніфікувати та оптимізувати бізнес-операції.
На основі вивчення досвіду диверсифікації сільської економіки в
США, Ізраїлі та країнах ЄС доведено синергетичний характер існуючих
моделей диверсифікації сільського бізнесу, здатність стратегій
урізноманітнення діяльності гарантувати підвищення самодостатності
сільських економічних агентів з огляду на задоволення виробничих
потреб та зменшення залежності від ринкових коливань [6, с. 23].
Інтеграційний вимір характеризується «здатністю» кооперації
формувати різноманітні системи організації економічної діяльності, на
сільських
територіях,
елементи
структури
яких
можуть
переформатовуватись, утворюючи безліч нових, адаптивних до умов
сільської економіки організаційних систем.
Вимір організованої взаємодії як переваги кооперації в розвитку
сільської економіки обумовлюється можливостями динамічних змін
форм взаємодії, структур, відносин, агентів, мотивів учасників. В
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умовах розвитку сільської економіки це має прояв у реалізації спільних
проектів участі (у т. ч., із громадськими організаціями) у програмах
міжнародної технічної допомоги, спільному використанні результатів
досліджень, проведених із залученням геоінформаційних систем, участі
у консалтингових проектах в ролі тренінгових об’єктів (модельна
ферма, навчання та тренінги в локальних умовах виробництва),
використання локального сільського простору для коворкінгової
організації праці консультантів, посередників, торговельних агентів.
Висвітлені вище виміри свідчать про існування потенціалу
кооперації в розвитку сільської економіки, основним мотивом
формування якого є прагнення підвищення якості життя сільського
соціуму на основі ефективного використання ендогенного потенціалу
сільських територія та організаційного ресурсу кооперації.
Кооперація є найбільш доцільним у конкретних суспільнополітичних реаліях України інструментом розвитку сільських спільнот.
Успішний досвід кооперації повертає людям упевненість у тому, що
вони можуть бути самодостатніми та отримувати гідний дохід своєю
працею. Сама природа кооперативного сектору економіки відповідає
нагальним потребам, передусім у соціальному плані, а тому за
інноваційного підходу забезпечує потужний потенціал щодо
розв’язання проблем підвищення добробуту сільського соціуму [7].
Залучення керівників об’єднаних територіальних громад до
кооперативної організації розвитку сільської економіки, підвищення
обізнаності членів сільського соціуму у можливостях й перевагах
кооперації дозволить використовувати механізми акумулювання
ресурсів учасників у розвиток сільської економіки, що зумовить
підвищення спільної відповідальності за різні види ризиків та
формування механізмів їх уникнення.
Висновки. Кооперативна форма організації діяльності сільських
економічних агентів є найбільш прийнятною при використанні
локальних територіальних ресурсів, формує організаційно-економічну
основу для підвищення якості життя сільського соціуму, зумовлює
необхідність використання інноваційних методів організації локальної
взаємодії та інтелектуалізації систем координації.
Основою сільської економіки є різні організації аграрного і не
аграрного спрямування. Вибір форм організації їх діяльності залежить
від галузевих особливостей, традицій та інституційних пріоритетів.
Кооперація є найбільш притаманною для суб’єктів сільської економіки
формою організації господарської діяльності.
До переваг кооперативної форми організації локального бізнесу
із визначенням перспективних векторів розвитку мережного бізнесу
56

Житомирський національний
агроекологічний університет

Кооперативні читання: 2019 рік

відносять можливість організовувати взаємодію агентів у виробничому,
інфраструктурному, диверсифікаційному, інтеграційному вимірах.
Здатність до організації взаємодії учасників є перевагою
кооперації в розвитку сільської економіки, що обумовлюється
можливостями динамічних змін форм взаємодії, структур, відносин,
агентів, мотивів учасників. Основним мотивом формування потенціалу
кооперації в розвитку сільської економіки є прагнення підвищення
якості життя сільського соціуму на основі ефективного використання
ендогенного потенціалу сільських територія та організаційного ресурсу
кооперації.
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ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ
У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІЙ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ
Г. В. Спаський, д. е. н.,
А. А. Швець, аспірант
ННЦ «Інститут аграрної економіки»
Розкрито сутність інтеграції як невід’ємної риси сучасних
сільськогосподарських
кооперативів.
Запропоновано
зміст
горизонтальної, вертикальної кооперації у сільському господарстві, а
також форм вертикальної інтеграції – контрактної, асоціативні
напрямки Євроінтеграційних процесів.
Постановка проблеми. В сільському господарстві розвинених
країн Європи поширеними є інтеграційні об’єднання на кооперативній
базі, які дозволяють сільськогосподарським підприємствам зменшувати
трансакційні витрати, використовувати синергетичний ефект від
групової дії та створювати відповідні протекціоністські бар’єри для
експансії посередників.
Сучасному етапу розвитку вітчизняного аграрного ринку
притаманна зростаюча конкуренція з боку агрохолдингових структур,
концентрація капіталу та неконтрольована експансія непродуктивного
посередництва у сфері сільськогосподарського підприємництва.
В
умовах
Євроінтеграції
зростає
діяльність
сільськогосподарських виробничих і обслуговуючих кооперативів, які
відіграють важливу економічну роль у розв’язанні продовольчої
проблеми та виконують значну соціальну місію. Формування
інтегрованих кооперативних структур в аграрному секторі дозволить
подолати «ізольованість» окремих суб’єктів господарювання і
підвищити на цій основі їх конкурентоспроможність [1, с. 6-8].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Результати
дослідження загальних питань розвитку агропродовольчого комплексу
країни і його галузей, сфер виробництва, проблеми та перспективи
розвитку інтеграційних процесів, відродження кооперативного руху в
Україні, створення нових інтегрованих формувань висвітлені в працях
провідних вітчизняних вчених - економістів: Беха М.С, Власенко О.П.,
Маліка М.Й., Мочерного О.М., Паски І.М, Соковської О.М.,
Шебаніна В.С., Шпикуляка О.Г., Ушкаренка Ю.В.
Проблеми формування інтеграційних зв’язків у сільському
господарстві досліджуються вітчизняними науковцями. Власенко О.П.,
наприклад використав синергетичний підхід для методологічного
обґрунтування системного розвитку кооперативного сектора з
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виокремленням
структуроутворюючих
чинників
формування
багаторівневої
горизонтально
та
вертикально
інтегрованої
дисипативної кооперативної системи [2, с. 2-4].
Інші вчені та фахівці аграрної сфери вітчизняної економіки
вказують на уповільнення процесів кооперації та інтеграції у
виробництві, зберіганні, переробці й реалізації продукції, товарів
галузі. Багато в чому виявилися порушеними зв'язки в підсистемі
виробництво – переробка, в цілому відбуваються процеси, спрямовані
не на інтеграцію та кооперацію підприємств агропродовольчого
комплексу, а на їх організаційне та економічне відокремлення. Однак,
слід наголосити, що в наукових публікаціях бракує системного погляду
на інтеграційні процеси у сільськогосподарській кооперації.
Мета та методика дослідження. Метою статті є з’ясування
тенденцій та перспектив розвитку інтеграційних процесів у
сільськогосподарській кооперації України.
Для вирішення окремих завдань використовувалися: статистикоекономічний метод (при аналізі сучасного стану та тенденцій розвитку
кооперативних організацій в аграрному секторі економіки країни);
метод порівняльного аналізу (при дослідженні економічних категорій,
методик оцінки, шляхів й напрямів інтеграції кооперативів до
Європейського економічного простору); метод аналогії (при розробці
пропозицій розвитку сільськогосподарської кооперації в умовах
євроінтеграції).
Виклад основного матеріалу. Угода про асоціацію України з
ЄС (далі – Угода) передбачає перехід відносин України з Європейським
Союзом на новий рівень: від партнерства і співробітництва до
політичної асоціації та економічної інтеграції. Угода створює
передумови для просування української сільськогосподарської
продукції на ринки ЄС, проте не є гарантією з боку ЄС, що ця продукція
буде успішно реалізованою.
Українські ж аграрії, перебуваючи у нерівних умовах порівняно
зі своїми західними колегами, самотужки намагаються підвищувати
якість та конкурентоздатність власної продукції.
Як показує світовий досвід, одним із дієвих механізмів
підвищення ефективності маркетингової та збутової діяльності дрібних
виробників є створення й функціонування обслуговуючих
сільськогосподарських кооперативів.
Кооперативи нового покоління створюються на основі інтеграції
всіх ланок виробництва та переробки сільськогосподарської продукції з
метою випуску та реалізації продовольства. Це дозволяє
товаровиробникам об’єднуватися на основі контрактів або
59

Житомирський національний
агроекологічний університет

Кооперативні читання: 2019 рік

кооперативних форм взаємодії і контролювати отримання своєї частки
доходів від продажу кінцевих продовольчих товарів й витрат на
придбання необхідних ресурсів для діяльності [3, с. 302-303].
В Україні ж місія сільськогосподарської обслуговуючої
кооперації в умовах євроінтеграції полягає у вирішенні економічних і
соціальних проблем села, сільського споживчого ринку, інтеграції
дрібнотоварного низько технологічного сільськогосподарського
виробництва з метою підвищення його конкурентоспроможності,
використання потенціалу міжнародної кооперативної інтеграції як
доповнюючої моделі євроінтеграції [4, с. 4-5].
Новим напрямом у розвитку сільськогосподарських кооперативів
у зарубіжних країнах є створення асоціацій кооперативів, завдяки чому
досягається вищий рівень їх конкурентоспроможності
на
продовольчому ринку, більш надійний захист від впливу
монополізованих структур в агробізнесі [7, с. 69].
Організаційний механізм розвитку агропродовольчої інтеграції
на кооперативній основі включає створення інтегрованих формувань
шляхом
органічного
синтезу
взаємопов’язаної
діяльності
сільськогосподарських виробників сировини, сервісних і переробних
підприємств та торговельних організацій, забезпечує прискорене
впровадження інноваційних технологій, налагодження технологічних
зв’язків, удосконалення відносин для підвищення ефективності
використання сукупного ресурсного потенціалу.
Кооперативні процеси у сільському господарстві носять характер
горизонтальної, вертикальної, виробничої кооперації.
Горизонтальна інтеграція досягає економічних результатів через
поглиблення спеціалізації сільськогосподарських підприємств з
однотипним або близьким за характером діяльності з виробництва
зерна, винограду. м’яса та інших продуктів (кооперативні спілки,
асоціації,
сільськогосподарських
підприємств).
Горизонтальна
інтеграція за змістом може мати виробничу, фінансово-кредитну,
освітньо-консультаційну та соціальну спрямованість і може бути подана
об’єднаннями кооперативів з іншими підприємствами. Перспективною
формою поширення кооперації може стати кооперативна асоціація.
Під «асоціацією кооперативів» розуміють об’єднання, засноване
кооперативами різних видів на умовах членства та добровільності
діяльності, пов’язаної із сільськогосподарським виробництвом, та
передбачає постійний моніторинг усіх процесів в них і надання своїм
членам інформаційної, консультаційної та іншої допомоги. Важливим
кроком в організаційно-методичному забезпеченні перспективного
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розвитку сільського господарства є подальший розвиток спілок
фермерів [4, с. 10-12].
Перспективними є також інтеграційні процеси між
обслуговуючими кооперативами та кредитними спілками. Маючи
однакові ідеологічні й методологічні засади, ці організації
співпрацюватимуть у подоланні наявного дефіциту фінансових
ресурсів для розвитку обслуговуючої кооперації, що забезпечуватиме
потрібний обіг коштів кредитних спілок, як цього вимагають інтереси
вкладників.
Вертикальна сільськогосподарська інтеграція – об’єднання в
єдиний технологічний процес усіх або основних ланок виробництва й
обороту сільськогосподарської продукції [5, с. 134]. Вертикальна
інтеграція має на меті гарантувати постачання сільськогосподарської
сировини, його переробку та реалізацію кінцевого продукту. Вона
характерна для підприємств, пов’язаних єдиною метою: виробництво –
переробка – реалізація – обслуговування. Діють також цільові
об’єднання, які виконують маркетингові функції: дослідження
кон’юнктури ринку, інновацій і ціноутворення.
Формами вертикальної інтеграції є: контрактна (базується на
договорі про співпрацю або контракті), асоціативна (об’єднання зусиль
та ресурсів для ведення спільної діяльності на корпоративних засадах),
поглинаюча (об’єднання на основі викупу або придбання одним
підприємством іншого) [6, с. 10-11]. Особливістю асоціативної
вертикальної інтеграції є двоїстий характер асоціації: з одного боку,
вона надає послуги своїм засновникам і є їхньою власністю, з іншого –
виконує функції інтегратора, координує і узгоджує діяльність
сільськогосподарських підприємств. Особливістю поглинаючої
вертикальної інтеграції є те, що сільськогосподарські підприємства
втрачають статус юридичної особи.
Вітчизняний досвід в умовах здійснюваних реформ свідчить про
велику різноманітність коопераційних та інтеграційних форм.
Основною організаційно-правовою формою кооперації та інтеграції в
агровиробничому комплексі є об’єднання, що виступають, в основному
у формі інтеграції – асоціації, агрохолдингів. Інтеграційні процеси самі
по собі є складними процесами, тому необхідно зрозуміти, що потрібно
Україні для ефективного входження в ЄС та які проблеми можуть
виникнути на цьому шляху.
Висновки. Інтеграція є невід’ємною рисою кооперативів нового
покоління на
основі
синтезу взаємопов’язаної
діяльності
сільськогосподарських виробників сировини, агросервісних і
переробних підприємств та торговельних організацій із метою
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впровадження інноваційних технологій і економії трансакційних витрат
учасників об’єднання.
Кооперативні процеси у сільському господарстві носять
характер горизонтальної, вертикальної, виробничої кооперації.
Горизонтальна інтеграція передбачає об’єднання спеціалізованих
сільськогосподарських підприємств з однотипним або близьким за
характером видом діяльності, а також із кредитними спілками.
Вертикальна сільськогосподарська інтеграція поєднує процеси
виробництва, переробки і реалізації сільськогосподарської діяльності,
обслуговування виробничих сільськогосподарських кооперативів,
дослідження кон’юнктури ринку, інновацій, ціноутворення тощо.
Не менш важливим завданням на шляху до розвитку кооперації
має стати об’єднання світового та вітчизняного досвіду задля
формування адекватного європейському правового поля діяльності
кооперативних організацій, а також підготувати самі кооперативи до
роботи в умовах правового поля та практики Європейського Союзу.
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ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ КООПЕРАЦІЇ В ОБ’ЄДНАНИХ
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ: УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ
В. В. Россоха, д. е. н., професор
ННЦ «Інститут аграрної економіки»
Кооперація на засадах спільної власності, співпраці і
взаємодопомоги є одним з фундаментальних понять в економічній науці
і практиці. Поєднання власності на засоби виробництва, управління і
самоврядування підприємством нівелює суперечності між найманим
працівником, власником і менеджером. Унеможливлення порушення
прав працівника щодо його соціального захисту забезпечує універсальна
модель Мондрагонського кооперативного руху.
Постановка проблеми. Важливим чинником стимулювання
праці стало усунення відносин “найманий працівник – роботодавець”
через поєднання суб’єкта праці й суб’єкта управління. Перехід від
відносин найманої праці до відносин самоуправління дає можливість
працівнику бути творчою особою. Найвище мотивується діяльність,
якщо суб’єкт праці є одночасно і суб’єктом управління працею. Саме
кооперація розв’язує проблему найманої праці, забезпечує поєднання
працівника з власністю та відповідними засобами і умовами праці,
суб’єктів з об’єктами праці та управління.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Запровадження
механізму самоуправління в трудових колективах, члени яких
отримують частку від доходу підприємства пропорційно вкладеній у
спільну справу праці за принципом персоніфікації доходу та різні
форми кооперації досліджується багатьма вченими економістами
(Малік М. Й, Зіновчук В. В., Кропивко М. М. та ін.), пропозиції яких
сприяють кооперативному руху в Україні. Водночас об’єднання
територіальних громад відкриває нові горизонти для розвитку
кооперації в аграрному секторі економіки.
Метою дослідження є аналіз Мондрагонського кооперативного
руху та використання його надбань в сільськогосподарському
виробництві об’єднаних громад. Методика дослідження включає
методи аналізу й синтезу, аналогій і порівнянь.
Виклад основного матеріалу. Наглядним прикладом усунення
суперечності між найманим працівником і менеджером, переходу від
приватного до колективного володіння і розпоряджання власністю,
формування самокерованого суспільства слугує універсальна модель
Мондрагонського кооперативу. Визначальним чинником виникнення
його у 1956 р. стала взаємодопомога у створенні робочих місць,
63

Житомирський національний
агроекологічний університет

Кооперативні читання: 2019 рік

заснованих на солідарності та принципах автаркії (самозабезпечення,
самодостатності), як системи замкнутого відтворення громади з
мінімізацією зовнішнього товарного обороту, закритої економіки, що
передбачає абсолютний суверенітет [1]. Принцип автаркії є одним з
ключових моментів політичної доктрини корпоративізму, згідно з якою
елементарними осередками суспільства визначено певні соціальні
групи, а не окремі особи. Нині теорія корпоративізму стала частиною
ідеології християнської демократії [2].
Створенню першого Мандрогонського кооперативу його
сподвижником Хосе Марія Арізмендіарріета передувало кількарічне
навчання молодих людей формі гуманізму з християнськими коренями,
заснованій на солідарності й співучасті та усвідомленості важливості
отримання необхідних знань. Динамізм його розвитку сприяв
просуванню ідей кооперації, створенню науково-дослідного центру,
формуванню нових кооперативів, усвідомленню необхідності
об’єднання
їх
в
асоціації
для
підвищення
рівня
конкурентоспроможності, якості підготовки керівників.
Ділова культура Мондрагонських кооперативів ґрунтується на
гуманістичній концепції бізнесу, взаємозв’язку філософії співучасті й
солідарності, основоположних принципах загальної місії, ухваленні
комплексу корпоративних цінностей і загальної ділової політики. Вона
сформована в 10 таких основних кооперативних принципах, як
відкритість доступу, демократичність організації, суверенітет праці,
інструментальність і підлеглість капіталу, участь в управлінні,
солідарність в оплаті, багаторічна співпраця, соціальні перетворення,
універсальність і освіта.
До корпоративних цінностей цієї надихаючої філософії
належать:
1) співпраця, діяльність водночас як власників і працівників;
2) участь, яка набуває форми залучення у керівництво;
3) соціальна відповідальність шляхом розподілу, що ґрунтується
на солідарності й постійному інноваційному оновленні усіх сфер
діяльності.
Вираженням бізнес культури є дотримання ряду основних цілей,
що включають орієнтацію на клієнта, розвиток, інновації,
економічність, співпрацю людей та їх участь у співтоваристві, й
затверджена кооперативним конгресом загальна політика, яка
приймається до виконання на всіх організаційних рівнях корпорації і
включена в чотирирічні стратегічні плани та річні бізнес-плани окремих
кооперативів, відділень і корпорації в цілому.
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Співвідношення в оплаті праці працівників-власників між
керівниками і робітниками узгоджується шляхом демократичного
голосування і становить в різних кооперативах діапазон від 3:1 до 9:1, а
в середньому 5:1.
На відміну від кооперативів традиційного (акціонерного) типу, де
акції, у яких виражається власність кооперативу, можна продавати і
передавати, тобто робоча власність може відчужуватися від
інвесторської власності (що може призвести до саморуйнування
кооперативу), в кооперативах Мондрагона використовується інша
модель. Нові члени кооперативу отримують акції не за гроші, а “на
основі праці”. Вступним внеском до кооперативу слугує аванс праці в
розмірі річної зарплати. При цьому для кожного члена кооперативу
відкривається індивідуальний рахунок, на якому фіксується його частка
в капіталі кооперативу. На індивідуальний рахунок надходить 6 %
річних, що являють собою позику кооперативу. Прибуток щороку
вписується в кредит індивідуального рахунку, а витрати – у дебет (рис.).

Статутний
фонд

Становить авансовану працю учасників
в розмірі річної заробітної плати

Господарська
структура

Правління, дирекція виробничі та інші
структурні підрозділи або підприємства

Напрями
діяльності

Обмежений перелік напрямів

Розподіл
прибутку

Прибуток є доходом після відрахування
всіх нетрудових витрат; вноситься на
індивідуальний рахунок кожного
працівника (розмір прибутку залежить
не від кількості акцій, а від якості праці)

Пільги

Безперешкодне залучення нових
членів-акціонерів

Обіг акцій

Вільно обертаються лише на
підприємстві (акції – трудовий капітал)

Рис. Модель Мондрагонських кооперативів
На відміну від традиційного підприємства, де прибуток є
доходом, одержаним після відрахування усіх витрат виробництва,
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включаючи й “витрати” на працю, у Мондрагоні прибуток являє собою
дохід після відрахування всіх нетрудових витрат, бо тут праця є не
“витратою”, а капіталом, що авансується членами кооперативу. Для
кооперативу прибуток, що накопичується, є внутрішнім банком, з якого
при необхідності вилучаються засоби для колективного інвестування.
Індивідуальний рахунок зростає не пропорційно кількості акцій члена
кооперативу, а відповідно до його внеску в прибуток, що залежить від
рівня кваліфікації і “окладу” члена кооперативу. Завдяки такому
економічному механізму кооперативи в Мондрагоні функціонують
стабільно і легко протистоять економічним спадам у виробництві.
Докорінна відмінність між традиційним і розглянутим типом
кооперативу полягає у неакціонерній формі власності і обмеженні
частки найманої праці. Крім того, в них діє зрівняльний принцип
ухвалення рішення (“один член – один голос”). Відсутність акцій
виступає чинником економічної самодетермінацїі кооперативу, його
общинної закритості, адже члени кооперативу не продають акції і не
залучають додаткових власників.
“Поняття “право власності” у відношенні до Мондрагону, –
зазначає В. Кизима, – втрачає звичайну визначеність”. Те чим тут
“володіють”, являє собою певний “простір” – для спільних дій, подібних
спільній діяльності вчених або професіоналів. Оскільки такі простори
не можуть знаходитися в індивідуальному володінні, то вони не можуть
ні накопичуватися, ні ділитися, ні продаватися. Вступ у кооператив
являє собою не стільки “інвестування” у фірму, скільки згоду
“розділити частку” зі своїми колегами по роботі. Тому цей простір
навіть не є “суспільною власністю”, оскільки це взагалі не частина
власності, якою можна володіти. Це демократичний суспільний
інститут [3, c. 63–67], в якому, очевидно, знаходить своє відображення
синергетичний ефект.
Спільний економічний простір такого типу кооперативів значно
скорочує дію принципу приватновласницького індивідуалізму, а
людина тут включається в загальний простір на правах невідчужуваного
члена, тому що додатковий продукт кооперативу індивідуально ніким
не присвоюється. Тобто, відношення “індивідуум – колектив
індивідуумів” замінюється таким відношенням, у якому відсутня
економічна диференціація індивіда та колективу. Саме злиття функцій
управління і виробництва характеризує наріжний принцип синергії –
самодетермінацію [4, c. 67–68].
Висновки. Світовий досвід переконує, що колективна власність
є вищою формою розвитку приватної власності, яка утворилась на
основі об’єднання засобів виробництва (майнових і земельних паїв),
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кооперації праці в межах даного колективу. Вона виражає відносини
привласнення продукту безпосереднім виробником (колективом)
відповідно до кількості та якості затраченої праці, поєднує в одній особі
(колективі) і виробника, і власника, забезпечує йому пряму залежність
рівня споживання і накопичення від рівня виробництва.
Кожний член колективу є співвласником цих засобів
виробництва, що дає змогу реалізувати право на їх використання (право
на працю) та участі у вирішенні господарських питань. При такому
об’єднанні розширюються можливості диверсифікації виробництва,
децентралізації управління та розвитку самоврядування.
Для визначення розміру дивідендів та внеску кожного працівника
в результати діяльності підприємства, відповідно й розподілу частки
прибутку, що йде на споживання, запроваджується управлінський облік
та контролінг. Прибуток має розподілятися з урахуванням ефективності
використання таких ресурсів виробництва, як земля, праця і капітал.
Проте, як правило, він розподіляється залежно від сумарної
ефективності ресурсів виробництва. Оплата праці в обох випадках має
проводитися за кількістю та якістю праці, тобто залежно від її
ефективності. При цьому структура управління ускладнюється, в
менеджменті використовуються адміністративні, економічні та
соціально-психологічні методи, які взаємопов’язані між собою,
розподіл і делегування повноважень здійснюється на основі визначених
функцій, управлінські рішення приймаються колегіально, на основі
отриманої або зібраної інформації [5].
Для об’єднаних сільських територіальних громад кооперація дає
змогу перейти на повне самозабезпечення продукцією і послугами, що
сприятиме створенню робочих місць, а також підвищенню рівня
самозайнятості населення.
Список використаних джерел
1. Автаркія. URL : https://ru.wikipedia.org/wiki/F.
2. Корпоративізм. URL : https://ru.wikipedia.org/wiki/BC.
3. Кизима В. Наемный труд и самоуправление. Вибір. 1996. № 1–2.
С. 58–71.
4. Синергетика економічних систем : навч. посіб. / Грабар І. Г. ін.
Житомир : [б.в], 2003. 244 с.
5. Архангельський Ю., Алексєєв А., Радзієвський О. Про вибір форм
власності в контексті економічної ефективності приватизації в
Україні. Економіка України. 2004. № 1. С. 65–72.

67

Житомирський національний
агроекологічний університет

Кооперативні читання: 2019 рік

ФАКТОРИ, ЯКІ СТРИМУЮТЬ РОЗВИТОК
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ОБСЛУГОВУЮЧИХ
КООПЕРАТИВІВ
Д. І. Дема, к. е. н., професор,
Житомирський національний агроекологічний університет
Розкрито фактори, що негативно впливають на організацію та
діяльність сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.
Відзначено, що стримуючими факторами є : незначний розмір
статутного капіталу, недоступність та небажання брати кредити,
відсутність державної підтримки, відсутність інвестиційного
капіталу, тиск податкових органів та протиріччя в оподаткуванні,
сезонність в наданні послуг, небажання власників виробленої продукції
відкрито її продавати та ін. Аргументовано, що продовжує негативно
впливати на ріст кооперативів податок на додану вартість та
податок на доходи фізичних осіб.
Постановка проблеми. Після реформування колективних та
державних сільськогосподарських підприємств більше 7 млн селян
отримали землю в приватну власність, частина з яких започаткували
власне виробництво сільськогосподарської продукції, інші передали її в
оренду різним формам сільськогосподарських підприємств. Разом з
тим, при реалізації виробленої в особистих селянських господарствах
(ОСГ) та фермерських господарствах сільськогосподарської продукції
виникло ряд труднощів через існування на ринку різних
посередницьких структур, які негативно впливають на ціноутворення на
цю продукцію, причому часто в незаконний спосіб. В більшості країн
Європи, Канади та США цьому сприяє розвиток сільськогосподарської
кооперації, зокрема сільськогосподарської обслуговуючої кооперації. В
Україні також робляться певні кроки щодо розвитку обслуговуючих
сільськогосподарських кооперативів, але значного успіху в цьому
напрямі ще не досягнуто. Існує цілий ряд факторів, які стримують
розвиток сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (СОК),
що потребує подальших досліджень в їх організації та діяльності.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемам
розвитку кооперації в Україні, зокрема сільськогосподарської,
присвячені наукові праці О.В.Чаянова, М.І. Туган-Барановського,
В.В.Гончаренка,
В.Ф.Горбоноса,
В.В.Зіновчука,
М.Й.Маліка,
Л.В.Молдаван, Ю.О. Лупенка та ін. В цих працях висвітлено теоретичні
основи розвитку кооперативного руху, механізм організації
кооперативів, їх значення в інфраструктурі аграрного ринку. Разом з
68

Житомирський національний
агроекологічний університет

Кооперативні читання: 2019 рік

тим, на нашу думку, недостатньо висвітлено вплив податкової системи
України на організацію та діяльність СОК. Враховуючи, що в Україні
на сьогодні діє майже 4,0 млн особистих селянських господарств та
34,1 тис. фермерських господарств така кількість СОК є недостатньою
[3].
Виклад основного матеріалу. На 1 січня 2018 року за даними
Міністерства аграрної політики та продовольства в Україні
нараховувалося 735 СОК (610 в 2017 р.), з яких молочарських - 186, з
обробітку землі та збирання врожаю 162, плодоовочевих - 113, зернових
- 41, м’ясних - 35, інших – 198 [1]. Можна стверджувати, що до цього
часу не створено сприятливих умов для зацікавленості власників ОСГ
та фермерських господарств для організації діяльності СОК та участі в
них. Учасники діючих СОК і тих, що припинили діяльність, та
дослідники називають різні причини, які не сприяють їх успішному
функціонуванню.
До таких факторів відносять: незначний розмір статутного
капіталу, недоступність та небажання брати кредити, відсутність
державної підтримки, відсутність інвестиційного капіталу, тиск
податкових органів та протиріччя в оподаткуванні, сезонність в наданні
послуг, небажання власників виробленої продукції відкрито її
продавати та ін. Дослідження показують, що значна частина СОК
успішно проводить свою діяльність при наявності грантових коштів або
включення їх в програми підтримки та розвитку кооперативів. При
закінченні грантів чи закритті програм підтримки кооперативів, як
правило, закінчують діяльність СОК, які були створені за рахунок
грантових коштів та програм їх підтримки.
Успішно функціонують СОК, які створені фермерськими
господарствами або на базі одного чи кількох фермерських господарств.
Такі кооперативі мають значно більше фінансових ресурсів ніж ті, що
створені власниками особистих селянських господарств. Тривалий час
одним із факторів, що негативно впливав на організацію і діяльність
СОК була система оподаткування, яка прирівнювала СОК при
оподаткуванні до інших форм бізнесу. Лише після внесення змін до
закону України «Про сільськогосподарську кооперацію», який набрав
чинності з 19 січня 2013 р. було визнано СОК безприбутковими
організаціями.
Разом з тим, відмітимо, що поняття «безприбутковий статус» це
не тотожне поняттю «не платник податків». Безприбутковість це
звільнення кооперативів від податкових зобов’язань лише по одному з
податків – податку на прибуток підприємств, при наявності інших
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об’єктів оподаткування кооператив їх сплачує. Закріплення за СОК
безприбуткового статусу не привело до різкого зростання їх кількості.
На нашу думку, значно більший негативний вплив на СОК має
податок на додану вартість. Неприбутковість не звільняє від обов’язку
реєстрації платником ПДВ та від подання декларації – у разі якщо
кооператив здійснює оподатковувані операції в обсязі, для якого така
реєстрація є обов’язковою. Не зареєструвавшись платником ПДВ в
обов’язковому чи добровільному порядку кооператив «випадає» з
системи продажу-купівлі, так переробні підприємства відмовляються
купувати в них продукцію оскільки не можуть формувати свій
податковий кредит. З іншої сторони, реалізуючи сільськогосподарську
продукцію через СОК виникає різниця цін. Продукція вироблена
особистими селянськими господарствами продається за ціною меншою
на ПДВ ніж продана через СОК. Виходячи з цього, дрібні виробники
сільськогосподарської продукції, включаючи особисті селянські
господарства, реалізують її посередникам практично по тій же ціні, що
була б продана через СОК без всяких проблем та залишаючись в тіні
щодо оподаткування доходів від таких операцій.
Сприяє не зацікавленості в об’єднанні в СОК власників
особистих селянських господарств та інших дрібних виробників
сільськогосподарської продукції норма Податкового кодексу України,
що виписана в п.п. 165.1.24 п. 165.1 ст. 165, відповідно якої до
загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника
податку не включаються доходи, отримані від продажу власної
сільськогосподарської продукції, що, зокрема вирощена, зібрана,
виготовлена, вироблена, оброблена та/або перероблена безпосередньо
фізичною особою на земельних ділянках, наданих їй у розмірах,
встановлених Земельним кодексом України для ведення особистого
селянського господарства та/або земельні частки (паї), виділені в натурі
(на місцевості), сукупний розмір яких не перевищує 2 гектари [4].
У 2016 році господарства населення виробили 43% продукції
сільського господарства, у т.ч. 38,7% продукції рослинництва і 54,4% тваринництва. У 2017 р. ці показники склали, відповідно 43,6; 39,5 і
54,2% [3]. В багатьох країнах Європи, США, Канади сімейні фермерські
господарства, які реалізують свою продукцію на ринках і залучені в
систему оподаткування цих країн мають площу 2 і менше гектарів. Зі
звільнення від оподаткування продукції, виробленої на площі до 2
гектарів можна було б погодитися при умові, що вироблена на такій
земельній площі продукція повністю використовується на потреби ОСГ.
При реалізації цієї продукції на організованому ринку вона повинна
бути об’єктом оподаткування, а самі виробники сільськогосподарської
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продукції приймати участь в програмах державної підтримки. На
сьогодні, ОСГ та інші дрібні виробники сільськогосподарської
продукції формують значний її тіньовий ринок, використовуючи для
цього не обліковані землі. Торік частка землі, що перебуває у тіньовому
обробітку, сягнула 30% всіх сільськогосподарських земель [5].
Вище було відмічено, що відсутність державної підтримки СОК
було одним із факторів, який гальмував процес об’єднання дрібних
виробників в кооперативи. З минулого року в Україні діє державна
програма з відшкодування кооперативам 70% вартості придбаного
обладнання,
якою
скористалися
6
сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів, 2 з яких – новостворені. Так, державну
підтримку було надано кооперативам молочарського та плодовоягідного напрямів діяльності для придбання обладнання із зберігання та
переробки сільськогосподарської продукції на суму понад 8,5 млн грн.
Такий підхід щодо надання державної підтримки СОК на формування
їх виробничої інфраструктури, особливо для переробки та зберігання
продукції, є більш справедливий, ніж надання її на одиницю виробленої
продукції, одиницю земельної площі чи голову тварин, а її збільшення
позитивно вплине на процес утворення нових СОК.
Висновки. Таким чином, залучення фермерських господарств, ОСГ
та інших дрібних виробників сільськогосподарської продукції в СОК, яким
буде надана державна допомога на придбання обладнання для зберігання
та переробки сільськогосподарської продукції, погашення частки відсотків
за одержаними кредитами, сприятиме виведенню її з тіні та збільшить
доходи її виробників. Потребує подальшого відпрацювання механізм
оподаткування виробників сільськогосподарської продукції, який слід
будувати на єдиних методологічних підходах до всіх форм організації
аграрного бізнесу на селі.
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НЕОБХІДНІСТЬ РОЗВИТКУ ОБСЛУГОВУЮЧОЇ КООПЕРАЦІЇ
У КАРТОПЛЯРСТВІ: ВОЛИНСЬКИЙ ДОСВІД
А. О. Соколова, к. е. н., доцент
Л. В. Сичук, к. т. н., ст. наук. співр.,
Волинська державна сільськогосподарська дослідна станція
Інституту картоплярства НААН України
А. А. Аршулік, голова СОК «Волинська картопля»
В. Й. Шегедин, голова ФГ «Шегедин»
Досліджено стан розвитку галузі картоплярства у Волинській
області в контексті розвитку сільськогосподарської обслуговуючої
кооперації як важливого чинника зростання ефективності діяльності
агротоваровиробників картоплі різних форм власності та типів
господарювання. Доведено необхідність та обґрунтовано перспективи
створення обслуговуючих кооперативів у галузі як альтернативної
структури обслуговування ринку картоплі.
Постановка проблеми. Продовольча безпека та соціальна
захищеність населення визначаються рівнем функціонування
пріоритетних галузей економіки, однією з яких є сільське господарство.
Картоплярство – це саме та галузь аграрного виробництва, яка в умовах
глобалізації світових ринків продовольства може стати стратегічною,
експортно орієнтованою галуззю, здатною не лише забезпечити
продовольчі потреби держави, але й за потенційними обсягами
виробництва впливати на світову продовольчу безпеку [4, с. 4]. Однак,
існуюча ситуація з виробництвом та реалізацією картоплі вимагає
невідкладних техніко-технологічних, організаційно-інноваційних та
фінансово-економічних заходів, спрямованих на забезпечення
конкурентоспроможності продукції досліджуваної галузі.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вагомий внесок у
розвиток сучасної теорії і практики обслуговуючої кооперації зроблено
вітчизняними економістами-аграрниками: П. Березівським, Ф. Горбоносом,
М. Гриценком, В. Зіновчуком, О. Крисальним, Д. Крисановим, М. Маліком,
О. Могильним, Л. Молдаван, О. Пантелеймоненком, В. Цимбалом та ін.
Теоретичні й практичні засади виробництва картоплі розглянуті в
наукових працях вітчизняних і зарубіжних вчених, таких як:
А.А. Бондарчук, В.К. Гаркавий, В.В. Кононученко, B.C. Куценко,
А.А. Кучко, Р.В. Лавров, Б.П. Литун, Л.М. Мех, П.В. Оверчук,
В.Д. Пахольчук, А.О. Погорілий, В.М. Положенець, С.В. Сокальський,
В.А. Сторожук, П.С. Теслюк, Ю.А. Цимбалюк та ін. Незважаючи на велику
кількість і різноплановість проведених досліджень, окремі питання,
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пов’язані з визначенням місця і ролі обслуговуючої кооперації в
розвитку галузі картоплярства, залишаються недостатньо вивченими,
що й обумовило вибір напряму дослідження.
Мета і методика дослідження. Метою даного дослідження є
обґрунтування
необхідності
розвитку
сільськогосподарської
обслуговуючої кооперації як основного чинника підвищення
ефективності виробництва картоплі на прикладі Волинської області.
Теоретичною та методологічною основою дослідження були
діалектичний метод пізнання та системний підхід до вивчення
економічних процесів; наукові розробки та публікації вітчизняних і
зарубіжних вчених з проблем розвитку сільськогосподарської
обслуговуючої кооперації та галузі картоплярства. В процесі
досягнення мети використовувались наступні методи та прийоми
дослідження:
абстрактно-логічний;
економіко-статистичний;
монографічний; аналізу і синтезу. Інформаційними джерелами
дослідження були відповідні положення законодавчих і нормативних
актів України, наукові публікації, матеріали Департаменту
агропромислового розвитку Волинської
облдержадміністрації,
Головного управління статистики у Волинській області, інформаційні
ресурси мережі Інтернет.
Виклад
основного
матеріалу.
Сільськогосподарські
підприємства та особисті селянські господарства (далі ОСГ) Волинської
області завжди належали до регіону традиційного картоплярства. У
2017 р. за показником виробництва картоплі з розрахунку на 1 жителя
область зайняла 5 місце в Україні, а за валовим виробництвом в усіх
категоріях товаровиробників – 11 (табл. 1, 2).
Таблиця 1
Виробництво та споживання картоплі на Волині,
у розрахунку на одного жителя, кг в рік
Місце у
Країна/область
2013р. 2014р. 2015р. 2016р. 2017р.
2017 р.
Виробництво
Україна
489
551
486
510
523
x
Волинська область
1045 1086 1054 1087 1096
5
Відхилення (+,-)
556
535
568
577
573
х
Споживання
Україна
135,4 141,0 137,5 139,8 143,4
х
Волинська область
172,6 183,0 177,9 183,0 183,9
5
Відхилення (+,-)
37,2
42,0
40,4
43,2
40,5
х
Джерело: розраховано за даними [2, с. 200, с. 216].
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За досліджуваний період спостерігається зростання обсягів
вирощування картоплі: у 2013-2017 рр. валове виробництво в усіх
категоріях товаровиробників збільшилось на 52,4 тис. т (4,8 %); площа,
з якої зібрано врожай, зросла на 5,2 тис. га (7,7 %).
Таблиця 2
Основні показники розвитку галузі картоплярства
у Волинській області в 2013-2017 рр.
Роки
2017 р. до
Показник
2013 р.,
2013 2014 2015 2016 2017
+,Валове виробництво,
1087,0 1132,1 1098,8 1132,4 1139,4 52,4
всього, тис. т
Валове виробництво у с.-г.
10892 11741 9779 12568 7807
-3085
підприємствах, т
Питома вага ОСГ у
98,9 98,9 99,1 98,9 99,3
0,4
валовому виробництві, %
Урожайність (у
господарствах усіх
161 164 161 157 157
-4
категорій), ц/га:
- с.-г. підприємства
141 185 124 137 169
28
- ОСГ
142 157 129 136 144
2
Площа, з якої зібрано
врожай (всі категорії
67,4 69,2 68,3 72,0 72,6
5,2
господарств), тис. га
- с.-г. підприємства, га
771 635 791 921 463
-308
- ОСГ
66,6 68,6 67,5 71,1 72,2
5,6
Частка Волинської області
у валовому виробництві
5,4
4,1
4,1
4,1
4,2
-1,2
картоплі в Україні, %
Джерело: розраховано за даними [2, с. 200, с. 216].

Результати проведеного дослідження свідчать про те, що в
дореформений період (до 1991 р.) картоплярство Волині розвивалось як
високотоварна спеціалізована галузь. З переходом до ринкових
відносин частка суспільного сектора почала поступово зменшуватись, а
частка населення – зростати. Нині ОСГ виробляють 99,3 % картоплі в
області. Переміщення основного обсягу виробництва картоплі із
громадського сектора в приватний важко оцінити однозначно. Проте,
концентрація
обсягів
виробництва
картоплі
в
сільських
домогосподарствах
населення
не
дозволяє
підвищувати
конкурентоспроможність продукції, що особливо актуально після
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вступу України до СОТ, оскільки вирощування продукції на рівні
натурального господарства не дає змогу застосовувати передові
технології, сформувати великі партії однотипної якісної картоплі для її
продажу, спричиняє значні втрати при зберіганні тощо. Як наслідок –
низький рівень товарності продукції, що у 2017 р. склав 28,3 % (табл. 3).
Таблиця 3
Баланс картоплі у Волинській області, тис. тонн
Показники
2013р. 2014р. 2015р. 2016р. 2017р.
Виробництво
1087,0 1132,1 1098,8 1132,4 1139,4
Зміна запасів на
50,9
–31,8
22,8
–20,5
–6,2
кінець року
Куплено та інші
86,7
109,9
69,5
121,7
111,5
надходження
Всього ресурсів
1224,6 1210,2 1191,1 1233,6 1244,7
Витрачено на корм
442,7
439,3
433,7
446,1
100,0
Витрачено на посадку 321,9
336,3
330,4
347,7
449,1
Продано, включаючи
133,2
96,9
93,4
101,5
352,7
вивіз за межі регіону
Втрати при зберіганні 147,2
147,0
148,1
147,6
151,7
Фонд споживання
179,6
190,7
185,5
190,7
191,2
Джерело: розраховано за даними [2, с. 160].

Виходячи з історичних, природно-кліматичних, організаційноекономічних і соціально-екологічних умов, формування ринку картоплі
на Волині має виключно специфічні особливості. Вони зумовлені
низкою чинників, що проявляються у рівні матеріально-технічної бази
та науково-інноваційного забезпечення виробництва, зміні структури
виробництва і використання продукції, принципів ціноутворення в
галузі та ін.
Вважаємо, що на сучасному етапі необхідною є переорієнтація
стратегії виробників картоплі із виробничої на збутову, особливо
маркетингову. З метою активізації процесів формування сприятливого
конкурентного середовища на ринку картоплі доцільним вбачається
об’єднання власників особистих селянських та фермерських
господарств Волинської області в сільськогосподарські обслуговуючі
кооперативи (СОК). Проведені нами детальні дослідження з проблем
розвитку ОСГ на Волині, свідчать про те, що в регіоні існують історичні,
соціально-психологічні та організаційно-економічні передумови для
успішної
діяльності
сільськогосподарських
обслуговуючих
кооперативів, як однієї з найбільш перспективних складових
інфраструктури аграрного ринку, яка покликана задовольняти
економічні та соціальні інтереси дрібних товаровиробників [5, 6]. В
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області станом на 1.01.2019 р. зареєстровано 26 СОК, проте реально
діючими є лише 19. За видами діяльності вони, як правило,
багатофункціональні, надають послуги з обробітку землі, заготівлі
молока, кормів, реалізації окремих видів сільськогосподарської
продукції, роботи млина, пилорами та ін.
З метою протистояння посередницькому бізнесу; застосовування
сучасних маркетингових методів та технологій формування попиту та
стимулювання збуту продукції; впровадження у виробництво нових
технологій вирощування, збирання та зберігання картоплі
сільськогосподарські
товаровиробники
галузі
картоплярства
Волинської області у 2018 р. об’єднались у сільськогосподарський
обслуговуючий кооператив. Кооператив створений в рамках проекту
«Ключ до успіху. Покращення економічної ситуації в сільській
місцевості Волинської області України і Брестської області Республіки
Білорусь шляхом розвитку сільськогосподарської кооперації», який
працює за Програмою територіальної співпраці країн Східного
партнерства Білорусь – Україна. Засновниками кооперативу стали 14
картоплярів з Локачинського, Луцького та Рожищенського районів
Волинської області: 12 власників ОСГ та 2 фермерських господарства –
«Еко-Тур» та «Шегедин» [3].
Статутний капітал підприємства склав 36,0 тис. грн, а основними
й допоміжними видами діяльності (за КВЕД) визначено: оптову
торгівлю фруктами й овочами; післяурожайну діяльність; перероблення
та консервування картоплі; інші види перероблення та консервування
фруктів і овочів; технічне обслуговування та ремонт автотранспортних
засобів та ін. Оскільки волинську картоплю знають в Україні, цінують
за прекрасні смакові якості, тому й кооператив носить назву «Волинська
картопля». З метою розширення потужностей для зберігання продукції
кооператори планують скористатися програмами підтримки із
державного бюджету. Адже, «Комплексною програмою розвитку
агропромислового комплексу Волинської області на 2016-2020 роки»
(від 10.03.2016 № 3/23), яка спрямована на реалізацію Стратегії
розвитку Волинської області на період до 2020 р., передбачено часткове
відшкодування вартості холодильного, пакувального, сортувального,
сушильного, технологічного та допоміжного обладнання з переробки
плодоовочевої продукції для СОК [1].
У виробництві використовують сорти Інституту картоплярства
НААНУ, співпрацюють з ТОВ «Агріко Україна» (представництво
компанії «Агріко», Нідерланди), компанією «Європлант» (Німеччина),
ТзОВ «Норіка-Україна» (представництво компанії «Норіка»,
Німеччина), ТОВ «HZPC Україна» (представництво компанії «HZPC»,
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Нідерланди). Новостворений сільськогосподарський обслуговуючий
кооператив «Волинська картопля» обрав пріоритетним напрямком
роботи на найближчі роки виробництво і збут столових, чіпсових та
висококрохмальних сортів картоплі, вирощування органічної картоплі.
В перспективі – залучення інвестиційних коштів та будівництво заводу
із переробки картоплі на крохмаль.
Висновки. На нашу думку, створення сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів дозволить захистити інтереси власників
особистих селянських та фермерських господарств Волинської області,
вирішити проблеми із поновленням сортового і репродукційного складу
посадки картоплі; переробкою та реалізацією отриманої продукції;
постачанням мінеральних й органічних добрив, засобів захисту рослин,
техніки й запчастин; ремонту та технічного обслуговування тощо, і як
наслідок – забезпечить конкурентоспроможність продукції галузі
картоплярства.
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НЕКОМЕРЦІЙНІ ІНСТИТУТИ
У ПОСИЛЕННІ СТРАХОВОГО ЗАХИСТУ
ВИРОБНИКІВ АГРАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ
О. М. Віленчук, к. е. н., доцент
Житомирський національний агроекологічний університет
Обґрунтовано доцільність функціонування товариств взаємного
страхування та страхових кооперативів у процесі посилення та
урізноманітнення
страхового
захисту
виробників
сільськогосподарської продукції. Акцентовано увагу на необхідності
розширення страхового покриття в галузях рослинництва та
тваринництва.
Сформульовано
пропозиції
правового
та
інституціонального характеру щодо посилення ролі некомерційних
інститутів на ринку аграрного страхування.
Постановка проблем. Урізноманітнення організаційноправових форм діяльності страховиків на ринку аграрного страхування
зумовлено об’єктивною потребою виробників сільськогосподарської
продукції у надійному та постійному страховому захисті. Вектор
тяжіння розвитку світової індустрії аграрного страхування спрямований
на створення та активне функціонування товариств взаємного
страхування і страхових кооперативів. Діяльність переважної більшості
страхових компаній орієнтована на максимізацію прибутків, що певною
мірою нівелює справжню роль страхування у суспільстві.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вагомий вклад у
розвиток сільськогосподарської кооперації в Україні, у тому числі, і
становлення некомерційного сегменту страхових відносин внесли такі вченні:
Ю. В. Алескерова, В. А. Борисова, В. В. Зіновчук, О. В. Манжура, Я. В.
Шинкоренко та ін. Віддаючи належне представленим авторам наукових
праць, постає потреба у здійснені подальших досліджень, зокрема
активізації діяльності страхових кооперативів щодо функціонування
національного ринку аграрного страхування.
Мета та методика дослідження. Мета дослідження полягає в
обґрунтуванні доцільності функціонування товариств взаємного
страхування та страхових кооперативів як форми посилення страхового
захисту виробників сільськогосподарської продукції У процесі
дослідження використовувались такі методи: наукової абстракції – для
обґрунтування теоретичних узагальнень і висновків; індукції; дедукції;
синтезу та метод порівняльного аналізу з метою узагальнення авторських
поглядів щодо розвитку некомерційного страхування в аграрній сфері.
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Розвиток страхових відносин в аграрній сфері варто розглядати з
позиції поступального процесу виконання соціальної функції, тобто
розподілу ризиків і відповідальності між зацікавленими суб’єктами
підприємницької діяльності та забезпечення відшкодування збитків,
спричинених настанням страхових подій. Вагомим критерієм
ефективності страхування слід вважати рівень задоволення
страхувальників у страховому захисті. Практика закордонних країн
свідчить, що якість страхових послуг багато в чому залежить від
ефективного функціонування двох основних організаційних форм
страхової системи комерційної та взаємної (некомерційної) [3, с. 119].
На вітчизняному ринку майнового страхування майже всі
страхові компанії здійснюють свою діяльність виключно на
комерційних засадах, тим самим скорочуються можливості суб’єктів
ринку щодо збалансування їх страхових інтересів. Високі тарифи на
послуги аграрного страхування, відсутність індивідуального підходу до
потреб страхувальників, наявність суттєвих обмежень (зокрема,
вибірковість ризиків та клієнтів, висока франшиза тощо) у процесі
укладання та дії договорів страхування. Сформульовані аргументи
дають підстави констатувати про доцільність функціонування
комерційних і некомерційних інституцій на страховому ринку.
Згідно зі ст. 14 Закону України “Про страхування”, фізичні та
юридичні особи з метою страхового захисту своїх майнових інтересів
можуть створювати товариства взаємного страхування в порядку та на
умовах, визначених законодавством України [1]. Процес формування
капіталу страхового кооперативу здійснюється завдяки добровільній
акумуляції платежів його суб’єктів та спрямування їх на страхові
відшкодування у разі настання такої потреби (страхового випадку).
Діяльність страхових компаній, заснованих на комерційних засадах,
передбачає необхідність узгодження майнових інтересів страховиків і
страхувальників, які час від часу суперечать один одному стосовно
ризиків, що приймають на себе суб’єкти страхового процесу. Учасники
товариств взаємного страхування та страхових кооперативів
виступають страховиками і страхувальниками в одній особі. Всі члени
товариства рівні у своїх правах щодо формування і використання коштів
фонду, проте не можуть його використовувати одноосібно.
Найвагомішою перевагою функціонування страхових відносин
на кооперативних засадах в аграрній сфері, з поміж інших
організаційно-правових форм страхової діяльності є дотримання
принципу взаємодопомоги. Реалізація даного принципу надає право
кожному учаснику товариства на отримання страхового відшкодування
(незалежно від суми страхового платежу) у разі настання страхової
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події, але за умов виконання ними усіх зобов’язань перед
кооперативним об’єднанням (сплата страхових платежів). Важливо
також акцентувати увагу на інші існуючі переваги для страхувальників
від участі в некомерційних страхових установах.
До таких переваг належать: висока надійність страхового
захисту; наявність широкого спектру страхових послуг, що найбільше
відповідають очікуванням страхувальників; доступ кожного учасника
(члена) до управління страховим товариством; спроможність
максимально враховувати наявні потреби (у страховому захисті)
учасників товариства, оскільки умови та правила страхування
розробляються
і
затверджуються
самими
потенційними
страхувальниками. Поряд з існуючими перевагами у діяльності
товариств взаємного страхування варто зазначити про наявні недоліки,
а саме: низький рівень інфраструктурного та інституціонального
забезпечення діяльності товариств взаємного страхування; недостатня
популяризація страхової кооперації та недовикористання сучасних
інформаційно-комунікаційних можливостей щодо розвитку страхових
відносин в аграрній сфері; недосконалість методик оцінювання
ймовірності настання страхових подій та вжиття заходів, спрямованих
на їх попередження.
Подолання окреслених проблем залежить від реалізації
системних рішень, орієнтованих на вмотивування потенційних
страхувальників до добровільного об’єднання у страхові кооперативи.
Істотними аргументами такого поєднання майнових інтересів є:
фаховий аналіз ризикових ситуацій та оцінювання ймовірності настання
страхових подій; розробка та впровадження послуг, які в найбільшій
мірі спроможні задовольняти страхові потреби усіх учасників
кооперативу; прозоре та демократичне управління доходами і
витратами товариства взаємного страхування тощо.
Збалансування майнових інтересів членів товариств взаємного
страхування потребує розширення страхового покриття, як у галузі
рослинництва, так і в тваринництві. Це пов’язано з необхідністю
локалізації ризиків виробників сільськогосподарської продукції щодо
раптової загибелі чи вимушеного забою тварин внаслідок інфекційних
хвороб та інших небезпечних подій природного, екологічного та
техногенного характеру. Згідно з чинним законодавством на страхування
приймаються сільськогосподарські тварини, птиця, кролі, хутрові звірі,
бджолосім’ї, водні біоресурси і тваринницька продукція.
Потреба в активізації розвитку даного сегменту ринку
аграрного страхування на кооперативних засадах пов’язано з низьким
рівнем зацікавленості класичних страхових компаній у наданні
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відповідних послуг. Зокрема, впродовж 2017 р. було укладено лише 23
договори: 13 – ВРХ, 9 – страхування свиней та 1 – страхування свійської
птиці. Загальний ліміт відповідальності становить 316 млн грн, а сума
сплачених платежів – 2,4 млн грн [2]. Однією з основних причин
низького рівня покриття страхуванням ризиків в галузі тваринництва
слід вважати те, що діючі страхові тарифи (до 1 %) не забезпечують
покриття ризиків виробництва тваринної продукції, а відтак,
страховики не мають комерційного інтересу до даного виду
страхування. Вважаємо, що саме кооперативна форма страхування має
стати поштовхом відновлення процесу страхування тварин. Це,
насамперед, пов’язано з тим, що товариства взаємного страхування
використовують індивідуальний підхід до майнових потреб кожного з
потенційних страхувальників.
Зважаючи на реалії формування страхових відносин в аграрній
сфері, вважаємо за необхідне сформулювати авторське бачення
перспектив поступового забезпечення процесу страхування
сільськогосподарських ризиків на кооперативних засадах:

по-перше, завдяки добровільному об’єднанню і
самоорганізації потенційних страхувальників створюються необхідні
умови для реалізації справжньої ролі страхування у суспільстві, тобто
взаємодопомоги. Поєднання страхувальників і страховиків в одній
особі, дозволяє їм захисти свої майнові інтереси від агресивного
ринкового середовища. Учасники товариства взаємного страхування
самостійно визначають ліміти відповідальності, розмір страхових
тарифів та умови виплат страхових відшкодувань, що є однією з
ключових переваг для страхувальників у порівнянні з діяльністю
класичних страхових компаній;
 по-друге, важливим кроком щодо подальшої організації
товариств взаємного страхування є нормативно-правове регулювання
їх діяльності на страховому ринку. Йдеться, передусім, про
необхідність внесення змін і доповнень до Господарського та
Податкового Кодексів України, а також Законів України “Про
страхування”, “Про сільськогосподарську кооперацію”, “Про
особливості страхування сільськогосподарської продукції з
державною підтримкою” та інших, стосовно імплементації основних
форм і положень діяльності некомерційних страхових установ у
вітчизняному правовому полі. Законодавчі нововведення мають
закріпити суб’єктність зазначених установ з визначенням їх прав і
обов’язків, конкретизувати джерела формування доходів та
здійснення
витрат
з
метою
забезпечення
надійності
і
платоспроможності у середньо- та довгостроковій перспективах.
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Діяльність товариств взаємного страхування і страхових кооперативів
варто розглядати з позиції підвищення прозорості, демократичності,
недопущення монополізації та розширення можливостей виробників
сільськогосподарської продукції у виборі альтернативних варіантів
страхового захисту;

по-третє, з розвитком страхової кооперації в сільській
місцевості економічні інтереси страхувальників не обмежуються лише
потребою у нейтралізації майнових ризиків. Соціальна значимість
товариств взаємного страхування відображається у спроможності
надавати страхові послуги, які спрямовані на захист його учасників,
пов’язаних з їх життям, здоров’ям, працездатністю. Використання
диверсифікованого підходу до страхового захисту підвищує у
страхувальників зацікавленість щодо функціонування даної інституції
з огляду на формування соціально безпечних умов життєдіяльності та
використання можливостей здійснення активної підприємницької
діяльності в сільській місцевості.
Висновки.
Представлена
аргументація
доцільності
функціонування товариств взаємного страхування та страхових
кооперативів дає підстави констатувати про необхідність
урізноманітнення організаційно-правових форм взаємодії учасників
страхового процесу. Завдяки високій самоорганізації потенційних
страхувальників реалізуються їх страхові інтереси, здійснюється
вагомий вклад у створення сприятливих та безпечних умов для
виробництва і переробки сільськогосподарської продукції. Процес
удосконалення розподілу ризиків і відповідальності між учасниками
ринку аграрного страхування потребує раціонального поєднання
можливостей комерційних та некомерційних установ, спрямованих на
посилення страхового захисту в сільській місцевості.
Список використаних джерел
1. Про страхування : Закон України від 7 берез. 1996 р. № 85/96-ВР.
URL: http://iportal.rada.gov.ua (дата звернення 04.04.2019)
2. Ринок агрострахування України у 2017-му андеррайтинговому році :
аналітичне дослідження. Проект “Розвиток фінансування аграрного
сектору в Європі та Центральній Азії”, Міжнародна фінансова
корпорація (IFC, Група Світового банку). Компания “Агроиншуранс
Интернешнл”: веб-сайт. URL: www.agroinsurance.com (дата
звернення: 15.11.2017).
3. Тимошенко І. В. Некомерційні форми страхування: європейський
досвід. Вісник КНТЕУ. 2015. № 2. С. 119–132.
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ДОСВІД КООПЕРАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ВИРОБНИКІВ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
І. В. Абрамова, к. е. н., доцент,
доцент кафедри фінансів і кредиту ЖНАЕУ
Стаття містить теоретичне обґрунтування європейського
досвіду розвитку сільськогосподарської кооперації. Доведено, що
кооперація в ЄС сприяє зростанню продуктивності та дохідності
сільськогосподарського виробництва, забезпечує зайнятість, соціальну
захищеність й інтеграцію фермерів. Встановлено, що поширення
кооперативів в аграрному секторі економіки України має базуватися
на європейських принципах демократії, прозорості та солідарності
спираючись на усебічну державну підтримку.
Постановка проблеми. Невід’ємною складовою економічних
систем країн членів Європейського Союзу є кооперативні організації.
Особливо помітною є їх роль в аграрному секторі цих держав.
Діяльність кооперативів ЄС, заснована на принципах демократії,
прозорості та солідарність, відкриває для сільськогосподарських
виробників доступ до фінансових і матеріально-технічних ресурсів,
внутрішніх та зовнішніх ринків збуту, сприяє соціальному й
економічному розвитку сільських територій.
В контексті євроінтеграційних тенденцій, якими наразі
пронизаний аграрний сектор економіки України, вивчення досвіду
кооперативної співпраці фермерів європейських країн може бути
корисним як з позиції його адаптації до вітчизняних реалій, так і з
позиції врахування найістотніших помилок і прорахунків у розвитку
кооперативного руху цих держав.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вагомий внесок у
розбудову кооперативного руху в Україні зроблений В. Зіновчуком,
М. Маліком, Л. Молдаван, Ф. Горбоносом та ін. [1, 2]. Закордонний досвід
розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації та можливість
його адаптації до українських умов досліджували І. Колокольчикова,
Н. Павленчик, А. Шолойко, Г. Тросян, О. Чах-ні та ін. [3, 4]. Водночас, не
всі питання, пов’язані з можливістю адаптації закордонного досвіду є
достатньо вивченими і вирішеними, що вказує на необхідність
проведення окремого дослідження у зазначеному напрямі.
Виклад основного матеріалу. Ключовою проблемою повоєнної
Європи був голод. Впродовж тривалого часу на її вирішення були
спрямовані головні зусилля європейських держав. Аграрний сектор
почав відігравати провідну роль в контексті продовольчої безпеки цих
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країн. Римський договір про заснування Європейської економічної
спільноти, підписаний 25 березня 1957 р., містив найважливіші рамкові
положення Спільної сільськогосподарської політики (CAП),
спрямованої на розв’язання проблем голоду на Європейському
континенті.
Окрім того, спільна аграрна політика передбачала тісну
співпрацю з аграріями і для її забезпечення 6 вересня 1958 р. була
створена перша європейська представницька організація – Комітет
професійних сільськогосподарських організацій (COPA), який і донині
представляє як загальні, так і специфічні інтереси фермерів в
Європейському Союзі. Через рік сільськогосподарські кооперативи
Європейської Спільноти створили свою організацію – Генеральну
конфедерацію сільськогосподарських кооперативів (COGECA) [5].
COGECA тепер називається "Генеральна конфедерація
сільськогосподарських кооперативів у Європейському Союзі". Наразі
дана організація представляє інтереси близько 40 тис фермерських
кооперативів, в яких працює близько 660 тис чоловік і щорічний
загальний товарообіг яких сягає понад 300 млрд євро. З моменту свого
створення
Генеральна
конфедерація
сільськогосподарських
кооперативів у ЄС була визнана європейськими інституціями як
головний представницький орган всього сільськогосподарського
кооперативного сектора.
Діяльність кооперативів в країнах ЄС заснована на принципах
економічної демократії, прозорості й солідарності як один з одним, так
і з місцевими сільськими громадами. Вони відіграють життєво важливу
роль у просуванні продукції своїх членів безпосередньо до споживачів
та покращенні їх позицій на ринках збуту, сприяють виробництву
екологічно чистої продукції, активно долучаються до економічного та
соціального розвитку сільських територій.
Сьогодні в ЄС нараховується близько 14 млн фермерських
господарств та інших виробничих формувань, що безпосередньо
здійснюють сільськогосподарську діяльність. Середній розмір
фермерського господарства в ЄС складає менш як 13 га. Найбільші
розміри фермерських господарств в Данії (близько 59,7 га), Великій
Британії (близько 53,8 га), Франції (понад 52,1 га). В середньому в
країнах ЄС кооперацією охоплено понад 40 % фермерських
господарств. Головні показники розвитку сільськогосподарських
кооперативів в країнах-членах ЄС представлено в табл. 1.
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Таблиця 1
Головні показники розвитку сільськогосподарських кооперативів
в країнах-членах ЄС, 2017 р.
Країна член ЄС

Кількість
кооперативів, од
Бельгія
301
Болгарія
900
Чехія
548
Данія
28
Німеччина
2 400
Естонія
21
Ірландія
75
Греція
550
Іспанія
3 844
Франція
2 400
Хорватія
613
Італія
5 834
Кіпр
14
Латвія
49
Литва
402
Люксембург
55
Угорщина
1 116
Мальта
18
Нідерланди
215
Австрія
217
Польща
136
Португалія
735
Румунія
68
Словенія
368
Фінляндія
35
Швеція
30
Велика Британія
200
Всього
21 769
Джерело: побудовано за даними [6].

Кількість
членів, ос
524
45 710
1 440 600
2036
201684
1 179 323
858 000
10 734
863 323
24 917
12 900
61 544
1 815
140 000
306 300
16 539
170 776
160 350
138 021
6 172 746

Річний оборот,
млн Євро
3 257
1 327
67 502
67 502
512
14 149
711
25 696
84 350
167
34 362
62
1 111
714
1 058
204
32 000
8 475
15 311
2 437
204
705
13 225
7 438
6 207
347 342

Найбільша кількість сільськогосподарських кооперативних
організацій функціонує в Італії (5 834 од), Іспанії (3 844 од), Франції та
Німеччині (по 2 400 од). Водночас найбільшу кількість членів (1 440 600
осіб) вдалося залучити німецьким та (1 179 323 осіб) іспанським
кооперативам. Найвищі річні обороти від реалізації продукції у 2017 р.
одержали французькі (84 350 млн Євро) та німецькі (67 502 млн Євро)
кооператори.
Сільськогосподарські кооперативи майже всіх Європейських
країн широко підтримуються державою. Більшість країн-членів ЄС
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створили для кооперативів специфічне «кооперативне законодавство»,
яке надає їм певну свободу. Зокрема, законодавством, як правило, не
передбачено стандартної процедури управління кооперативом, хоча, в
більшості випадків, кооператори дотримуються принципу «один член
однин голос». Низка Європейських країн не встановлює вимоги щодо
мінімальної кількості членів у кооперативах (Данія, Литва, Хорватія,
Нідерланди), проте, деякі країни такі обмеження регламентують
(Бельгія, Італія, Франція).
У більшості країн ЄС кооперативи підпорядковуються загальній
системі оподаткування без будь-яких виключень або спеціальних
правил (Австрія, Бельгія, Хорватія, Чехія, Данія, Фінляндія, Франція,
Німеччина, Латвія та Румунія). Проте у Франції до кооперативів
застосовуються спеціальні податкові механізми, вони сплачують лише
корпоративний податок, регіональні збори та податок на нерухомість.
Грецькі кооперативи теж звільняються від сплати кількох податків. У
Нідерландах закон сприяє зменшенню оподатковуваного прибутку,
отриманого в результаті економічних операцій між членами
кооперативу. В Португалії існують специфічні податкові пільги для
кооперативів.
Висновки.
Проведене
дослідження
довело,
що
сільськогосподарська кооперація Європейського Союзу – це
економічно обумовлена ідеологія виживання сільськогосподарського
виробника в жорстких економічних умовах, можливість забезпечення
рівноправності у бізнесі для аграріїв не залежно від розмірів, форм,
видів чи напрямів господарювання. Українському аграрному сектору,
як і європейському, притаманна багатоукладність та дрібнотоварне
виробництво. Тому, поширення кооперації в аграрному секторі
економіки України має базуватися на європейських принципах
демократії, прозорості та солідарності спираючись на усебічну
державну підтримку.
Список використаних джерел
1. Зіновчук В. В. Чи підходить Україні європейська модель
сільськогосподарської кооперації? URL:
http://ir.znau.edu.ua
/bitstream/123456789/706/1/Cooperative_2014_09-18.pdf.
2. Малік М.Й. Проблемні питання розвитку кооперації та
інтеграційних відносин в АПК / Економіка АПК. 2010. №3. С.3-9.
3. Торосян Г.А. Досвід зарубіжних країн світу у питанні розвитку та
державної підтримки сільськогосподарської обслуговуючої кооперації
у контексті розвитку сільських територій. Науковий вісник
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КООПЕРАТИВНИЙ МАРКЕТИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ
РОЗВИТКУ АГРОБІЗНЕСУ
О. М. Буднік, к. е. н., доцент,
Житомирський національний агроекологічний університет
В ході проведення дослідження визначено сучасний стан
діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.
Розглянуто емпіричний приклад діяльності кооперативу, що
орієнтується на всебічне використання маркетингових складових.
Наголошено на перспективності кооперативного маркетингу як
концепції, що сприятиме успішному розвитку агробізнесових структур
в перспективі.
Постановка проблеми. В умовах євроінтеграційного вектору
розвитку аграрного сектора економіки становлення ринкових відносин
вимагає пошуку нових підходів щодо створення міцних,
конкурентоспроможних суб’єктів господарювання, здатних витримати
посилену увагу з боку міжнародних конкурентів. Це зумовлює
об’єктивну необхідність вирішення проблеми підвищення ефективності
функціонування аграрних підприємств. В зв’язку з цим, зростає
соціально-економічна роль кооперації, що сприятиме активізації
пошуку принципово нових підходів до виробництва продукції,
управління збутом та вибору ефективних каналів розподілу. Крім того,
актуалізується питання впровадження маркетингової компоненти в
організацію бізнесу як невід’ємної складової розвинутої ринкової
економіки та дієвого засобу реалізації підприємницького потенціалу.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Методологічні
викладки відносно кооперативного маркетингу знайшли відображення
у працях відомих дослідників: В. Зіновчука, О. Макушок, М. Маліка,
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Л. Молдован, А. Пантелеймоненка, А. Старостіної, Ю. Ушкаренко,
Г. Черевка тощо. Водночас, питання впровадження кооперативного
маркетингу в практику агробізнесу потребує детальнішого
опрацювання.
Мета та методика дослідження. Метою даного дослідження є
обґрунтування необхідності застосування концепції кооперативного
маркетингу як ефективного інструменту діяльності суб’єктів
агробізнесу. При проведенні дослідження використано загальнонаукові
методи, зокрема: абстрактно-логічний; аналізу і синтезу; порівняння та
співставлення; структурно-функціонального; системного узагальнення.
Виклад основного матеріалу. В результаті проведеного
наукового пошуку встановлено, що останнім часом спостерігається
збільшення кількості кооперативів в аграрному секторі економіки, про
що свідчать дані Мінагрополітики (рис. 1).
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Рис. 1. Динаміка кількості обслуговуючих кооперативів
в аграрному секторі економіки України, од.
Джерело: побудовано на основі даних [6. с. 109].
Проте, попри статистичну тенденцію до збільшення кількості
існуючих кооперативів, динаміка реально (фактично) діючих
кооперативів в Україні засвідчує їх скорочення. Так, у 2017 р. фактично
працювало лише 589 кооперативів, тобто 53,7 % від загальної кількості
зареєстрованих в аграрному секторі. Лідерами антирейтингу за часткою
не працюючих кооперативів, але таких, що заявлені документально є
Рівненська (27 од. проти 38 відповідно), Сумська (33 од. проти 47 од.),
а також Вінницька та Закарпатська області, в яких не діють по 67 %
зареєстрованих кооперативів [1]. Наведені дані свідчать про те, що
незважаючи на переконливі переваги кооперативної ідеї, натепер, вона
залишається поза увагою сільськогосподарських товаровиробників, а
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обсяги діяльності СОК є недостатніми. Причинами такого стану, як
пояснює В. Зіновчук, є те, що вітчизняні кооперативи ще дуже слабкі в
економічному плані, капіталізація їх підприємств практично «нульова».
Саме тому велика кількість кооперативів в Україні залишається лише
зареєстрованими, інші тягнуть проблематичне існування, а ще частина
повністю залежить від стороннього джерела фінансування [3, с. 7-11].
Враховуючи ситуацію, що склалася в аграрному секторі, слід
визнати, що наразі існує потреба впровадження принципово нової
моделі кооперування сільськогосподарських товаровиробників, а саме
кооперативного маркетингу, застосування якого базується на
першочерговості
проведення
комплексного
маркетингового
дослідження з визначенням споживчих потреб і запитів та розробкою і
пропонуванням відповідної продукції.
На підтвердження вищевикладеного, варто розглянути приклад
кооперативу Одещини «Горіх Причорномор’я», що має в
розпорядженні більше 150 га саду та власний розплідник грецького
горіху і фундуку. Кошти для створення кооперативу надано в рамках
конкурсу бізнес-планів і стартапів відповідно до розпорядження голови
ОДА на безповоротній основі. Нині кооператив займається
виробництвом власного продукту нового для вітчизняного бізнесу, а
саме – горіхової пасти з медом. Крім того, кооперативом налагоджено
вирощування трюфелю що коренях дерев. У планах членів кооперативу
– створення власної пасіки, для чого, разом з Інститутом біотехнологій
розробляється технологія висадки квітучих трав-сидератів До того ж, на
базі кооперативу запущено створення медового кластера, що
передбачає напрацювання моделі розвитку та взаємовигідної співпраці
з пасічниками [2. 4. 5]. Специфікою кооперативу є широке використання
заходів маркетингу, адже ним зареєстрована власна торгова марка
«Ukrainian honey food». Крім того, кооператив бере активну участь у
виставковій та ярмарковій діяльності, де пропонує виготовлену
продукцію з використанням рекламних заходів та засобів стимулювання
збуту.
Висновки. Таким чином, слід зауважити, що у сучасних реаліях
існують об’єктивні передумови, сприятливі для поширення
кооперативного руху на селі, активізація вбачається можливою за
рахунок впровадження та всебічного використання маркетингової
складової, що дозволить перемістити виробництво на якісно новий
рівень господарювання. Реалізація запропонованого набуває особливої
актуальності в умовах глобалізаційних змін. Адже, перспективою
розвитку вітчизняних агробізнесових структур є максимізація
використання їх ресурсного потенціалу і впровадження інноваційних
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підходів з метою підвищення конкурентоспроможності, а також пошуку
та завоювання «ринкових ніш» як на внутрішньому ринку, так і у
світовому просторі.
Список використаних джерел
примеров
успешной
кооперации
Режим
доступу:
http://project.liga.net/projects/cooperatives/
В Одеской области на базе орехового кооператива создадут медовый
кластер Режим доступу: http://agro-yug.com.ua/archives/15920
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КООПЕРАЦІЯ – ТЕХНОЛОГІЯ ОПТИМІЗАЦІЇ
ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ СУБ’ЄКТІВ АГРОБІЗНЕСУ
О. П. Власенко, к. е. н., доцент
Житомирський національний агроекологічний університет
Проаналізовано
інституційне
середовище
формування
трансакційних витрат суб’єктів господарювання. Розподілено
трансакційні витрати підприємств на дві групи: витрати ринкового
обміну і витрати ринкової адаптації. Представлено алгоритм оптимізації
трансакційних витрат суб’єктів агробізнесу в результаті кооперації.
Постановка проблеми. Аналіз світового досвіду дозволяє
стверджувати, що ефективне функціонування аграрного сектору
можливо лише на основі формування структур, які переорієнтовуються
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з виробничої на ринкову концепцію господарювання, засновані на
принципах підприємництва й поглиблення інтеграційних процесів між
сільським господарством та суміжними галузями. Такий підхід дозволяє
сільгоспвиробнику контролювати канали постачання матеріальнотехнічних засобів і реалізації продукції та суттєво знижувати вплив
трансакційних витрат на кінцеві результати діяльності. Основним
механізмом реалізації такої стратегії розвитку аграрного сектору, яка
ґрунтується на синергетичному ефекті групової дії, є кооперація. Це
обумовило вибір напряму дослідження.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідження
сільськогосподарської кооперації знайшли відображення в працях
вітчизняних науковців Ф. Горбоноса, В. Зіновчука, Л. Молдован, М.
Маліка, М. Туган-Барановського, Г. Черевка та ін. Автори
активно обґрунтовують механізм кооперації, як єдиний шлях
виживання сільськогосподарського товаровиробника в ринкових
умовах. Водночас питання впливу трансакційних витрат на діяльність
суб’єктів господарювання набуває широкого поширення й потребує
окремого дослідження в рамках аграрного сектору вітчизняної
економіки.
Мета та методика досліджень. Визначення алгоритму
оптимізації трансакційних витрат суб’єктів вітчизняного агробізнесу
шляхом об’єднання на кооперативних засадах. Використання в процесі
дослідження абстрактно-логічного методу дозволило окреслити
інституційне середовище формування трансакційних витрат. За
допомогою прийомів порівняння, аналізу, синтезу та наукової
абстракції визначено групи трансакційних витрат суб’єктів
господарювання. Застосування структурно-функціонального методу,
дозволяє визначити природу будь-якого економічного явища та
проаналізувати його окремі елементи. Таким чином визначено алгоритм
оптимізації трансакційних витрат суб'єктів агробізнесу в процесі
кооперації.
Результати дослідження. Термін «агробізнес» характеризує нову
концепцію сільського господарства визначальною характеристикою якої
є взаємовигідна співпраця суб’єктів аграрного ринку з використанням
концепції маркетингу і принципів ринкової економіки. Він охоплює
взаємопов’язаний і взаємозалежний ланцюжок руху продовольства і
сировини, що починається з постачання матеріально-технічних засобів і
закінчується кінцевим споживачем [7, с. 48].
Необхідною складовою процесу господарювання є налагодження
і здійснення економічного обміну товарами та послугами між
контрагентами, що пов’язано з витратами та залежить від особливостей
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інституційного середовища країни. Формальні і неформальні умови
поведінки учасників ринку впливають на результати господарювання та
перспективи функціонування фірми на ринку. Отже, сукупність зусиль
і витрат зазначених вище обумовлюють результативність проведення
ділових операцій (трансакцій).
В статті „Природа фірми” Р. Коуз доводить залежність розмірів
фірми і обсягів її господарської діяльності від величини трансакційних
витрат до яких він відносить витрати на з’ясування величини ринкових
цін, витрати на ведення переговорів та укладання контрактів [5].
Т. Фішера вважає що “трансакційні витрати – це специфічні витрати по
налагодженню і здійсненню передачі товарів, послуг, майнових прав,
що здійснюються між фізичними і юридичними особами” [4]. Деякі
дослідники розглядають трансакційні витрати з макроекономічної
позиції і трактують їх як “витрати експлуатації економічної системи”
[3, с. 53].
Найбільш узагальнене тлумачення трансакційних витрат полягає
в тому, що це будь які витрати, що пов’язані з координуванням і
взаємодією економічних суб’єктів [6, с. 29]. Отже, інституційне
середовище формування трансакційних витрат складається зі
споживачів, конкурентів, постачальників матеріально-технічних
засобів і послуг, фінансово-кредитних установ, консультаційних та
юридичних агентств, органів державного нагляду та контролю. Основні
види трансакційних витрат, розподілені на витрати ринкового обміну і
витрати ринкової адаптації, наведено в табл. 1.
Величина цих витрат істотно впливає на організаційні форми
економічної діяльності й фактично робить ці форми змістовними
економічними змінними, тому що при нульових трансакційних витратах
вибір організаційних форм не мав би значення [5]. Тому існування
різних форм і методів господарювання пов’язане саме з вирішальним
впливом трансакційних витрат на ефективність господарювання в
різних
галузях
економіки.
Найбільш
вразливою
категорією підприємств від негативного впливу трансакційних витрат є
аграрні.
Пошук шляхів підвищення ефективності вітчизняного аграрного
сектору неможливий без вивчення досвіду країн з ринковою
економікою, де агробізнес побудовано на засадах кооперації, що
забезпечує рентабельність сільськогосподарського виробництва в
ринкових умовах. Крім того, місія кооперативів у розвитку села має
охоплювати не тільки аграрну сферу, але й кредитні та страхові
відносини, спільне використання інфраструктурних об’єктів
соціального призначення (електромережі, водопровід, ремонтно92
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шляхове господарство, побутове обслуговування, соціально-культурні
установи тощо) [2, с. 11]. Також, кооперативне об’єднання
товаровиробників дозволяє вирішити ключові питання контрактації,
сформувати партії товарів й акумулювати ресурси для професійного
ринкового супроводу (сертифікація, маркетингові, консалтингові й
логістичні послуги) [1, с. 129].
Таблиця 1
Трансакційні витрати суб’єктів господарювання
Групи
Статті витрат
витрат
Витрати - інформаційні витрати на пошук партнерів і споживачів;
ринкового - втрати використання неповної або неправдивої
обміну
інформації;
- рекламні витрати;
- витрати
переговорного
процесу,
залучення
консультантів, юристів тощо;
- витрати на стандартизацію та сертифікацію продукції;
- витрати юридичного оформлення і підписання
контракту, проведення розрахунків, очікування виконання
контракту;
- витрати безпосереднього обміну продавця і покупця
(товар-гроші);
- витрати на контроль за виконанням контрактів;
- втрати внаслідок невиконання умов контракту; втрати
через порушення неоформлених домовленостей.
Витрати - витрати подолання адміністративних бар’єрів (хабарі,
ринкової подарунки і особисті послуги посадовим особам);
адаптації - витрати недосконалого інституційного середовища
(втрати від інфляції, втрати від непрозорості
конкурентного середовища і податкової політики, втрати
через використання неякісної інформації, втрати через
відсутність дієвої протекціоністської політики уряду,
втрати через використання екологічно неякісної
сировини і виробництво невідповідної продукції, втрати
невикористання соціального капіталу тощо)
Джерело: власні дослідження.

Висновки і пропозиції. Таким чином, алгоритм оптимізації
рівня трансакційних витрат в процесі кооперації реалізується
шляхом акумуляції капіталу і зусиль сільськогосподарських
товаровиробників з метою налагодження спільного матеріально
технічного постачання, модернізації виробництва й контролю каналів
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реалізації виробленої продукції та участі в розподілі доданої
вартості функціонуючого кооперативного об’єднання. Відбувається
зменшення кількості та вартості трансакцій і підвищується професійний
рівень контрактації (з’являється фінансова можливість залучати
спеціалістів в галузі маркетингу, менеджменту, юриспруденції тощо).
Крім того, сільськогосподарська кооперація має буди елементом
соціально-культурного розвитку сільських громад.
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СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ЯК СКЛАДОВА МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ
КООПЕРАТИВНОГО БІЗНЕСУ
Н. О. Куровська, к. е. н., доцент
Житомирський національний агроекологічний університет
Постановка проблеми. Сучасне становлення кооперативного
бізнесу має базуватися на засадах соціальної відповідальності, що
передбачає використання загальноприйнятних морально-етичних
цінностей. Це обумовлено, передусім, необхідністю дотримання
загальнолюдських норм поведінки, що створює необхідні передумови
для взаємоузгодженої діяльності суб’єктів кооперативних відносин.
Виходячи з досвіду зарубіжних країн, усвідомлення вагомості адаптації
кооперативного бізнесу до суспільних потреб в цілому сприятиме
формуванню соціально-відповідальної моделі розвитку національної
економіки.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми
соціальної відповідальності кооперативного бізнесу всебічно
розглянуто у працях багатьох вітчизняних науковців. Зокрема,
В. Зіновчук висвітлює питання щодо необхідності адаптації та
поширення європейської моделі кооперації на засадах соціальної
відповідальності та взаємодії товаровиробників «у національних
інтересах, що включає не тільки економічний, але й соціальний та
екологічний аспекти» [4]. В. Звонар розглядає соціальну
відповідальність як «соціоекономічний феномен», а відносини
кооперації – у якості «колективного створення, отримання або
споживання певного блага» [3]. Т. Костишина та Л. Рудич «визначають
вплив стратегії соціальної відповідальності споживчої кооперації на
формування людського потенціалу та забезпечення якості життя
населення» [6]. Проте питання залишається актуальним і потребує
подальшого дослідження у напряму дотримання загальнолюдських
норм поведінки та створенні необхідних передумов для
взаємоузгодженої діяльності суб’єктів кооперативних відносин на
основі використання загальноприйнятних морально-етичних цінностей.
Мета та методика дослідження. Мета дослідження полягає в
обґрунтуванні морально-етичних цінностей соціальної відповідальності
у кооперативному бізнесі. Гіпотезою дослідження є припущення, що
дотримання принципів соціальної відповідальності кооперативного
бізнесу сприятиме забезпеченню потреб та інтересів його учасників за
умови використання загальноприйнятних морально-етичних цінностей.
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Теоретико-методологічною основою дослідження є системний
підхід до пізнання фундаментальних положень економічної науки в
умовах формування кооперативних відносин. У процесі дослідження
застосовано метод аналізу та синтезу для критичного аналізу науковців
щодо соціальної відповідальності кооперативного бізнесу; абстрактнологічний метод (прийоми аналогії та співставлення, індукції та дедукції)
– для обґрунтування актуальності досліджуваної проблеми та
формулювання загальних висновків.
Результати дослідження. В умовах глобалізації економіки у
процесі формування суспільних відносин роль та значення соціальної
відповідальності набуває особливого значення, що широко відображено
у працях сучасних науковців. Зокрема, О. Грішнова вважає, що
основоположне значення формування і реалізації соціальної
відповідальності всіх суб’єктів держави обумовлене тим, що вона:
підвищує ефективність суспільства, сприяючи координації дій; створює
сприятливий клімат для економічного зростання, підприємницької
діяльності, соціального розвитку; зменшує соціальні, економічні,
інвестиційні ризики; створює умови для сталого розвитку і передумови
для успішного запобігання економічним кризам; сприяє людському
розвитку за усіма напрямами та ін. [1]. Розвиток кооперативного бізнесу
у ринковому середовищі передбачає необхідність формування й
використання соціально-відповідального ставлення до всіх учасників
підприємницького середовища.
У науковій літературі всебічно висвітлено значення соціальної
відповідальності та її основних принципів для кооперативного бізнесу,
що зумовлює інтерпретацію поняття кооперативу розглядати дещо з
іншого виміру. Зокрема, В. Зіновчук трактує дане поняття не тільки у
якості «соціально-економічного явища, але й емоційно-психологічної
аури співробітництва» [4, с. 13]. Такий підхід ґрунтується на основних
засадах та принципах соціальної відповідальності бізнесу в процесі
формування корпоративних відносин, в основі яких закладено
відповідні морально-етичні цінності.
Загальноприйнятні поняття «мораль» і «етика» варто розглядати
у якості невід’ємних взаємопов’язаних складових, що формують
відповідальне ставлення бізнесу до суб’єктів суспільних відносин.
Н. Ковтун розглядає мораль з позиції специфічної сфери соціальної
активності, для якої характерна єдність об’єктивної соціальної
необхідності та суб’єктивно зорієнтованої свободи волі індивіда або
соціальної групи [5]. Водночас, поняття етики являє собою систему
моральних норм і цінностей, властивих певній спільноті, соціальній,
професійній або іншій групі людей [2].
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Формування корпоративної етики в кооперації є невід’ємним
елементом забезпечення культури поведінки та волевиявлення кожного
учасника кооперативних відносин. В. Звонар наголошує на тому, що
безпосередньо «поведінка доброї волі проявляється як взаємодопомога
учасників. Її суть – це взаємна підтримка, товариськість, взаємний
захист, розумна самопожертва заради спільного блага» [3, с. 87].
Основоположними засадами розвитку суспільних відносин є
дотримання базових цінностей, що формують загальнолюдську
поведінку та забезпечують умови для соціально-економічного розвитку
бізнес-середовища.
В основі ціннісних орієнтирів необхідно виокремити такі
взаємопов’язані поняття: відповідальність, чесність, справедливість,
прозорість та повага (рис. 1).
Чесність

Справедливість
Збалансування
потреб
виробників
і споживачів

Відвертість
у взаємовідносинах

Відповідальність

Повага

Гармонізація
відносин між
учасниками
ринку

Відкритість
для
стейкхолдерів
Прозорість

Рис. 1. Класифікація та взаємозв’язок
морально-етичних цінностей кооперативного бізнесу
Джерело: власні дослідження.
Основою
морально-етичних
цінностей
виступає
відповідальність, що інтегрує в собі такі елементи: чесність,
справедливість, прозорість та повагу. Зокрема, формування
взаємозв’язків на основі чесності сприятиме відвертості, порядності та
взаємодовірі між суб’єктами ринку, зміцненню благополуччя
виробників та суспільства в цілому. Справедливість, у свою чергу,
ґрунтується на дотриманні певних постулатів, що визначають
морально-етичні норми поведінки індивідуума соціуму. Доцільним є
застосування прозорості в якості ціннісного орієнтиру, що сприятиме
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веденню кооперативного бізнесу шляхом відкритості спілкування,
повноті, достовірності та доступності інформації про виробника і
переробника сільськогосподарської продукції, а також є важливим
напрямом взаємодії зі стейкхолдерами. Безперечно, завдяки існуючій
повазі у колективі створюються необхідні засади для опрацювання та
прийняття управлінських рішень, виходячи з власних економічних
інтересів та наявних потреб партнерів по бізнесу.
Відтак,
відображення
морально-етичних
цінностей
кооперативного бізнесу дає підстави констатувати, що їх дотримання є
необхідними сучасними атрибутами забезпечення ефективного
функціонування. Формування основоположних морально-етичних
цінностей у бізнесі є необхідною умовою його розвитку у
середньостроковій та довгостроковій перспективах. В основі реалізації
сучасної політики кооперативу мають бути закладені відповідні ціннісні
орієнтири, що в своїй багатоманітності сприяють встановленню
збалансованих взаємовідносин між усіма учасниками корпоративних
відносин.
Висновки. Отже, роль соціально відповідального ставлення
учасників кооперативного бізнесі набуває особливого значення з огляду
використання суспільних заходів щодо виробництва та переробки
сільськогосподарської продукції. Дотримання морально-етичних
цінностей бізнесом спрямовано на відстоювання багатогранних
інтересів всіх учасників кооперативних відносин, заснованих на
принципах
доброчесності,
моральності
та
відповідальності.
Результатом впровадження принципів соціальної відповідальності має
бути забезпечення морально-психологічного та матеріального
благополуччя соціуму в процесі здійснення кооперативної діяльності.
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ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ
А. В. Лапін, к. е. н., доцент,
І. О. Грінчук, старший викладач,
Житомирський національний агроекологічний університет
У дослідженні представлено огляд рівня розвитку
автоматизації аграрного сектора на прикладі передових країн світу.
Виявлено основні тренди, тенденції та прогнози розвитку технологій
виробництва сільськогосподарської продукції. Наведені приклади
використання інтернету речей в сільському господарстві (Agriculture
IoT, Internet of Things, IoTAg, AIoT). Зроблено оцінку загального
економічного ефекту від діджіталізації, автоматизації та
впровадження інтернету речей в сільському господарстві.
Запропоновано модель прямих продажів як перспективний підхід при
кооперації підприємств маркетингового ланцюжка.
Постановка проблеми. Цифрові технології стають основним
елементом підвищення продуктивності праці, впровадження інновацій
та підвищення якості життя. Все більше найрізноманітніших пристроїв,
що використовують технологію міжмашинної взаємодії (M2M, machine
to machine), підключаються до мережі Інтернет. В рамках такого
технологічного рішення використовується ряд спеціалізованих
пристроїв, які збирають інформацію телеметричного характеру.
Ключовою властивістю таких систем є необов’язкова участь людини в
прийнятті управлінських рішень. Саме цей аспект зумовив
вдосконалення концепції M2M і появи поняття «інтернет речей».
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Метою дослідження є аналіз аспектів розвитку інтернету речей
щодо аграрного сектора економіки України.
Аналіз останніх досліджень. Інтернет речей (Internet of Things –
IoT) – концепція мережі, що складається із взаємозв’язку між фізичними
пристроями, які мають вбудовані датчики, а також програмного
забезпечення, що дозволяє здійснювати передачу і накопичення даних
[1].
Термін «Інтернет речей» вперше був введений Кевіном Ештоном
у 1999 році під час його роботи з Procter & Gamble для опису систему, в
якій фізичні об’єкти могли бути пов’язані з датчиками і мережею
Інтернет. К. Ештон ввів цей термін, щоб проілюструвати можливості
радіочастотної ідентифікації (RFID), яка використовується в
корпоративних системах поставок, щоб порахувати і відстежити товари
без потреби в людському втручанні.
Основна частина. Інтернет речей складається з слабко
пов’язаних між собою розрізнених мереж, кожна з яких була розгорнута
для вирішення своїх специфічних завдань. Наприклад, в сучасних
автомобілях працюють відразу кілька мереж: одна керує роботою
двигуна, інша – системами безпеки, третя підтримує зв’язок тощо. В
офісних і житлових будівлях також встановлюється безліч мереж для
управління опаленням, вентиляцією, кондиціюванням, телефонним
зв’язком, безпекою, освітленням [5]. З розвитком Інтернету речей ці та
багато інших мереж будуть підключатися одна до одної і набувати все
більш широких можливостей в сфері безпеки, аналітики та управління.
В результаті Інтернет речей надбає ще більше можливостей відкрити
людству нові, більш широкі перспективи (рис. 1).
Україна є одним із провідних виробників сільськогосподарської
продукції в світі навіть при тому, що відсоток використання високих
технологій в аграрному секторі країни доволі низький – близько 10-15%
порівняно зі світовими лідерами [4]. Якщо Україна почне поєднувати
агропромисловий комплекс та останні технологічні розробки інтернету
речей це дасть суттєвий поштовх економічному розвитку та
продовольчій безпеки держави. Фермери в світі все частіше
використовують
наукові
досягнення
для
збільшення
конкурентоспроможності та економічної незалежності. Використання
дронів, автопілотів, цифрових карт ґрунтів та великої кількості
метеорологічних даних вже стало невід’ємною частиною аграрного
сектора в багатьох країнах світу. Адже володіння технологією стає
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конкурентною перевагою, що є не лише вигідними з економічної точки
зору, але й мінімізується шкода, що наноситься довкіллю [3].
Сільське
господарство

Медицина

Транспорт та
логістика

«Розумний»
будинок

Побутові
пристрої
Інтернет
речей

Пристрої, що
носяться на
собі

Промислове
виробництво

Торгівля

Екологія

Безпека

Рис. 1. Міжгалузева взаємодія на основі Інтернету речей
У найближчі кілька десятиліть сільське господарство стане
однією з найважливіших галузей в світовій економіці. Це пов’язано з
тим, що до 2050 року необхідно буде виробляти на 70% більше
продовольства, щоб нагодувати постійно зростаюче населення Землі. У
зв’язку з цим швидкий розвиток нині отримують технології AIoT
(Agriculture IoT). Згідно з новим дослідженням BI Intelligence, саме IoT
може стати тією технологією, яка виведе сільське господарство на
новий рівень. Високотехнологічне обладнання швидко стає частиною
стандартного набору для сучасного фермера. У своєму дослідженні BI
Intelligence зробили прогнози як будуть розвиватися AIoT і як це буде
сприятиме розвитку аграрного сектора в майбутньому. Результати
дослідження відображено на рис. 2 [2].
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Рис. 2. Орієнтовні обсяги поставок IoT обладнання
для сільського господарства
Технології IoT можуть трансформувати сільське господарство в
багатьох напрямах. Аспекти використання сучасних технологій в
аграрній сфері наведено на рис. 3.
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Рис. 3. IoT-аспекти підвищення ефективності виробничоекономічних процесів фермерських господарств
У
взаємовідносинах
між
сільськогосподарськими
товаровиробниками і учасниками маркетингового ланцюжка (переробні
підприємства, логістика, підприємства зі збуту готової продукції)
перспективним є перехід на модель прямих продажів, при якій виробник
має розрахунки щодо обсягу і структури попиту і за рахунок
використання моделей предикативної аналітики виробляє стільки,
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скільки потрібно споживачеві, а управління поставками товарів
здійснюється на принципах автоматичного обміну інформацією між
учасниками ланцюжка просування продукції.
Висновки. Комплексна реалізація вище наведених заходів,
усунення стримуючих факторів і впровадження проектів AIoT
сприятимуть:
 підвищення привабливості галузі для інвесторів, підприємців,
працівників;
 поліпшення умов життя в сільській місцевості;
 підвищення рівня кваліфікації, конкурентоспроможності,
заробітної плати працівників;
 розвитку всередині країни нових висококонкурентних
технологій: Big Data, Data Science, Machine learning, Artificial
Intelligence;
 підвищенню попиту на наукові дослідження та інновації;
 розвитку сільськогосподарської та біотехнологічної науки;
 розвитку нових видів страхових сервісів.
 розвитку нових e-commerce майданчиків в сільському
господарстві як для реалізації продуктів харчування, так і сировини для
переробних підприємств.
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РОЛЬ ОБСЛУГОВУЮЧОЇ КООПЕРАЦІЇ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ
СТІЙКОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
О. В. Макушок, к.е.н., доцент,
Уманський національний університет садівництва
У статті визначено важливість обслуговуючої кооперації у
забезпеченні соціально-економічного розвитку сільських територій.
Виявлено основні проблеми та напрями розвитку сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів. Обґрунтовано необхідність становлення
сільськогосподарської обслуговуючої кооперації в Україні як механізму
розвитку сільських територій.
Постановка проблеми. Відродження кооперативного руху в
Україні визначено одним зі стратегічних векторів державної аграрної
політики, інструментом економічного зростання аграрного сектора,
становлення сільського розвитку та захисту економічних інтересів
господарюючих суб’єктів за умов турбулентності бізнес-середовища.
Стратегічне передбачення обмеженості інвестиційної активності та
привабливості,
а
також
можливостей
аграрної
сфери,
сільськогосподарські кооперативи, як соціальні організації з
економічним змістом, є локомотивом розвитку сільських територій та
економіки [1, с. 239].
Аналіз останніх досліджень і публікацій Проблематика
всебічного дослідження кооперативних організацій не тільки з метою
використання досвіду та кращих традицій кооперативного руху, а також
широкої популяризації та розповсюдження кооперативних знань
висвітлена у роботах: Величко А. Є. [2], Зіновчук В.В. [3], Рудік О. [4],
та ін. Теоретичні та методологічні положення управління сталим
розвитком регіонів та сільських територій висвітлено у працях:
Лупенка Ю.О. [5], Могильного О.М. [5], Орлатого М.К. [5] та інших.
Однак окремі аспекти, що стосуються ролі та значення кооперативних
формувань у розвитку сільських територій в Україні, висвітлені ще
недостатньо.
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Мета і методика дослідження. Метою дослідження є
обґрунтування місця та ролі сільськогосподарської обслуговуючої
кооперації та її впливу на розвиток сільських територій України.
Виявлення
основних
проблем
та
напрямків
розвитку
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.
Виклад основного матеріалу. Одним із результатів ринкового
реформування аграрного сектору є становлення і розвиток різних форм
господарювання, зокрема малого підприємництва, яке виконує важливу
роль в сільському розвитку. До цієї категорії господарств належать малі
фермерські господарства та особисті селянські господарства, які
виробляють найбільшу частку сільськогосподарської продукції серед
усіх сільськогосподарських підприємств. Досліджено, що з 32,1 тис.
фермерських господарств 97,5% – це малі фермерські господарства, які
обробляють 55,5% ріллі та виробляють 52,2% валової продукції
сільського господарства усіх фермерських господарств. Крім того, в
країні функціонує ще 4,3 млн. особистих селянських господарств, які
обробляють 6,5 млн. га землі та виробляють біля 50% валової продукції
сільського господарства [6]. Тому, вирішення проблем подальшого
ефективного товароруху їх продукції до кінцевого споживача
вбачається у їх об’єднанні в сільськогосподарські обслуговуючі
кооперативи.
Аналіз динаміки кількості діючих господарюючих суб'єктів за
основними групами сільськогосподарських товаровиробників (табл. 1)
показав нестабільність у їх показниках протягом досліджуваного
періоду. Це пов’язано насамперед з реакцією підприємств на зміни
економічних умов їх розвитку. Так, кількість сільськогосподарських
підприємств у 2017 р. порівняно з 2013 р. зменшилася на 4%, але
відносно 2014 р. – збільшились на 11%.
Домінуючою за кількістю суб’єктів формою господарювання в
аграрному секторі економіки України є фермерські господарства. Їх
кількість щорічно збільшується, зокрема у 2017 р. порівняно з 2013 р. –
на 13,6 %. Спостерігається також збільшення кількості
сільськогосподарських
обслуговуючих
кооперативів
протягом
досліджуваного періоду на 5,5 %. Проте, кількість особистих
селянських господарств постійно зменшується. Це пов’язано з
трансформацією господарств населення або певної їх сукупності у
фермерське господарство, фермерського господарства чи їх сукупності
– у сільськогосподарське підприємство та інші комбінації.
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Таблиця 1
Динаміка загальної кількості господарств за основними групами
сільськогосподарських товаровиробників в Україні
за період 2013-2017 рр.
Категорія господарств
Сільськогосподарські
підприємства
Фермерські господарства
Особисті селянські
господарства, тис.
Сільськогосподарські
обслуговуючі кооперативи

2013

2014

Роки
2015

2016

2017

53125
39632

51911
39563

47697
33682

45898
44409

50991
45035

4138

4136

4108

4075

4032

1017

1022

1026

1097

1073

Джерело: [7, 8]
Позитивна статистика 2017 року свідчить, що аграрна галузь в
Україні почала потрохи відроджуватися. Оскільки останні кілька років
вона лише занепадала, а кількість аграрних підприємств скорочувалася.
Вважаємо, що перспективним буде дієвий механізм трансформації
сільськогосподарських
товаровиробників
із
однієї
форми
господарювання у більш прогресивну та інтегровану. Це дасть змогу у
перспективі суттєво підвищити рівень конкурентоспроможності
вітчизняного аграрного сектора економіки.
Розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації є
одним із пріоритетів аграрної політики та інструментом досягнення
економічного зростання в аграрному секторі, становлення сільського
розвитку
та
зміцнення
дрібних
товаровиробників,
їх
конкурентоспроможності на продовольчому ринку, більш надійний
захист від впливу монополізованих структур в агробізнесі. Тому,
важливо
оцінити
місце,
роль
і
тенденції
розвитку
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів у структурній
трансформації аграрного сектора України, як одного із пріоритетних
напрямів сільського сталого розвитку.
Ефективне сільськогосподарське виробництво є основою
забезпечення продовольчої безпеки держави, задоволення населення
країни високоякісними продуктами харчування в достатній кількості та
різного асортименту. Нинішня аграрна структура, при якій
збільшується концентрація земель агрохолдингів, які спеціалізуються
на вирощуванні високорентабельних та монокультур переважно
зернової та олійної груп, а виробництвом трудомісткої плодоовочевої та
м’ясо-молочної продукції займаються дрібні особисті селянські
господарства та фермери, є незбалансованою. Сільськогосподарська
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концентрація в такому вигляді не передбачає соціальний розвиток села,
створення нових робочих місць, зниження цін на продукти харчування
[9]. Тому, вважаємо, що лише розвиток сільськогосподарської
кооперації в Україні дозволить використовувати переваги великого
товарного виробництва
і
враховувати
інтереси
сільських
товаровиробників, допомагаючи відродженню селянина як господаря
виробництва, реального власника засобів виробництва і виробленої ним
продукції, що в свою чергу сприятиме сільському розвитку.
Висновки. Становлення сільськогосподарської обслуговуючої
кооперації в Україні є складною соціально-економічною проблемою.
Вирішення цієї проблеми неможливе без чіткого розуміння суті та
принципів кооперативних організацій, розбудови кооперації на селі як
складової частини аграрної політики держави, створення відповідної
законодавчої бази і здійснення необхідних організаційних заходів.
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СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА КООПЕРАЦІЯ В УКРАЇНІ
В. О. Мариненко, к. н. держ. упр.,
НДІ «Украгропромпродуктивність»
У статті висвітлено розвиток кооперативних процесів в
агропромисловому комплексі України. Досліджено тенденції розвитку
агропромислової кооперації та особливості розвитку кооперативного
руху в Україні. Визначено актуальність кооперативного руху в
сільському господарстві та його вплив на розвиток ринкової економіки.
Висвітлено основні проблеми розвитку кооперації в агропромисловому
комплексі України.
Постановка проблеми у загальному вигляді. В сучасних
умовах побудови ринкової економіки в Україні сільськогосподарська
кооперація є важливим компонентом ринкових відносин, вона пропонує
раціональну
форму
ведення
господарства.
Як
відомо
сільськогосподарські кооперативи представляють собою як об’єднання
сільських мешканців з метою спільного виробництва аграрної
продукції, так і самих сільськогосподарських товаровиробників з метою
організації надання різноманітних послуг. Тому розвиток кооперації у
вітчизняному агропромисловому секторі необхідно впроваджувати
використовуючи закордонний досвід з врахуванням специфічних реалій
України. Так як розвиток сільськогосподарської кооперації
проголошено одним із пріоритетних напрямів державної аграрної
політики і в останні роки відбувається якісне зрушення в
сільськогосподарській кооперації необхідно обов’язково, враховуючи
міжнародний досвід, дотримуватись міжнародних принципів кооперації
та суті кооперативного підприємства.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемами
розвитку сільськогосподарської кооперації присвячені наукові
дослідження таких відомих вчених, як І. Бурачек, І. Витанович,
В. Гончаренко, В. Зіновчук, Л. Климюк, М. Малік, В. Месель-Веселяк,
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О. Могильний, Л. Молдаван, П. Саблук та ін. Однак проблеми
сьогодення в сільськогосподарській кооперації залишаються
малодослідженими і потребують подальшої поглибленої розробки. Це
насамперед стосується обґрунтування мотиваційного механізму
кооперативних формувань та дослідження різноманітних аспектів,
пов’язаних з відродженням обслуговуючої сільськогосподарської
кооперації за умов ринкової економіки.
Метою дослідження є аналіз сучасного стану системи
обслуговуючої сільськогосподарської кооперації України і виявлення
перспектив її розвитку.
Виклад основного матеріалу дослідження. В Україні чинним
законодавством визначено, що сільськогосподарська кооперація – це
система сільськогосподарських кооперативів, їх об’єднань, утворених з
метою задоволення економічних, соціальних та інших потреб членів
кооперативів. За цілями, завданнями і характером діяльності
сільськогосподарські кооперативи поділяються на обслуговуючі та
виробничі [1].
Початок коопераційного руху на українських землях припадає на
1860 роки. Саме тоді почали діяти перші споживчі та ощаднопозичкові
товариства, а наприкінці 1890 років вже почали створюватись
хліборобські артілі та сільськогосподарські громади. Тривалий час
кооперація на українських землях розвивалася без власних
централізованих об’єднань – спілок. Сільськогосподарська кооперація
веде свій початок від хліборобських артілей, а також
сільськогосподарських громад, що займалися просвітницькою та
агрокультурною роботою [2].
Важливою складовою агропромислового комплексу України є
кооперативи з обслуговування селянських та дрібних фермерських
господарств, що створюються переважно при сільських громадах. Серед
основних напрямків їх діяльності – обробіток земельних ділянок,
заготівля і збут продукції, спільне використання складної техніки,
матеріально-технічне постачання, штучне осіменіння тварин,
інформаційно-консультативні послуги та ін. Такі кооперативи
створюються переважно там, де сільськогосподарські підприємства не
в змозі або не зацікавлені надавати послуги населенню [3].
Фермери отримують прибуток залежно від того, скільки
продукції вони поставили в кооператив. І кількість вкладених в його
роботу грошей пов’язана тільки з тим, як часто і в якій мірі господарство
користується послугами об’єднання. При цьому система акцій в
кооперативній діяльності не використовується: отриманий дохід
залежить тільки від кількості поставленої продукції. Люди, які не
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входять в об’єднання і не пов’язані з сільським господарством, не
можуть впливати на життя кооперативу. Таким чином, на виборах голів
голоси всіх членів однаково рівні – це і відрізняє кооперативи від інших
видів організацій. Однак, такі кооперативні принципи не є
універсальними для всіх країн і мають свою специфіку.
На даний час потенціал сільськогосподарської кооперації в
Україні залишається недостатньо реалізованим. Кількість виробничих
кооперативів у 2013–2017 рр. постійно знижувалась, невеликою була й
кількість обслуговуючих кооперативів. Тільки з 2013 року розпочалася
певна тенденція що до їх зростання [4].
Так, за 2018 рік зросла кількість діючих сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів на 125 одиниць і сьогодні їх нараховується
735. Об’єднання виробників у кооперативи є ефективною формою
ведення бізнесу, адже оптимізація витрат відкриває багато перспектив
для розширення виробництва, і я к результат – нарощення прибутку. З
2018 року в Україні діє державна програма з відшкодування
кооперативам 70% вартості придбаного обладнання, якою скористалися
6 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, 2 з яких –
новостворені. Державну підтримку було надано кооперативам
молочарського та плодово-ягідного напрямів діяльності для придбання
обладнання із зберігання та переробки сільськогосподарської продукції
на суму понад 8,5 млн грн. Так, для сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів було розширено напрями діяльності, за
якими вони можуть отримати урядову підтримку, додавши овочеві
кооперативи, із заготівлі і переробки дикорослих ягід, грибів і рослин та
продукції бджільництва. Крім того, 70% вартості компенсується не
тільки за українське обладнання, але й техніку для транспортування с/г
продукції.
У порівнянні із 1 січня 2018 року із 735 діючих
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів: молочарських –
186 (+44), з обробітку землі та збирання врожаю – 162 (+16), м’ясних –
35 (-16), плодоовочевих – 113 (+34), зернових – 41 (+1) та з надання
інших послуг – 198 (+46) [5].
Проте, у порівнянні з іншими європейськими країнами – це дуже
маленький результат. Україні потрібно орієнтуватись на нові моделі
господарювання, в тому числі і кооперативи, адже саме завдяки їм
можна досягти оптимізації фермерських витрат, особливо якщо вони
створення із ініціативи самих фермерів. Тому в певній мірі розвиток
кооперативного руху є необхідністю в Україні.
На розвиток кооперації в Україні можна зараз також залучити і
зовнішнє фінансування. Це міжнародні фонди та проекти, що готові
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підтримувати проєвропейські зміни в нашій державі. Ними можуть
скористатись як самі кооперативи так і дорадчі служби, неприбуткові
організації, які ставитимуть за мету стимулювання розвитку
кооперативів.
Зараз, коли в Україні немає дешевих кредитів, кооперативні
позики допомогли б багатьом аграріям. Аграрний сектор дозволив
країні вистояти у найскладніший час. Згідно інформації Держстату
України у 2016-му році 38% українського експорту – це агропродукція,
а в структурі внутрішнього валового продукту вона перевищила 10%.
Україна входить в трійку найбільших світових експортерів
сільськогосподарської продукції.
У розвинених країнах вже давно діють закони, що регулюють
відносини між державою та кооперативами. Воно і не дивно, адже
останні там грають роль своєрідної системи безпеки, яка в
непередбачених кризових ситуаціях зможе врятувати економіку країни.
Так як України – це аграрна країна, тому сільське господарство може не
тільки забезпечити продуктами харчування всю країну, але і збільшити
експорт сільськогосподарської продукції на світовий ринок.
Постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 року
№ 107 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених
у державному бюджеті для підтримки тваринництва, зберігання та
переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва)»
схвалив програми підтримки аграрного сектору за ключовими
напрямами у рамках Державного бюджету України на 2018 рік. Загальна
сума підтримки склала 6,3 млрд гривень проти 5,5 млрд грн в
попередньому році. Пріоритети – розвиток тваринництва, фермерського
і кооперативного руху, підтримка садівництва та виробництва
української сільгосптехніки при цьому основні зусилля сконцентровано
на галузях, які зможуть забезпечити довготривалий економічний ефект.
Зокрема, передбачалось:
– в рамках підтримки та розвитку сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів держава співфінансуватиме проекти, які
реалізуються СОК в тваринництві, садівництві, будівництві овоче- та
фруктосховищ, беручи на себе 70% витрат на придбання нового
обладнання для них. Крім того, у 2018 році уряд запустив програму
розвитку сільськогосподарських кооперативів, яка продовжується і в
2019 році.. Один з її пунктів – компенсація 70% вартості придбаного
ними обладнання [5].
Висновки. Саме позитивні зміни в аграрному секторі
здійснюють серйозний вплив на процес виробництва, розподілу і
споживання сільськогосподарської продукції, а проведення реформ
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щодо підтримки кооперації дає нові можливості і шанси для економіки
України. На нинішньому етапі розвитку аграрного сектора економіки
важливо найбільш повно використати досвід зарубіжних країн у
розвитку сільськогосподарської кооперації і разом із тим обґрунтовано
підходити до реального стану в країні.
Розвиток кооперативного руху в Україні міг би стати рушійною
силою якісних змін не тільки в аграрному секторі, а й в країні в цілому.
Але для цього потрібні об’єднані зусилля селян, громадських
організацій та представників влади. Профільні закони потребують
оновлення, а сама ідея кооперації – більшого висвітлення та
обговорення. Як показує світовий досвід у ринковій економіці
кооперативи є третьою силою або альтернативою державному та
приватному підприємництву.
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РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ОБСЛУГОВУЮЧИХ
КООПЕРАТИВІВ В УМОВАХ ПОВЕДІНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Л. В. Недільська, к. е. н., доцент
Т. В. Швець, к. е. н., доцент
Житомирський національний агроекологічний університет
Обґрунтовано роль сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів у місцевому економічному розвитку. Наведено принципи
кооперації та проаналізовано їх вітчизняні особливості з погляду
поведінкової економіки. Узагальнено можливі заходи посилення
поведінкових ефектів на розвиток сільськогосподарської обслуговуючої
кооперації в Україні.
Постановка проблеми. З-поміж пріоритетів аграрної політики
та сталого розвитку сільських територій чільне місце належить
подальшому розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації.
Кооперативи справедливо вважаються важливим інструментом
місцевого економічного розвитку, оскільки об’єднання дрібних
товаровиробників в обслуговуючі кооперативи сприяє становленню
приватного сектора на селі, розширенню сфери зайнятості та
підвищенню якості життя і доходів сільського населення, забезпеченню
сільського розвитку. Водночас вітчизняний досвід відображає
низькоактивні процеси розвитку сільськогосподарської кооперації, що
зумовлено низкою загальних та специфічних проблем, окремі з яких
ідентифікуються характеристиками поведінкової економіки.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Особливості
сільськогосподарської кооперації в Україні є предметом досліджень
О. Бородіної, В. Зіновчука, Ю. Лупенка, М. Маліка, О. Могильного,
Л. Молдаван, О. Пантелеймоненка та ін. Проте сучасні дослідження
концептуальних засад поведінкової економіки, що висвітлюються
переважно закордонними науковцями і в працях декількох вітчизняних
вчених (Н. Карпишиної, Т. Кізими, О. Набатової та ін.) породжують
гіпотезу про визначальний вплив соціально-психологічних чинників на
розвиток кооперації на сільських територіях України. Такі припущення
потребують поглибленого дослідження.
Мета та методика дослідження. Метою дослідження є
обґрунтування взаємозв’язку поведінкової економіки з процесами
розвитку обслуговуючої кооперації на сільських територіях України.
Дослідження здійснено загальнонауковими методами дедукції та
індукції, аналізу та синтезу, аналогії та ін., що забезпечило
обґрунтування наявності впливу психологічних чинників на прийняття
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економічних
рішень
стосовно
створення
і
розвитку
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.
Виклад основного матеріалу. Забезпечення сталого розвитку
сільських територій є одним з найактуальніших завдань стратегії
розвитку України. Чільне місце у вирішенні даного завдання належить
підтримці розвитку особистих селянських та фермерських господарств
на засадах формування сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів. Наразі в Україні напрацьовано низку законодавчих актів
і нормативних документів, методичних рекомендацій та практичних
розробок щодо розвитку сільськогосподарської кооперації. Через
органи влади кооперативи мають можливість отримати часткову
компенсацію за дорадчі послуги, техніку та обладнання, насіння,
кредити. Водночас процес становлення та розвитку обслуговуючих
кооперативів відбувається зі значними труднощами, що зумовлено
різними об’єктивними та суб’єктивними факторами (політичними,
економічними, організаційними, технологічними) та сучасними
умовами поведінкової економіки.
Тривалий час теорія суспільного розвитку базувалась на
положеннях про раціональний і цілком прогнозований характер
економічної поведінки як окремих індивідів, так і господарюючих
суб’єктів, які управляються цими індивідами. Абсолютно раціональна,
тобто побудована на розумному обґрунтуванні доцільності й основних
векторів своєї економічної діяльності, людина визнавалася важливим
чинником економічного прогресу. Принципи раціоналізму в поведінці
індивіда були визначальними, оскільки саме завдяки його інтелекту,
розуму та раціональним діям досягалися вагомі успіхи в економічному
розвитку [2].
У 1960-1970 рр. лауреат Нобелівської премії Герберт Саймон та
інші припустили, що люди лише задовольняються прибутком, а не
максимізують його, таким чином заклавши основу поведінковій
економічній теорії. Формування сучасної поведінкової економіки
розпочалося в 80-х роках минулого століття з теорії перспектив
(пояснення поведінки в умовах ризику), яка була розроблена Канеманом
і Тверським [1]. Відтак, поведінкову економіку визначають як напрям
економічної теорії, що досліджує вплив психологічних факторів на
рішення людей у різноманітних економічних ситуаціях.
Концепція поведінкової економіки ґрунтується на твердженні,
що індивіди є більш чутливими до втрат, ніж до виграшів. Це означає,
що для економічних суб’єктів уникнення збитків важливіше, ніж
отримання прибутків. Саме тому суб’єкти господарювання більше
енергії та інвестицій спрямовують на недопущення збитків, а не
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отримання прибутків. Окрім цього, індивіди готові нести набагато вищі
ризики для збереження ситуації (status quo) порівняно з ризиками,
пов’язаними з її зміною [3]. Базуючись на постулатах теорії
поведінкової економіки є підстави чітко окреслити причини
недостатнього поширення кооперативного руху в Україні та
сформувати можливі мотивуючі важелі.
Насамперед, українські селяни, підсвідомо в силу свого
менталітету, культурних та історичних цінностей, по особливому
сприймають кооперативні принципи. Так, добровільність та відкрите
членство у кооперативі не стало мотивуючим чинником для більшості
потенційних учасників, оскільки досвід колективних господарств
(колгоспів) надовго відклався у пам’яті та свідомості як зразок низької
ініціативності та відсутності відчуття власності. Крім того, в
українських селах через малопривабливий економічний та соціальний
клімат залишилось дуже мало активного населення, яке бажає та здатне
генерувати ініціативу і підтримувати її впродовж тривалого часу.
Принцип демократичного контролю також залишається вагомим
викликом для функціонування кооперативів, оскільки кооперативна
контролююча система передбачає повну прозорість господарської
діяльності між членами-власниками. Однак, для особистих селянських
та фермерських господарств, часто не прийнятно оприлюднювати
інформацію про власне господарство та обсяги ферм. Демократичні
засади ефективно господарювання спрацьовують при наявності
відносно однакового рівня кваліфікації та професійної підготовки,
можливості об’єктивно обирати лідера та менеджерів, здатності нести
відповідальність за свої дії в колективному господарстві та здійснювати
контроль за діями своїх партнерів. При цьому, на першому місці
виступає справедливість: люди готові витрачати свої ресурси, щоб
покарати інших за нечесну поведінку та винагородити тих, хто їм
сприяв. Натомість, у вітчизняній практиці досі поширені кумівство,
заздрість, низька відповідальність, що значно знижує довіру населення
як до членів кооперативу, так і всієї організаційно-правової форми
господарювання.
Участь членів у економічній діяльності кооперативу значно
обмежується низькими доходами та неплатоспроможністю населення.
Переважна більшість сільських жителів отримують субсидії на оплату
комунальних послуг і їм важко усвідомити, що їх мізерні доходи можна
ще скоротити, спрямувавши частину на пайові внески до кооперативу.
Поведінкова економіка доводить, що можливість витратити ресурси
(вкласти у створення чи розвиток) не одразу, а після одержання певного
доходу, члени кооперативу сприймуть значно охочіше й активно
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долучатимуться до спільної діяльності. У цьому контексті особливого
значення набувають програми державної підтримки та гранти.
Водночас вітчизняний досвід свідчить, що такі проекти недовготривалі
або одноразові, тому дрібні товаровиробники дуже обережно ставляться
до перспектив отримання цих коштів, оскільки дбають про можливі
наслідки (припинення фінансування або суттєві обмеження в освоєнні).
Окремим аспектом участі членів у діяльності кооперативу є
забезпечення виробництва відносно однакової за якістю продукції, що
також спричиняє низку об’єктивних труднощів, які з позиції
поведінкової економіки можуть стримувати селян об’єднуватись у
кооперативи (продукція сусіда гірша за якістю, і тому ціна на весь товар
буде нижчою).
Принцип автономії та незалежності в Україні отримав
особливе значення, оскільки сільськогосподарський розвиток часто
залежить від мінливих політичних настроїв, зміни урядів,
нестабільності пріоритетів розвитку, тощо. При цьому, органи влади
повсякчас втручаються в роботу обслуговуючих кооперативів, оскільки
не відчувають авторитетного власника, який би принципово відстоював
свої інтереси.
Освіта, професійна підготовка та інформація – це той
принцип, який найгірше розвинений у свідомості селянства. Більшість
жителів сіл (особливо віддалених від обласних та районних центрів)
займаються традиційними видами виробництва, використовують звичні
засоби та технології виробництва. Психологічний підхід таких людей у
виборі сучасних технологій, які покращують якість продукції та
дозволяють створювати додану вартість, важко змінити. У зв’язку з цим,
нагальним завданням держави, місцевих органів влади та громадських
організацій має бути розвиток кооперативної освіти, формування
творчого підходу та комунікативних навичок у пересічних сільських
жителів.
Міжнародний принцип співпраці між кооперативами на
теренах вітчизняної сільської економіки також наражається на свої
особливі виклики. При об’єднані з іншими кооперативами або їх
співпраці для кожного з членів-власників кооперативу, насамперед, є
ризик втрати контролю над ситуацією, що витікає з низького ступеня
довіри до членів свого кооперативу та інших кооперативів-партнерів.
Турбота про громаду – це особливий принцип кооперації, який
беззаперечно є найбільш мотивуючим для дійсних та потенційних
членів кооперативу. Можливість отримання конкретної, а не
прогнозованої, вигоди може стати визначальним поштовхом на шляху
до створення та розвитку кооперативу. Важливо відзначити, що такі
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вигоди мають соціальний характер, наприклад, підтримка односельчан
з обмеженими можливостями, літніх людей, екологічні заходи,
відбудова інфраструктури села, фінансування соціальних проектів
тощо. Важливо враховувати, що проявами поведінкового підходу є
обмежена егоїстичність, яка проявляється через опіку за рівнем
добробуту не лише власного, а й інших членів кооперативу та жителів
громади. Такі цілі і завдання кооперативів мають соціальний характер і
значно більше мотивують та спонукають людей до об’єднання, ніж
перспектива отримання прибутку чи додаткового доходу.
В цілому, поведінкова економіка характеризує будь-яке
управлінське рішення як нераціональний вибір індивіда під впливом
його емоційного стану, суспільних настроїв, звичаїв, традицій,
релігійних переконань чи модних тенденцій. У зв’язку з цим, варто
використовувати дані сфери для поширення і розвитку необхідних
процесів в економіці держави. Необхідними заходами мають стати
тренінги з фінансової грамотності, семінари з організації бізнесу,
майстер-класи із застосування особливих технологій тощо.
Останні тенденції свідчать про активізацію процесів створення та
розвитку кооперативів, особливо в межах об’єднаних територіальних
громад. Такі зміни пов’язані, передусім, із запровадженням грантового
фінансування потреб кооперативів та всебічною державною
підтримкою їх розвитку. Також, значну роль відіграють просвітницькі
заходи (тренінги, семінари, форуми, конференції тощо), які
організовують громадські організації та різноманітні міжнародні
агентства з метою поширення інформації про можливості зростання
добробуту місцевих громад і забезпечення сталого розвитку сільських
територій. Варто зважати, що гранти та державна політика не зможуть
забезпечити тривалий ефект для розвитку кооперації, адже кооператив
можна створити для отримання гранту чи держдопомоги і ліквідувати
після закінчення фінансування. Якщо змінити психологічний підхід
селян, мотивувавши їх участі у кооперативі практичними потребами та
інтересами, можна буде досягти сталого розвитку кооперації.
Висновки. Отже, поведінкова економіка поєднує психологічний
та традиційний підходи при аналізі мотивів і чинників прийняття
селянами заздалегідь нераціонального рішення – відмови об’єднуватись
в обслуговуючі кооперативи. Тому пошук форм і шляхів вирішення цієї
проблеми знаходиться в площині особливостей звичаїв, традицій,
регіональних уподобань чи психологічних настроїв населення, що
допоможе вчасно і повною мірою активізувати процеси створення і
функціонування кооперативів.
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КООПЕРАТИВНА МОДЕЛЬ РУХУ АГРАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ
Ю. В. Прудніков, к. е. н.
заступник директора підприємства облспоживспілки
«Житомирський кооперативний ринок»
Обґрунтовано, що кооперативна модель руху аграрної продукції
є інструментом розвитку аграрних ринків. Охарактеризовано
сутність, переваги та недоліки моделі оптових продовольчих ринків,
моделі
споживчої
кооперації
та
моделі
кооперування
сільськогосподарських товаровиробників (обслуговуюча кооперація).
Постановка проблеми. Розвиток сільськогосподарської
обслуговуючої кооперації є необхідним елементом формування
ринкових відносин в умовах становлення демократичного суспільства.
Нині високоорганізовані форми руху сільськогосподарської продукції
поширені у сферах виробництва та реалізації таких її видів як зернові,
цукрові буряки та олійні культури. Саме для таких видів продукції є
характерним функціонування усталених та ефективних форм зв’язків
між аграрними виробниками та підприємствами з її переробки. Проте,
реалізація інших видів сільськогосподарської продукції, у виробництві
яких домінують фермерські господарства, а також господарства
населення, відбувається наразі за менш ефективними формами.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед вітчизняних
економістів-аграрників особливо змістовні пропозиції щодо розвитку
ринків аграрної продукції містяться у роботах Ф. Горбоноса,
М. Горлачука, М. Гриценка, І. Корчинського, Н. Павленчик,
А. Павленчика, О. Серова та інших. Питанням розвитку кооперативної
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форми співпраці присвячено дослідження О. Буднік, В. Вітвіцького,
В. Зіновчука, Р. Корінця, Л. Молдаван, Л. Тарасович, Ю. Ушкаренко,
Г. Черевка, Т. Швець, О. Шпичака та інших. Водночас, поглибленого
дослідження потребують питання, пов’язані із формуванням
кооперативної моделі руху аграрної продукції в Україні.
Виклад основного матеріалу. Ринок за своєю суттю покликаний
узгоджувати попит і пропозицію у поточній та стратегічній перспективі
(тобто не порушувати умови відтворення сільськогосподарського
виробництва), сприяти задоволенню потреб цільових споживачів та
переробних підприємств у необхідній якісній сільськогосподарській
продукції. Серед різних організаційних форм взаємовідносин між
виробником сільськогосподарської продукції та її покупцем на ринку,
ефективною слід вважати ту, яка забезпечує мінімальні ризики і
трансакційні витрати та, відповідно, мінімізує посередницьку ренту
(рис. 1).
Модель оптових
продовольчих
ринків

Модель
споживчої
кооперації

Модель
кооперування
виробників
(обслуговуюча
кооперація)

Рис. 1. Моделі руху сільськогосподарської продукції
Джерело: адаптовано [2, с. 155].

Відтак, поряд із моделлю оптових продовольчих ринків, в
практиці господарської діяльності можна виділити ще декілька моделей
організації такого руху, зокрема, модель споживчої кооперації, яка
вибудовується навколо ключової фігури – посередника. В моделі
споживчої кооперації ініціатива щодо угод купівлі-продажу
сільськогосподарської продукції формується з боку її «споживача»,
зазвичай, закладу харчування чи переробного підприємства. Щоб
укласти таку угоду організація споживчої кооперації має виграти тендер
на закупівлю. Маючи власні активи, така організація за отримані від
замовника кошти здійснює закупівлю сільськогосподарської продукції
безпосередньо у виробників. Асортимент закупок при цьому є досить
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широким, включає як продукцію, готову до споживання, тобто таку, що
може бути реалізована кінцевому споживачу (картопля, овочі, фрукти),
так і сировину для переробних підприємств (зерно, худоба). Ширина
асортименту закупівель, з одного боку, є позитивним моментом такої
моделі, оскільки дозволяє організації диверсифікувати свою діяльність
та вигравати тендери, організовані замовниками з різних сфер
діяльності. Водночас, це вимагає утримання широкого кола
різноманітних активів, пристосованих для здійснення закупівель
різнорідної продукції [2, с. 112–113].
Кооперація виробників сільськогосподарської продукції
(обслуговуюча кооперація) з метою оптимізації її реалізації має суттєву
перевагу перед споживчою кооперацією з точки зору формування
зворотних зв’язків між продавцем продукції – суб’єктом ринку – та її
виробником. Іншими словами, кооператив, виступаючи продавцем (від
імені членів кооперативу) на ринку, не буде зловживати
представницькою функцією і привласнювати більшу частину доходів
від реалізації, а забезпечить повернення отриманих коштів
безпосереднім виробникам, оскільки він створений заради їх інтересів.
Водночас, така модель руху сільськогосподарської продукції не
гарантує ефективної ціни реалізації. Здійснюючи пошуки вигідного
контрагента, кооператив виробників має декілька альтернатив: поперше, покластися на випадок, не витрачати грошей на пошук, але
стикнутися з ризиком втратити виручку внаслідок псування продукції
або зниження ринкової ціни; по-друге, здійснити значні трансакційні
витрати, наприклад, на участь в тендері, і отримати гарантію реалізації
продукції за встановленою ціною при умові дотримання визначеної
якості; по-третє, інвестувати кошти в спеціальні активи сфери реалізації
продукції, в розбудову торгового майданчика або в оренду торгового
місця, з можливістю поторгуватися зі значною кількістю покупців та
шансом отримати велику виручку.
В перших двох випадках величина трансакційних витрат може
оцінюватися як обернена до ризиків: чим більші витрати, тим меншими
мають бути ризики і навпаки. Залишаючись ефективними одна відносно
іншої, ці дві альтернативи не можуть претендувати на статус
оптимальної, оскільки, на відміну від третьої, не мають довгострокових
пріоритетів. Можливість обслуговуючого кооперативу спільно
інвестувати в активи, необхідні для здійснення реалізації продукції, і
таким чином мінімізувати їх вартість, безумовно, є позитивним
моментом такої моделі. Більше того, на відміну від споживчої
кооперації, кооперування виробників може відбуватися за галузевою
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ознакою
і
передбачати
досить
обмежений
перелік
вузькоспеціалізованих активів.
Висновки. Таким чином, об’єднання виробників, що здійснюють
спільні інвестиції у розбудову торгових майданчиків, приміщення для
зберігання, сортування, перевірки якості сільськогосподарської
продукції (обслуговуюча кооперація) варто розглядати як ефективний
варіант, поряд зі споживчою кооперацією, яка такими активами вже
володіє.
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ПОБУДОВА СИСТЕМИ КООПЕРАТИВНО-ІНТЕГРАЦІЙНИХ
ВІДНОСИН В АПК
Т. М. Ратошнюк, к. е. н., с. н. с.
Інститут сільського господарства Полісся НААН України
Досліджено розвиток підприємництва в аграрній сфері та
розроблено теоретичні засади щодо удосконалення кооперативноінтеграційного розвитку аграрного підприємництва в умовах
євроінтеграції.
Постановка проблеми. Важливим орієнтиром розвитку
аграрного підприємництва та зростання ефективності функціонування
агропромислових формувань є забезпечення завершеності циклу
виробництва та реалізації готової продукції. Необхідність перетворень
у діяльності підприємств аграрного сектору економіки веде до появи
нових механізмів і форм взаємодії між суб’єктами господарювання,
зростання взаємозалежності у сфері розподілу і використання ресурсів,
що спричиняє необхідність узгодження сукупності взаємопов’язаних
економічних інтересів. Чинниками сприяння не лише стабілізації
економіки, а й економічного зростання прийнято вважати
вдосконалення організації й управління виробництвом, використання
інновацій у відтворювальному процесі, зростання продуктивності праці
тощо. Кожен із цих чинників так чи інакше пов’язаний з економічними
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інтересами, від узгодження яких залежить розв’язання багатьох
проблем індивідуального розвитку суб’єктів господарювання й
регіональної конкурентоспроможності, що спричинені деградацією
ресурсного
потенціалу,
технологічною
й
економічною
розбалансованістю.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідження
проблеми розвитку аграрного підприємництва, розробка теоретикопрактичних
та
методологічних
засад
забезпечення
конкурентоспроможного аграрного виробництва в умовах вступу до
ЄС. Серед авторів наукових розробок з цієї проблеми слід виділити
таких вчених: Андрійчука В., Варналій З., Дем’яненка М., Демчика І.,
Збарського М., Лупенка Ю., Маліка М., Меселя-Веселяка В.,
Пасхавера Б., Саблука П., Ситника В., Шпикуляка О., Шпичака О.,
Юрчишина В. та ін.
Метою дослідження є розробка теоретичних засад щодо
удосконалення кооперативно-інтеграційного розвитку аграрного
підприємництва в умовах євроінтеграції.
Виклад основного матеріалу. Цільовою орієнтацією
регіональної політики розвитку європейських країн, в першу чергу,
виступає забезпечення конкурентоспроможності окремих регіонів, від
якої залежать конкурентні переваги економіки об’єднаної Європи на
світовому ринку, а також її здатність використовувати такі властиві їй
фактори розвитку, як інвестиційні та інноваційні ресурси, можливості
електронної комерції, швидка адаптація до нових технологій, зростаюча
продуктивність праці тощо [1].
Розвиток підприємництва є предметом дослідження ученими
різних фахових напрямів, представниками певних наукових шкіл,
ідеологами, політиками. Але провідне місце серед них займає проблема
підприємництва як система особливих функцій, спрямованих на
забезпечення розвитку і вдосконалення господарського механізму,
постійне оновлення економіки господарюючих суб’єктів, створення
інноваційного поля діяльності. Саме цей напрям соціальноекономічного розвитку стає предметом дослідження не лише науковців,
а й тих, кого цікавить можливість практичного впровадження ідей,
пов’язаних із різними аспектами підприємництва [2].
Дослідження показують, що важливими принципами вільного
розвитку аграрного підприємництва в умовах євроінтеграції є:
використання різноманітних форм власності та господарювання;
поєднання різних розмірів підприємств; переважний розвиток малого
підприємництва; збереження та раціональне використання наявної
матеріально-технічної бази для виробництва продовольчої продукції.
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З огляду форм економічної і типів організаційної інтеграції можна
зробити висновок, що в аграрному секторі України в основному створено
умови для посилення інтеграційних процесів з метою створення
конкурентоспроможного
великотоварного
агропромислового
виробництва з можливим застосуванням механізмів взаємовідносин:
- кооперативних, особливо важливих для об’єднання діяльності
особистих
селянських,
фермерських
господарств,
сільськогосподарських виробничих кооперативів;
- асоціативних, що об’єднують як великі, так і малі форми
сільськогосподарського підприємництва;
- корпоративних, що об’єднують переважно діяльність
сільськогосподарських підприємств корпоративного типу (товариств з
обмеженою відповідальністю, повною відповідальністю, командитних
товариств, акціонерних товариств відкритого та закритого типів тощо).
Завданням державних, регіональних і місцевих самоврядних
органів влади є стимулювання розвитку таких організаційних форм
об’єднань, які поряд з забезпеченням інноваційного розвитку
конкурентоспроможного виробництва здійснюватимуть позитивний
вплив на розвиток сільських територій.
Успішне функціонування інтеграційних формувань вбачається
можливим за умови удосконалення економічних взаємовідносин між
його учасниками. Головне в системі цих відносин – механізм
одержання позитивного синергетичного ефекту від спільної
діяльності у вигляді максимізації прибутку при мінімальних
витратах.
Досвід аграрних перетворень в Україні переконливо свідчить про
недостатнє теоретичне обґрунтування проблем трансформації відносин
власності в умовах євроінтеграції. Важливе значення має розробка
методології і об'єктивний аналіз практики, виявлення переваг і
недоліків тих чи інших видів підприємницьких структур, розробка
пропозицій і підходів до їх формування та функціонування, побудова
внутрішньогосподарських економічних відносин.
Окремі організаційні механізми являють собою форми зв'язків
учасників агропромислової інтеграції, а також форми управління
процесами спільної діяльності (організаційні, економічні і нормативноправові норми й правила взаємодії). Вони впливають на учасників
шляхом цілеспрямованого регулювання цих відносин при формуванні,
функціонуванні і розвитку інтеграційних процесів в певній галузі.
Рівень їх досконалості та ефективності визначається тим, наскільки
забезпечене узгодження економічних інтересів і кожний учасник
зорієнтований на досягнення кінцевих цілей об'єднання.
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Ефективність створення агропромислового об'єднання залежить
від ступеня наукової обґрунтованості вибудованої організаційноекономічної схеми взаємодії суб'єктів інтеграції, її здатності
підтримувати і розвивати виробничо-економічні зв'язки.
Ряд вчених, що займаються дослідженнями в області
агропромислової інтеграції, дотримується думки про необхідність
вивчення даного явища з двох позицій: форми, яка регламентує спільну
діяльність, і змісту, що визначає характеристики зв'язків учасників.
З огляду на вище зазначене, нами розроблений науковометодичний підхід до обґрунтування альтернативних форм побудови
системи кооперативно-інтеграційних взаємовідносин на основі
встановлення відповідності між характером, тіснотою виробничоекономічних взаємозв'язків і організаційною моделлю їх оформлення [3].
Етап 1. Оцінка тісноти виробничо-економічних зв'язків
суб'єктів. Встановлено, що існують типи об'єднань суб'єктів
господарювання, що розрізняються тіснотою виробничо-економічних
зв'язків між ними. Тому можна виокремити м'які і жорсткі типи зв'язків
виробників.
Аналіз організаційно-економічних параметрів відносин дозволяє
охарактеризувати зміст інтеграційної взаємодії, оцінити тісноту і
визначити тип виробничо-економічних зв'язків учасників.
Етап 2. Вибір способу оформлення відносин. Встановлено, що
виявлення чинників, які сприяють (або перешкоджають) використанню
потенціалу кожної форми, дозволяє зробити вибір схеми побудови
інтеграційного механізму і оцінити можливість її ефективної реалізації.
З цією метою нами виділено дві групи факторів: структуроутворюючі–
обумовлюють вибір способу встановлення зв'язків між підприємствами
(табл. 1); функціональні – визначають ефективність взаємодії суб'єктів в
рамках обраної форми з урахуванням її організаційно-правових
особливостей.
Аналіз структуроутворюючих чинників дозволяє виокремити
мотиваційні, технологічні та організаційні аспекти взаємовідносин
суб'єктів і на цій основі визначити прийнятну (альтернативну)
організаційну форму інтеграційної взаємодії.
Етап 3. Аналіз параметрів організаційно-економічного механізму
обраної форми інтеграції. Встановлено, що складові інтеграційного
механізму є інструментами встановлення відповідності між формою і
змістом взаємодії суб'єктів. У зв'язку з цим, нами сформовано набір
функціональних факторів, що впливають на ефективність взаємодії
учасників в вибраній формі, а саме: організаційну побудову (склад
учасників; замкнутість виробничого циклу); організаційно-правові
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засади (цілі; організаційно-правова форма учасників); власність (спосіб
формування
інтегрованого
об'єкта
власності);
управління
виробництвом
(система
управління);
розподільні
відносини
(зацікавленість в спільному розвитку учасників).
Таблиця 1
Фактори вибору форм євроінтеграційної взаємодії
Фактори
Група
Мотиваційні Конкуренція ринку сільськогосподарської продукції;
направлення і ступінь залежності приватних цілей;
ступінь відповідності рівнів розвитку учасників і ін.
Організаційні Межі економіко-географічної зони функціонування;
принципи побудови (кооперативні, акціонерні);
централізація управлінських функцій; наявність
інвестиційних, банківських структур тощо.
Технологічні Рівень продуктової спеціалізації учасників; рівень
технологічної пов'язаності; довжина виробничого
ланцюга та ін.
Етап 4. Виявлення сильних та слабких сторін вибраної форми
взаємодії. Реалізація даного етапу забезпечує завершеність процесу
вибору форми шляхом
аналізу можливих наслідків
дії
структуроутворюючих і функціональних факторів.
Запропонована розробка носить рекомендаційний характер і, при
використанні на практиці, сприятиме підвищенню ефективності
взаємодії суб'єктів в рамках інтеграційного формування шляхом
виявлення областей господарювання, які найбільшою мірою схильні до
виникнення протиріч між учасниками та потребують постійного
контролю і координації спільних дії.
Висновки. Створення організаційних форм агропромислової
інтеграції та їх удосконалення мають вивести агропромислове
виробництво на якісно новий етап розвитку, що відповідає вимогам
ринкової економіки європейських країн, при цьому досягнувши високої
ефективності за рахунок впровадження нових інтенсивних технологій,
що забезпечують безвідходність у переробці сільськогосподарської
сировини, економію живої й уречевленої праці, скорочення і повну
ліквідацію втрат ресурсів та готової продукції, та сприятиме виходу
агропромислового виробництва нашої держави на новий світовий
рівень.
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ФОРСАЙТ РОЗВИТКУ АГРОБІЗНЕСУ В УКРАЇНІ:
КООПЕРАТИВИ
О. В. Садовник,
кандидат економічних наук, доцент
ДВНЗ «Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана»
В статті описані основні драйвери форсайту розвитку
агробізнесу в Україні, які є визначальними при формуванні
довгострокової стратегії розвитку аграрного сектору. При аналізі
драйверів було встановлено роль та місце кооперативів, які можуть
стати основною ланкою між споживачами та виробниками
сільськогосподарської продукції. Разом з цим, описані принципи
побудови кооперативів майбутнього в Україні, які мають закласти
конкурентні основи зазначених формувань на світовому ринку.
Постановка проблеми. Нестабільність розвитку світової
економіки, природні катаклізми, докорінна зміна свідомості молодого
покоління до методів управління виробничими процесами змінюють
традиційні методи передбачення та ставлять під сумнів доцільність
проведення довгострокового планування. Зростаюча частота появи
нових технік та технологій практично у всіх галузях унеможливлює
розробку якісних планів, які проектуються на базі сталого розвитку
економіки. Не винятком є і сільське господарство в Україні, яке
демонструє позитивну макроекономічну динаміку, істотно впливає на
торгівельне сальдо та залишається флагманом національної економіки.
Проте, такий «фон економічного розвитку» є досить оманливий,
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особливо якщо його розглянути з точки зору форсайту розвитку
агробізнесу в Україні. При цьому, вагоме місце в системі розвитку
агробізнесу майбутнього можуть відіграти кооперативи, які мають
стати базовою складовою між споживчим кошиком (споживачем) та
масштабами виробництва як традиційної, так і унікальної аграрної
продукції (виробниками).
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Основи технології
форсайту закладені в працях таких закордонних вчених як М. Ентоні,
Т. Куоса, Бена Р. Матртіна, Е. Хортона, Е. Хидега та інших. Пропозиції
з використання та вдосконалення методології форсайту різнопланово
розглядають такі вітчизняні вчені як Л. Федулова, Т. Кваша,
І. Панченко, І. Кірнос, С. Богачов, О. Соловцова та інші. Опис
особливостей використання форсайту в сільському господарстві можна
віднайти у роботах О. Аксьонової, К. Рулицької, Т. Кравченко,
О. Садовника та інших. Основи кооперації в сільському господарстві
наводяться в роботах В. Зіновчука, Ю. Лупенко, М. Маліка,
С. Дем’яненка, Л. Молдаван, Ю. Лузана та інших вітчизняних вчених.
Мета та методика дослідження. В ході наукового дослідження
за напрямом технології форсайту в агробізнесі групою магістрантів та
молодих вчених кафедри економіки і менеджменту агробізнесу
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана», при застосуванні методу Делфі, мозкового штурму та
методів сценарного прогнозування, було встановлено, що основними
рушійними силами (драйверами) форсайтку розвитку агробізнесу в
Україні є глобальні кліматичні зміни, розвиток робототехніки та ІТтехнологій, генетика, зміна споживчого кошику і динаміка змін
виробництва сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки
в залежності від масштабу виробництва. При цьому, між двома
останніми драйверами, в основі яких лежать споживачі продукції з
однієї сторони та виробники з іншого, вагоме місце посідатимуть
виробничі та обслуговуючі кооперативи.
Виклад основного матеріалу. Форсайт, як методологія
проектування майбутнього, відносно нове явище у світі економікоуправлінських наук, яке починає привертати увагу науковців і
бізнесменів та має підґрунтя стати базисом розробки стратегії розвитку
не лише великих підприємств, фермерів чи кооперативів, але і галузей
загалом. Під форсайтом ми розуміємо технологію, яка містить
сукупність методів та засобів, що використовуються для реалізації
фахівцями складного процесу стратегічного передбачення шляхом
поділу його на систему послідовних взаємопов'язаних процедур і
операцій, які мають на меті розробку концепції розвитку окремого
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сегменту діяльності підприємства, галузі чи країни в цілому в
середньостроковому або довгостроковому періоді [1].
В Україні форсайт-технології знаходяться лише на початковій
стадії розвитку, оскільки науковці здебільшого обґрунтовують
доцільність та особливості використання даного методу на рівні
держави, регіону чи підприємства. Одним із перших таких проектів в
Україні є презентований в 2015 році академіком НАН України
М. Згуровським «Форсайт економіки України: середньостроковий
(2015–2020 роки) і довгостроковий (2020–2030 роки) часові горизонти»
[2]. В зазначеній праці головними кластерами, які зроблять найбільший
внесок в економіку України у 2020-2030 роках, можуть стати аграрний
сектор (очікувана частка внеску в економіку 17%), військовопромисловий комплекс (15%), інформаційно-комунікаційні технології
(12%), створення нових речовин і матеріалів, нанотехнології (12%),
енергетика (11%), високотехнологічне машинобудування (8%), інші
кластери економіки (25%).
Проведені дослідження на кафедрі економіки і менеджменту
агробізнесу КНЕУ
не
лише
підтвердили
обґрунтованість
вищенаведеного форсайту, але і поглибили форсайт аграрного сектора,
який, на думку багатьох науковців, має всі підстави посісти провідне
місце в розвитку економіки Україні в довгостроковому періоді.
Змінивши лише часові рамки форсайту та обравши за основу 2035-2040
рр., було визначено 5 головних рушійних сил (драйверів), які
кардинально можуть змінити агробізнес в Україні:
1) глобальні кліматичні зміни – найбільш вагомий та основний
драйвер, який найскладніше прогнозується через нестабільність змін в
зовнішньому середовищі. За суттєвих раптових змін докорінно може
вплинути на напрям розвитку нижченаведених драйверів;
2) розвиток робототехніки та ІТ-технологій – має чітку
тенденцію розвитку, прогнозований драйвер до моменту виникнення
нових технологій в системі виробництва та обслуговування агробізнесу;
3) генетика - драйвер, який націлений на зміну генетичного коду
живих організмів з метою підвищення результативної ознаки та
економічного ефекту;
4) зміна споживчого кошику – ринковий фактор, який включає
смаки споживачів, динаміку споживання продуктів харчування, темпи
росту населення та економічного благополуччя;
5) динаміка змін виробництва сільськогосподарської продукції
та продуктів її переробки в залежності від масштабу виробництва
(масштаб виробництва) – визначає співвідношення обсягів виробництва
та переробки сільськогосподарської продукції агрохолдингами,
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середніми, дрібними виробниками, фермерами та в підсобних
господарствах населення.
Групою було визначено, що інші драйвери, такі як трудові та
земельні ресурси, уречевлений капітал, ефективність виробництва
тощо, в довгостроковому періоді форсайту не маю великої ваги (на
відміну від короткострокового періоду, в якому ці драйвери мають
обернену вагу) та є похідними або складовими 5-ти обраних драйверів.
Додатково була розроблена схема взаємозв’язків між головними
драйверами, та виявлено, що основною акумулятивною ланкою між
споживчим кошиком та масштабом виробництва можуть стати
виробничі та обслуговуючі кооперативи. При цьому, мова йде про
середніх та дрібних виробників унікальної натуральної аграрної
продукції та споживачів, які будуть готові платити за таку продукцію.
У той же час, агрохолдинги та великі виробники масової аграрної
продукції ефективно зможуть працювати без кооперативів, самостійно
впроваджуючи різні види та принципи кооперації.
Слід відзначити, що під впливом світових трендів розвитку,
особливо робототехніки та ІТ-технологій, виробничі та обслуговуючі
кооперативи майбутнього в агробізнесі докорінно відрізнятимуться від
сучасних світових, оскільки мінімізації помилок у виробничих процесах
й обслуговуванні робототехнікою, швидкість та зручність отримання
необхідної інформації споживачами, бажання споживача спростити
процедуру купівлі, обравши товар з більш зручними для себе
характеристиками за відповідну ціну, вже сьогодні розвивають он-лайн
ринки, які є прототипом майбутнього заготівельно-збутового
кооперативу. Тому при створенні кооперативів та розвитку кооперації
вже сьогодні потрібно орієнтуватись на діяльність найкращих
кооперативів світу.
Наприклад,
«ZEN-NOH»
(національна
федерація
сільськогосподарських кооперативів Японії) налічує близько 1200
кооперативних спілок, обслуговує біля 4,8 млн асоційованих членів.
Кооператив охоплюють всі сегменти агробізнесу – від виробництва
рису до потужних логістичних центрів та міжнародного трейдингу,
кількість співробітників корпорації становить понад 8000 осіб по
всьому світу, а обсяг виручки від реалізації, станом на 2015 рік, був
оцінений у 48,7 мільярдів доларів. Інший приклад - кооператив «CHS»
в США, налічує більше 1,100 кооперативів та 75 тисяч фермерів, а також
20 000 привілейованих акціонерів. Кооператив має офіси в Австралії,
Китаї, Південній Кореї і Тайвані, Швейцарії, Боснії, Болгарії, Угорщині,
Румунії, Росії, Сербії, Іспанії та Україні, а чистий дохід у 2015 році склав
34,6 мільярдів доларів [4]. Ще можна говорити і про іспанський
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«Мандрагон», систему кооперативів Франції чи трирівневу систему
кооперації в Німеччині, проте неупередженим фактом залишається, що
послугами кооперативних організацій користується половина
населення планети, у світі працює Міжнародний кооперативний альянс,
до якого входять 292 кооперативні організації з 95 країн, представляючи
інтереси понад мільярда людей.
Тому розвиваючи кооперативний рух в аграрному секторі
України доцільно враховувати форсайт розвитку агробізнесу та вплив
його головних драйверів на економіку. Потрібно створювати
кооперативи, які будуть вирізнятися в світовому полі технологічними та
маркетинговими новаціями, враховуватимуть смаки споживачів та
організаційні особливості виробничих процесів в сільському
господарстві чи при виробництві продуктів харчування. Створювати
аграрні кооперативи на застарілих принципах – це повернутися до
тенденцій розвитку світової економіки та людства «спиною», ігноруючи
всі можливі конкурентні переваги, які формувалися в агробізнесі
України століттями.
Висновки. Отже, аграрні виробничі та обслуговуючі
кооперативи України мають орієнтуватися на світові прогресивні
комунікативні тенденції розвитку людства, беручи за основу розвиток
ІТ-середовища, науки і техніки, смаки та вподобання споживачів щодо
простоти, надійності та ефективності пошуку продуктів з необхідними
характеристиками відповідної якості за відповідну ціну. Лише наведені
принципи розвитку кооперативів дозволять якісно поєднати
конкурентні переваги виробників агропродукції, світові методи
управління та маркетингу і закріпити лідируючі позиції за Україною на
світовому ринку сільськогосподарської продукції та продуктів її
переробки.
Список використаних джерел
1. Садовник О.В. Розвиток форсайту та його вплив на прогнозування
продуктово-ринкової стратегії агробізнесу в України / О. В.
Садовник // Стратегія економічного розвитку України:
зб.наук.праць. – К.: КНЕУ, 2016 – Вип. 39 — с. 126-136
2. Форсайт економіки України: середньостроковий (2015–2020 роки) і
довгостроковий (2020–2030 роки) часові горизонти / наук. керівник
проекту акад. НАН України М. З. Згуровський // Міжнародна рада з
науки (ICSU); Комітет із системного аналізу при Президії НАН
України; Національний технічний університет України «Київський
політехнічний інститут»; Інститут прикладного системного аналізу
НАН України і МОН України; Світовий центр даних з

130

Житомирський національний
агроекологічний університет

Кооперативні читання: 2019 рік

геоінформатики та сталого розвитку. — Київ : НТУУ «КПІ», 2015.
— 136 с.
3. Як працюють аграрні кооперативи в різних країнах [Електронний
ресурс]
–
Режим
доступу
до
ресурсу:
http://carefield.com.ua/blog/id/jak-pracjujut-agrarni-kooperativi-vriznih-krajinah-136/
4. Кооперативи-гіганти: як об’єднання фермерів стали національними
лідерами [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:
http://agravery.com/uk/posts/show/kooperativi-giganti-ak-obednannafermeriv-stali-nacionalnimi-liderami

МОЖЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
УКРАЇНИ НА ОСНОВІ КООПЕРАЦІЇ В АГРОБІЗНЕСІ
А. Г. Самойленко, к. е. н.,
Державний вищий навчальний заклад «Київський національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Визначено можливості розвитку сільських територій на основі
поширення кооперативного руху. Вказано на необхідність становлення
кооперативів з орієнтацією на сучасні напрямки їх діяльності, роль і
місце в агробізнесі України. Зроблено припущення, що кооперація
спроможна об’єднати сільське населення навколо вирішення спільних
проблем та позитивно вплинути на добробут сільських громад.
Постановка проблеми. Стан сільських територій України за
останні десятиліття суттєво погіршився за рядом індикаторів.
Зменшилась фактична чисельність населення, зросла частка людей
пенсійного віку, знизилась до мінімуму кількість робочих місць з
відповідним рівнем зайнятості на селі, погіршилась інфраструктура
сільських територій та загальна якість життя населення. Можливо, такі
тенденції є природним процесом, що спостерігається під впливом
механізації та автоматизації у національному господарстві, в тому числі
в агробізнесі, але цей сценарій вкрай негативний. Його прояви вже у
найближчі десятиліття можуть призвести до суттєвого зниження
чисельності українського населення, унеможливлення забезпечення
продовольчої безпеки країни, стримування розвитку диверсифікованого
сільського господарства, поглиблення сировинного характеру
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агросектору України без перетворення його у галузь з виробництва
продукції з високою доданою вартістю.
Міжнародний досвід вказує на те, що кооперація в сільському
господарстві є однією з ефективних форм організації агробізнесу та
зайнятості сільських мешканців. Значним чином ефективність
кооперативів в світі залежить від державної підтримки, але український
досвід вказує на те, що можливо забезпечувати прибуткову діяльність
без сторонньої допомоги. Зрозуміло, що результативність в агробізнесі
можна суттєво підвищити на основі здешевлення кредитів від
приватних фінансово-кредитних установ та виваженої політики
фінансової допомоги держави, але для цього потрібно підвищити роль,
авторитет і довіру до кооперації серед сільських жителів. Існуюча
модель розвитку сільського господарства України хоч і демонструє
певні економічні результати, але характеризується рядом
технологічних, фінансових, екологічних, соціальних, політичних,
демографічних та інших проблем. Внаслідок такої ситуації, протягом
останніх 10-15 років у практичній площині виникла необхідність
посилення ролі кооперації в агробізнесі України, тому обрана для
дослідження тематика є актуальною.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідження
проблематики кооперації в сільському господарстві України, в тому
числі у контексті забезпечення сталого розвитку сільських територій,
останніми роками викладається в публікаціях таких авторів, як:
Газуда Л.М., Гончарук І.В., Збарський В.К., Лендєл М.А., Міракін В.В.,
Приліпко С.М., Райтер Н.І., Талавиря М. П., та інших. У своїх
дослідженнях автори вказують на необхідність та важливість розвитку
кооперативів в агробізнесі, що дозволить посилити їх роль в
забезпеченні розвитку сільських територій.
Мета дослідження – виявити можливості розвитку сільських
територій на основі поширення ролі кооперації в агробізнесі.
Виклад основного матеріалу. Як показує існуюча статистика,
сільські території перебувають у стані занепаду і потребують значних
фінансових ресурсів для відновлення, що не можливо реалізувати
виключно за рахунок державних коштів. За сучасного стану розвитку
економіки та демографічної ситуації в країні не йде мова про кількісне
відновлення сільських територій, оскільки в Україні скоротилась
чисельність населення, яку складно відновити, тому у першу чергу
потрібно звертати більше уваги на якісну зміну більш потужних
сільських територій. Досить влучно у цьому напрямку зазначає
Приліпко С. М. стосовно того, що адаптація невеликих учасників
агробізнесу до умов ринкового середовища повинна відбуватись через
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вирішення проблем соціальної сфери села. В цьому контексті розвиток
кооперації в умовах існуючих тенденцій зміни суспільного устрою у
сільській місцевості має забезпечити поштовх до розвитку сільських
територій [4, c. 97].
Як зазначає Райтер Н. І. кооперація в сучасних соціальноекономічних умовах є важливим чинником аграрного виробництва. При
умові забезпечення ефективного розвитку кооперації буде формуватись
сприятливе ринкове середовище в аграрній сфері, виробники
сільськогосподарської продукції підвищуватимуть ефективність за
рахунок реалізації готової продукції, а не сировини, покращення
матеріально-технічного забезпечення, налагодження маркетингової
роботи, підвищення контролю за якістю продукції, впровадження
інновацій, тощо [5, c. 220]. Тобто, що при умові забезпечення розвитку
кооперації спостерігатиметься додаткове залучення коштів для
населення сільських територій. У перспективі буде можливим
залучення капіталу із середнього бізнесу, який на базі кооперативів буде
відкривати переробні потужності на селі. Це дасть змогу знижувати
собівартість продукції за рахунок більш дешевої сировинної бази,
недорогої землі для зведення виробничої інфраструктури, вдалого
розташування від основних транспортних магістралей та потенційно
привабливих місць збуту виробленої продукції. Крім того, якщо у селі
проживатиме більше заможних людей, вони будуть спроможні подбати
про свій матеріальний стан, стан членів родин, що сприятиме зниженню
кількості соціально незахищених осіб та подолання бідності.
Кооперативи є важливими елементом АПК України,
створюються у більшості випадків на сільських територіях, чим
сприяють підтримці їх функціональності. До ключових напрямків
діяльності кооперативів виділяють обробіток сільськогосподарських
угідь, виробництво і реалізацію продукції, штучне осіменіння тварин,
надання інформаційно-консультаційних послуг, матеріально-технічне
постачання, тощо [2, c. 175]. У такому контексті роль кооперації у
розвитку сільських територій буде зростати за умови нарощення
тенденцій до збільшення кількості кооперативів, їх розмірів та
результативності діяльності.
Лендєл М. А., Збарський В. К., Талавиря М. П. та Газуда Л. М.
відзначають, що в Україні переваги кооперації в агробізнесі мають
посилитись задля збереження виробничої й соціальної інфраструктури
сільських територій, збереження в агробізнесі висококваліфікованих
кадрів, ресурсної та матеріально-технічної підтримки українських
товаровиробників, а також соціального захисту населення. Для цього
потрібно докорінно перебудувати ставлення сільських жителів до
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кооперативного руху та їх участі в ньому [6, c. 5]. Не зважаючи на
необхідність розвитку сільських територій, певна частина їх мешканців
не усвідомлює важливості цього процесу. Брак необхідних знань та
досвіду, хибне враження про важливість кооперативного руху,
небажання брати відповідальність та діяти в команді, а також інші
чинники, стримують розвиток в першу чергу дрібних кооперативів,
заснованих на власності селянських фермерських господарств.
Останніми роками назріла необхідність поширення належним чином
організованого виробництва сільськогосподарської продукції задля
забезпечення її якості для подальшої переробки. Також виробництво
продукції на базі кооперативу дає всі підстави вигідніше реалізовувати
її на ринках, доробляти та продавати не як сировину, а як готовий
продукт, придатний до вживання кінцевим споживачем. Зрозуміло, що
розміри таких кооперативів будуть значно меншими, порівняно із
традиційними сільськогосподарськими підприємствами. Зважаючи на
це, на їх базі не доцільно розвивати виробництво традиційних
сільськогосподарських культур, оскільки забезпечити високу
ефективність буде досить складно. Перспективними видами діяльності
для них може бути виробництво органічної продукції рослинництва і
тваринництва, овочів, фруктів, ягід, грибів, риби, меду, горіхів, зелені
та інших, нехарактерних для великотоварного агробізнесу, видів
продукції. При чому, на виробничих потужностях кооперативів можна
налагоджувати переробку таких сільськогосподарських культур і тим
самим забезпечувати отримання вищої доданої вартості від
підприємницької ініціативи. Наявність зазначених тенденцій на
сільських територіях позитивно впливатиме на їх розвиток.
Очевидно, що проблематика розвитку кооперації в агробізнесі є
комплексною і складною. Важливо визначитись із розмірами
кооперативів, ефективний розвиток яких найбільш реалістичний в
Україні. Сільськогосподарська кооперація на базі великих кооперативів
не набула значного поширення, оскільки з більш, ніж 50 тис.
сільськогосподарських підприємств різних організаційно-правових
форм лише близько 2 тис. було сформовано за рахунок
сільськогосподарських виробничих і обслуговуючих кооперативів [3].
При чому, з 2006 року їх кількість постійно скорочувалась, тому
очевидно, що ця форма діяльності в агробізнесі є непривабливою.
Причини такої ситуації різні, але досить суттєвою із них можна вважати
відсутність належної підтримки кооперативного руху серед існуючих та
потенційних членів кооперативів. Для цього, серед них потрібна
відповідна роз’яснювальна робота і всебічна допомога на всіх рівнях
державної влади, асоціацій, громадських організацій, міжнародних
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організацій та інших зацікавлених сторін. Якщо великі об’єднання
учасників на кооперативних засадах не набули значного розвитку, то за
таких умов потрібно робити акценти саме на малі кооперативи,
засновані на власності сільських жителів. Досить висока ймовірність
того, що вони будуть більш ефективними при умові присутності
держаної підтримки та проведення роз’яснювальної і консультаційної
роботи серед потенційних учасників. Важливо розвивати дрібні
кооперативи серед сільського населення, яке потребує відповідної
допомоги, в тому числі від держави. Це дасть змогу покращити
інформаційне забезпечення, якість продукції, можливості зберігання та
збуту продукції. Можливе вирішення проблеми нераціонального
використання земельних ділянок, які знаходяться у власності окремих
мешканців сільських територій та їх правонаступників.
Погоджуючись із думкою Гончарука І.В. варто відзначити, що
засновані на умовах кооперації формування забезпечуватимуть
консолідацію
процесів
обробітку
чи
здачі
в
оренду
сільськогосподарських угідь; покращення реалізації продукції за
рахунок централізації збутових операцій, створення передумов для
росту доданої вартості продукції на основі організації її первинної
переробки та зберігання; підвищення безпеки та якості
сільськогосподарської продукції [1, c. 59]. З поміж іншого, кооперація
сприятиме об’єднанню сільського населення навколо спільних ідей та
відстоювання інтересів сільських територій, що дозволить вирішувати
соціально-економічні проблеми.
Висновки. Отже, кооперація може стати важливим фактором
відновлення сільських територій України за рахунок розвитку
агробізнесу на базі дрібних і середніх суб’єктів господарювання.
Проживання третини населення на сільських територіях вказує на
необхідність поширення диверсифікованого агробізнесу на засадах
кооперації.
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МОДЕЛЬ ЦІНОУТВОРЕННЯ В СІЛЬСЬКОМУ
КООПЕРАТИВНОМУ БІЗНЕСІ
Л. В. Тарасович, к. е. н., доцент
М. І. Яремова, к. е. н., доцент
Житомирський національний агроекологічний університет
Обґрунтовано, що кооперативна форма підприємницької
діяльності виступає не лише засобом забезпечення економічних
інтересів аграрних товаровиробників, їх матеріального добробуту і
зростання якості життя, а й драйвером сталого розвитку сільських
територій в цілому, зразком формування загальноєвропейського
бачення сільських жителів щодо становлення механізмів
взаємовигідної співпраці. Розкрито основні аспекти формування моделі
ціноутворення в сільському кооперативному бізнесі, охарактеризовано
особливості цього процесу у площині стратегічних орієнтацій та виду
діяльності сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу.
Постановка проблеми. В сучасних умовах глобалізації
світового економічного простору та посилення ринкових відносин
особливу роль і почесну місію для зростання сільських територіальних
громад відведено обслуговуючій кооперації. Ключовою перевагою
членства в обслуговуючих кооперативних формуваннях є можливість
отримання високоякісних та доступних за ціною послуг щодо
обслуговування виробничо-господарської діяльності. Це спонукає
сільськогосподарських товаровиробників до перегляду стратегії
власного розвитку з орієнтацією на співпрацю на кооперативних
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засадах. Вигідність та економічна доцільність такої співпраці значною
мірою залежить від правильно обґрунтованої моделі ціноутворення,
механізм
функціонування
якої
вирізняється
використанням
демократичного підходу щодо залучення важелів розрахунку цін на
послуги.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретикометодологічні засади становлення і розвитку сільськогосподарської
кооперації в Україні розкрито у працях П. Березівського, О. Буднік,
В. Гончаренка, Ф. Горбоноса, В. Зіновчука, О. Крисального,
Ю. Лупенка, М. Маліка, П. Макаренка, В. Меселя-Веселяка,
О. Могильного, Л. Молдаван, А. Пантелеймоненка, П. Саблука,
Ю. Ушкаренко, Г. Черевка, Т. Швець, В. Юрчишина та багатьох ін.
[1, 3–5]. Відзначаючи безумовну цінність та багатогранність результатів
досліджень вказаних вчених, окремі аспекти піднятої проблеми
потребують подальших теоретичних, методологічних і практичних
наукових розробок. Зокрема, одним із актуальних питань розвитку
кооперації в умовах ринкової економіки є формування ефективної
цінової політики, формування в її межах ефективної моделі
ціноутворення.
Виклад
основного
матеріалу.
Стратегічні
аспекти
ціноутворення охоплюють цілий спектр організаційно-економічних
заходів щодо цінової політики з метою виконання поставлених завдань
загальної стратегії суб’єкта господарювання. Ключовою ціллю
формування ефективної моделі ціноутворення в сільському
кооперативному бізнесі є уможливлення надання послуг клієнтамвласникам кооперативного підприємства за ціною, максимально
наближеною до собівартості. Це, у результаті, забезпечуватиме
формування прибутку кожним членом кооперативу у своєму власному
господарстві.
Ефективна цінова стратегія кооперативного підприємства
повинна забезпечити значно більше, ніж його належну реакцію у
відповідь на мінливість та непередбачуваність зовнішніх викликів.
Ухвалення цінового рішення повинно об’єктивно відображати його
базову цінову стратегію, рівень понесених витрат, ресурсновиробничий потенціал, еластичність попиту і пропозиції, потенціал
конкурентів тощо. Обґрунтованість рішень щодо ціноутворення
визначає «дорожню карту» стратегічного розвитку кооперативного
підприємства. Слід зазначити, що цінову стратегію слід переглядати і
коригувати, залежно від конкретних умов діяльності обслуговуючого
кооперативу. Йдеться про розставлення акцентів у площині його
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стратегічних і тактичних цілей з орієнтацією на можливі потенційні
ризики.
Кожен сільськогосподарських обслуговуючий кооператив,
незалежно від виду діяльності, строку присутності на тому чи іншому
ринку, має власні унікальні структуру та рівень цін, а також
індивідуально сформовану політику ціноутворення. Вибір базової
стратегії ціноутворення залежить від встановлення початкового рівня
ціни (вихідної ціни), який, за умови врахування впливу чинників
ринкового бізнес-середовища, надалі визначає можливості та
доцільність її коригування, тобто застосування стратегії кращої
адаптації ціни. Вибір базової стратегії ціноутворення – це власне
прийняття рішення щодо співвідношення таких параметрів, як ціна та
якість наданих послуг.
Основним призначенням стратегії ціноутворення (незалежно від
її виду) є узгодження мети і завдань кооперативу з його можливостями
та вимогами (очікуваннями) клієнтів-власників кооперативу.
Успішність формування та реалізації цінової стратегії визначається
урахуванням таких основних позицій: по-перше, цінова стратегія
повинна стати невід’ємним елементом загальної стратегії
кооперативного підприємства, вагомою складовою та локомотивом
активізації його маркетингової політики, який визначає діапазон
можливих економічних очікувань у довгостроковому періоді; по-друге,
методичне забезпечення стратегії ціноутворення слід розробляти
індивідуально для окремих товарних груп, що сприятиме мінімізації
ризиків щодо ціноутворення; по-третє, управління стратегією
ціноутворення необхідно здійснювати відповідно до передбачуваних
ініціативних змін ціни та з урахуванням пріоритетних напрямів
розвитку кооперативу, впливу кон’юнктури споживчого ринку та
факторів зовнішнього середовища.
Імплементація цінової стратегії передбачає її постійне
коригування. Це пов’язано із тим, що мінливість і непередбачуваність
ринкових змін зумовлюють необхідність систематичного моніторингу
реакції клієнтів-власників кооперативу. Зазначене необхідно для
адекватного реагування на ймовірні цінові зміни за допомогою оцінки
їх впливу на кінцевий результат діяльності підприємства і на цій основі
забезпечення ефективності. Враховуючи зазначене, основою тактики
ціноутворення слід вважати коригування (часто тимчасове, разове)
базового рівня ціни у короткостроковому періоді за допомогою
маркетингових важелів для забезпечення ефективної роботи
сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу.
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Методологічна база маркетингового ціноутворення представлена
різноманітними підходами до розрахунку ціни, практичне застосування
яких залежить від конкретної ситуації в умовах конкретного
кооперативу. Метод ціноутворення – це спосіб або чітко встановлена
послідовність дій щодо формування цільової ціни послугу, тобто такого
її рівня, який забезпечить не лише покриття понесених витрат, а й
можливості
застрахуватися
від
непередбачуваних
викликів
висококонкурентного ринку, впливу мінливих факторів зовнішнього
бізнес-середовища,
різноманітних
форс-мажорних
обставин.
Розрахована на основі одного методу ціна не завжди є остаточною і
часто потребує коригування за допомогою інших альтернативних
методів. Крім того, поширеною є практика визначення ціни кількома
методами одночасно з подальшим вибором найбільш економічно
виправданого варіанту.
В
сільськогосподарських
обслуговуючих
кооперативах
найпоширенішим методом ціноутворення є ціноутворення на основі
витрат. Встановлення ціни здійснюється з урахуванням постійних і
змінних витрат на одиницю послуг. Залежно від виду витрат, які є
основою розрахунку базової ціни, такий метод передбачає
розмежування підходів щодо залучення повних, виробничих, змінних
чи незмінних виробничих витрат. Нижній поріг ціни за витратного
методу формує базу для стратегічного передбачення кінцевих
результатів діяльності кооперативу.
Модель формування ціни на основі витратного методу є досить
поширеною, проте її застосовування має як позитивні, так і негативні
аспекти. Перевагами витратного методу встановлення ціни є: 1)
відносна простота і швидкість розрахунку, адже не потрібно
здійснювати маркетингові дослідження ринку, залучати інші
маркетингові інструменти тощо. Крім того, кооператив не завжди
забезпечений досвідченими фахівцями й менеджерами, які володіють
сучасними ринково орієнтованими технологіями ведення бізнесу та
методами встановлення ціни; 2) обґрунтованість та справедливість
ціноутворення безпосередньо для товаровиробників з огляду на
об’єктивну можливість покриття усіх понесених витрат виробництва.
З іншого боку, вагомим недоліком даного методу є неврахування
окремих принципів ринкового ціноутворення. Сучасні реалії такі, що
чітко сформована стратегія ціноутворення з орієнтацією на ринкові
виклики є забезпечуючою умовою формування синергетичного ефекту
від будь-якого виду діяльності, у т. ч. кооперативного. Тому
використовувати лише витратного методу ціноутворення в кооперативі
не може вважатися єдиновірним вибором керівництва. Розрахунок та
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встановлення обґрунтованого рівня цін на послуги кооперативу
відбувається з урахуванням намірів клієнтів-власників та ступеня їх
чутливості до рівня ціни. Тому поєднання витратного методу із методом
ринкового ціноутворення визначає перспективи ефективної моделі
ціноутворення в кооперативі.
Висновки. Іманентні особливості та умови виробничогосподарської діяльності сільськогосподарського обслуговуючого
кооперативу, які формуються в процесі застосування тактичних
прийомів встановлення ціни, є вихідною платформою для провадження
ефективної маркетингової політики ціноутворення, яка забезпечить
досягнення очікуваних результатів щодо надання послуг з мінімальним
ризиком. Визначення стратегічних векторів ціноутворення, разом з
тактичними прийомами і методами, дозволяє кооперативному
підприємству вести виважену політику стратегічного зростання.
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АСОЦІАЦІЙНЕ ВИКОРИСТАННЯ СІЛЬГОСПТЕХНІКИ
ЯК ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ КООПЕРАТИВНОЇ ІДЕЇ
М. А. Шлапак, к. е. н.
Житомирський національний агроекологічний університет
Зростаюча
потреба
в
продуктах
харчування
та
сільськогосподарській сировині об’єктивно вимагає істотного
підвищення продуктивності агропромислового виробництва, зумовлює
об’єктивну необхідність пошуку механізмів посилення ресурсовіддачі у
сільському господарстві та дотичних галузях економічної діяльності.
Особливо значущим слід вважати ринкове регулювання використання
ресурсів, роль якого стає вирішальною у постіндустріальній фазі
розвитку країн із сформованим громадянським суспільством. Для таких
умов характерним є високий ступінь поширеності демократичних
ініціатив в економіці, інноваційна спрямованість структурних
перетворень, культ знань та фахової обізнаності, підвищення
організаційної культури господарюючих суб’єктів, зростаюча роль
сфери послуг національних економік. У зазначеному ключі варто
звернути увагу на використання ресурсів, що принципово визначають
темпи науково-технічного прогресу суспільства, забезпечують його
інноваційний прорив.
Для сільського господарства це, передусім, – системи машин і
новітні технології виробництва та переробки продукції галузі. Проте,
доступ
до
таких
науково-технічних
досягнень
для
сільськогосподарських
товаровиробників,
особливо
відносно
невеликих за фізичними розмірами своїх господарств і обсягами ділової
активності, досить обмежений. Тому за існуючих умов їм не обійтися
без організованої взаємодії щодо спільного (асоціаційного)
забезпечення та використання у своїх господарствах сучасної
високопродуктивної та енергозберігаючої сільськогосподарської
техніки.
Незважаючи на значну кількість і різноплановість проведених
досліджень зазначеної проблеми, недостатньо вивченими і вирішеними
залишаються питання ідентифікації можливих рівнів взаємодії
сільськогосподарських товаровиробників (передусім фермерів і
власників особистих селянських господарств) у придбанні та
використанні техніки. Особливо це стосується обґрунтування
доцільності
створення відповідних організаційних структур
корпоративного типу (тобто без об’єднання самих господарств),
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уникнення знеособлення у використанні засобів виробництва,
підвищенні мотивації участі у таких об’єднаннях.
Мета даного дослідження полягає у теоретичному узагальненні
можливостей та обґрунтуванні ймовірного розвитку кооперативного
співробітництва сільськогосподарських товаровиробників в отриманні
доступу до сучасних технічних засобів для здійснення своєї основної
діяльності, їх придбанні та забезпеченні ефективного використання за
допомогою організаційних структур корпоративного (асоціаційного)
типу.
Об’єктивна необхідність асоціаційного використання техніки
зумовлена
потребою
у
практичному
забезпеченні
сільгосптоваровиробників новітніми, технологічно просунутими
системами механізації сільського господарства. Найбільшого значення
це набуває для господарств що: мають обмежений фізичний розмір, не
мають достатнього доступу до інвестиційного капіталу та залежать від
сезонних коливань потреби у робочій силі та техніці. Безперечно,
асоціаційне використання сільськогосподарської техніки є одним з
підходів, що зробить сучасне технічне забезпечення доступним для
переважної частини господарств з гарантією максимально ефективного
використання інвестицій у механізацію. Водночас, термін «асоціаційне
використання» зазвичай визначається просто як будь-які засоби,
потужності, обладнання і машини, що використовуються у більш ніж
одному господарстві чи сільськогосподарському підприємстві.
Асоціаційна взаємодія сільськогосподарських товаровиробників має
значні переваги для ефективного використання техніки. По-перше, за
цієї форми взаємодії вартість володіння технікою розподіляється на всіх
членів групи. По-друге, оптимізується час використання техніки.
Вартість володіння технікою зменшується пропорційно збільшенню
культивованих за допомогою цієї техніки площ. По-третє, частково
вирішується проблема пошуку необхідних коштів на придбання нової
техніки.
Спрямовуючи проекцію такого методологічного бачення на
предмет даного дослідження, можна визначити, що асоціаційне
використання сільськогосподарської техніки – це сфера діяльності та
спосіб групових дій товаровиробників з метою задоволення своїх
інтересів в отриманні доступу до технічного оснащення власних
господарств (придбання, використання та обслуговування технічних
засобів сільськогосподарського призначення) на основі створення
організаційної структури корпоративного типу, здатної забезпечити
результат (ефект), який їм неможливо одержати, діючи
індивідуально. Принципова відмінність асоціаційної структури від
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колективного господарювання полягає у збереженні приватного
землеволодіння
(або приватно-орендного землекористування),
унеможливленні знеособленого використання сільськогосподарської
техніки та зміцненні демократичних інститутів ринкової трансформації
аграрного сектора.
Найбільш простою і поширеною організаційною формою
спільного використання техніки є неформальна (сусідська)
взаємодопомога. Вона не вимагає набуття спільної власності, будь-яких
зобов’язань та юридичного оформлення. У деяких країнах, особливо
Європейського Союзу, набули певного поширення товариства
спільного володіння технікою з отриманням або без отримання статусу
юридичної особи. Їх члени, об’єднуючи капітал, формують системи
сільськогосподарських машин для виконання замовлень як членів свого
товариства, так й сторонніх осіб. Машинні кола (Machinery Rings) – одна
з
найпоширеніших
форм
асоціаційного
використання
сільськогосподарської техніки, заснованих на приватній власності,
являє собою об’єднання фермерських господарств для спільного
використання сільськогосподарської техніки і надання механізованих
послуг стороннім особам. Найбільш доцільною така організаційна
форма визнається у випадках, коли виникає потреба у використанні
дорогої, високопродуктивної або спеціалізованої техніки у
короткостроковий період. Спеціалізовані кооперативи з надання
техніко-технологічних послуг спеціалізуються на придбанні та
використанні машин та обладнання, які недоцільно тримати в
одноосібному володінні, організації оптимального використання
техніки своїх членів-клієнтів, уникненні зайвих ринкових посередників,
використанні
професійного
управлінського
персоналу
та
висококваліфікованих кадрів робочих професій.
В
основу
аналізу
рівня
технічного
забезпечення
сільськогосподарських підприємств, результати якого мають бути
підґрунтям стратегічного планування техніко-технологічної бази,
доцільно покласти двоетапну класифікацію суб’єктів агробізнесу за
кількістю тракторів, що припадає на одне сільськогосподарське
підприємство, та площею ріллі у розрахунку на 1 трактор. Подальший
порівняльний аналіз із застосуванням матричних методів дасть
можливість визначити сценарій техніко-технічного розвитку кожного
окремого підприємства. Виділено чотири можливих сценарії: занепад
технічної бази підприємства; негативні тенденції технічного
забезпечення; неперервне нарощення парку (але за рахунок придбання
тракторів однієї й тієї ж марки та потужності); розвиток підприємства.
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Стратегії техніко-технологічного забезпечення діяльності
підприємств, що різняться за розміром, ефективністю діяльності,
наявним ресурсним та інвестиційним потенціалом, також мають бути
різними. З огляду на це, перед безпосередньо обґрунтуванням
особливостей технічного забезпечення, проведено кластерний аналіз
підприємств за площею ріллі на 1 фізичний трактор, кількістю фізичних
тракторів у розрахунку на 1 підприємство, загальною площею ріллі,
повною собівартістю сільськогосподарської продукції. За результатами
узагальнення особливостей і проблем технічного забезпечення
підприємств у межах кожного із побудованих кластерів обґрунтовано
напрями поступового переходу до розширеного відтворення технікотехнологічної бази. Відмінними у розрізі кластерів є оптимальні
джерела фінансування технічного забезпечення та способи залучення
інвестиційних ресурсів, потенційні партнери для взаємодії,
перспективні види технічних засобів та технологій.
Реалізація більшості із заходів щодо покращення технікотехнологічного забезпечення може мати суттєво вищу ефективність у
разі групової взаємодії сільськогосподарських підприємств. Однак,
обґрунтування напрямів співпраці суб’єктів агробізнесу має бути
кількісно обґрунтованим, що передбачає використання спеціального
математичного апарату. У дослідженні виділено критерії, за якими
сільськогосподарському підприємству буде рекомендована та чи інша
форма асоціаційної взаємодії.
У дослідженні обґрунтовано процедуру визначення потреби у
техніці сільськогосподарських підприємств, що мають намір спільно
використовувати агротехнічні засоби. Запропонована процедура
включає такі етапи: 1) обчислення максимального строку виконання
агротехнічної операції; 2) визначення обсягу робіт, який можна
виконати за зміну із залученням лише наявної на підприємстві техніки;
3) визначення загального обсягу необхідних робіт, виходячи із площі
посіву сільськогосподарських культур; 4) розрахунок часу, який
необхідний для виконання всього обсягу агротехнічних робіт;
5) обчислення різниці між часом необхідним та максимально можливим
строками виконання всього обсягу агротехнічних робіт; 6) визначення
загального часу, якого не вистачає всім сільськогосподарським
підприємствам, що мають намір використовувати техніку на
асоціаційних засадах.
Для врахування дії факторів невизначеності та ризику
розроблено стохастичну модель оптимізації машинно-тракторного
парку сільськогосподарських товаровиробників. Її головним
призначенням є уточнення переліку та кількості технічних засобів, які
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слід докуповувати. Критерієм оптимальності стохастичної моделі
оптимізації машинно-тракторного парку є максимальна ймовірність
того, що сумарна вартість придбаних технічних засобів буде не більшою
за доступний членам сільськогосподарського обслуговуючого
кооперативу грошовий капітал.
До обмежень задачі включено: 1) необхідність своєчасного
виконання агротехнічних операцій для забезпечення неперервності
технологічного процесу всіх членів об’єднання; 2) витрати на
виконання всіх агротехнічних робіт не мають перевищувати поточні
витрати; 3) ймовірність того, що агротехнічні роботи будуть виконані у
встановлені агротехнічні періоди, має бути не вищою за мінімально
встановлену межу; 4) обмеження за машинно-тракторними агрегатами,
які є в наявності у членів кооперативу.
Технічне забезпечення діяльності сільськогосподарських
підприємств в умовах посилення конкуренції на аграрних ринках
передбачає
врахування
технологічної
складової,
зокрема
використовуваних геоінформаційних систем та технологій. За умов
дефіциту інвестиційного капіталу процедуру геоінформатизації
доцільно провадити у кілька етапів, зокрема: 1) визначення
геоінформаційних систем, перспективних для освоєння; 2) їх
ранжирування за розміром потенційного ефекту; 3) визначення
можливості самостійного впровадження геоінформаційних систем у
господарську діяльність підприємства; 4) у разі необхідності, пошук
партнерів для організації спільного придбання та використання
геоінформаційних систем; 5) обґрунтування оптимальної форми
асоціаційного використання геоінформаційних систем і для цього
необхідних агротехнічних засобів. У процесі реалізації розробленої
методики здійснено прогноз потенційних економічних ефектів за
рахунок зростання урожайності та зменшення собівартості
виготовленої продукції.
Таким чином, за сучасних умов прийнятною та перспективною
для теперішнього етапу структурних трансформацій аграрного сектора
слід вважати асоціаційну організаційну модель спільного використання
сільськогосподарської техніки. Вона базується на корпоративній формі
приватної власності, що не вимагає фізичного об’єднання господарств
учасників і обмежує їх матеріальну відповідальність лише
індивідуальною часткою в об’єднаному капіталі. Асоціаційні форми
взаємодії товаровиробників стають на перешкоді поширенню
спекулятивно-посередницьких
формувань,
знеособленому
та
невмотивованому використанню сільськогосподарської техніки,
«тінізації» аграрного сектора.
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КЛАСТЕРНО-КООПЕРАТИВНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ
АГРАРНОГО СЕКТОРА
О. Г. Булуй, к. е. н., доцент
Житомирський національний агроекологічний університет
Досліджуються мережеві структури у вітчизняному аграрному
секторі. Обґрунтовано місце кооперативних та кластерних структур
в агробізнесі. Представлено можливу структура аграрного кластера.
Постановка проблеми. Розвиток інформаційно-комунікаційних
та мережевих технологій формує нове середовище для економічної
діяльності. Домінуючою ознакою в новій економіці є вільний доступу
до інформації й рівність суб’єктів господарювання, а рушієм
економічного зростання – наукові дослідження й інновації. В такій
економіці забезпечується легке та з мінімальними витратами
контактування з будь-якою компанією чи індивідуумом. Здійснюється
легкий обмін знаннями, ідеями, досвідом, ноу-хау тощо. Все більше
створення доданої вартості в галузі забезпечується через комунікацію,
обмін інформацією та знаннями через мережеві технології.
Змінилась ситуація і на ринку праці, який став глобальним та
характеризується значними міграційними процесами працівників.
Суттєвих змін зазнав і ринок капіталів. Очевидно, сучасний агробізнес
повинен відповідати рівню розвитку продуктивних та виробничих
відносин. Мають бути сформовані можливості для швидкого
впровадження досягнень науково-технічного прогресу у виробництво,
забезпечуватися значна креативність середовища, підтримуватися
висока його інноваційність, мають бути створені умови для залучення
фахівців та молоді в аграрний сектор. Реалізувати такі завдання
можливо за умови побудови агробізнесу на мережевих принципах, де
інформаційно-комунікаційні технології є основним каналом передачі
інформації, а кооперативи та кластери стають його важливими
структурними елементами.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Сучасні теоретичні
та практичні аспекти розвитку кооперації знайшли відображення у
працях вітчизняних вчених економістів-аграрників: В. Зіновчука,
М. Маліка, А. Пантелеймоненка, П. Березівського, Ф. Горбоноса,
Л. Молдаван, Ю. Ушкаренко, Г. Черевка, В. Юрчишина та багатьох
інших. Проте дослідження аграрних кластерів, незважаючи на значну
прогресивність, у вітчизняній економічній думці висвітлені
недостатньо. Окремі аспекти кооперативно-кластерних структур в
аграрному секторі знайшли відображення в працях Р. Смоленюка [2],
Кундеуса О. [3], М. Лендєла [1]. Незважаючи на значну кількість і
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різноплановість проведених досліджень, потребують подальших
обґрунтувань організаційні аспекти створення та функціонування
кластерів в аграрному секторі.
Мета та методика дослідження. Метою дослідження є
формування моделі кластерно-кооперативної структури аграрного
сектора.
Виклад основного матеріалу. Новітній період розвитку
сільськогосподарської кооперації в Україні стартував з прийняттям у
1997 році закону України «Про сільськогосподарську кооперацію».
Закон регламентував правові, організаційні, економічні та фінансові
особливості створення та діяльність кооперативів в сільському
господарстві. Оскільки закон розроблявся і приймався в період
трансформацій господарського механізму, зміни організаційноправових
форм
господарювання,
реорганізації
колективних
сільськогосподарських підприємств, то в новому на той час законі
знайшли відображення дві організаційно-правові форми кооперативів.
За задумом авторів закону, колективні сільськогосподарські
підприємства, активи яких формувалися їх працівниками, мали
трансформуватися у сільськогосподарські виробничі кооперативи, де
кожен працівник одночасно виступає його співвласником. Проте
реформування, як правило, носило формальний характер і не
призводило до якісних змін в структурі власності та відповідно
мотивації до праці його працівників. Прогнозовано, що з плином часу
кількість сільськогосподарських виробничих кооперативів постійно
зменшувалась.
Тернистим був шлях становлення й сільськогосподарської
обслуговуючої кооперації. Сільськогосподарські
обслуговуючі
кооперативи
створювалися
селянськими
та
фермерськими
господарствами, а також сільськогосподарськими підприємствами для
надання послуг переважно членам такого кооперативу. Метою їх
діяльності було зменшення витрат та/або збільшення доходів членів
цього кооперативу під час провадження ними сільськогосподарської
діяльності чи захисту їхніх економічних інтересів. Важливим аспектами
діяльності обслуговуючих кооперативів є: обов’язковість участі членів
кооперативу у його діяльності; надання послуг переважно членам
кооперативу за собівартістю; формування майна кооперативу на
пайовій основі; забезпечення взаємодопомоги та співробітництва;
добровільності вступу та безперешкодного виходу з кооперативної
організації, збереження господарської та юридичної самостійності
кожним членом кооперативу.
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Аналіз внутрішнього механізму кооперативних організацій
свідчить
що
вони
мають
ознаки
мережевих
структур.
Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи організаційно,
інформаційно, господарськи поєднують різних сільськогосподарських
товаровиробників. Одночасно одна і та сама особа може брати участь у
діяльності кількох кооперативів. Всі члени кооперативу рівні завдяки
принципу рівного права голосу. Кооперативні підприємства також
надають своїм членам інформаційно-консультативну та організаційну
допомогу.
Мережеві організації – це організації, які використовують в
управлінні виробництвом і бізнесом мережеві зв’язки, відносини і
технології. В підприємницькій мережі колективні зусилля засновані на
добровільній взаємодії її учасників на основі об’єднання їх інтересів,
ресурсів, компетенцій та можливостей. Мережа об’єднує незалежні,
самостійні суб’єкти для досягнення конкретних власних інтересів через
реалізацію спільної для всіх місії, що дає можливість кожному досягти
свого, не дублюючи і не підміняючи діяльність один одного.
Новим видом мережевих структур є кластери. В кластерах
активізуються інноваційні процеси, посилюється застосування
наукових досягнень, формується конкурентне середовище. В кластерах
підприємства отримують кращий доступ до більшої кількості
постачальників матеріальних ресурсів та послуг, до кваліфікованої
робочої сили, до швидкої передачі знань і навичок. В кластерах компанії
фокусуються на тому, що вони роблять краще. Вони можуть виробляти
більше ніж виробляють поодинці. В кластерах значно кращим є доступ
до інформації, знань, ноу-хау. В кластерах зменшуються витрати на
транзакції. Кластери стають центрами інноваційного розвитку де
вирішуються не лише економічні, але й соціальні проблеми
регіонального (місцевого) значення.
Під кластером розуміють скупчення підприємств на певній
території, які пов’язані технологічно, а також тих, що працюють в
суміжних сферах доповнюючи діяльність основної групи чи ядра
кластера (рис. 1). Практичним досвідом підтверджується значний
економічний ефект від діяльності кооперативних підприємств.
Очевидно розширення інтеграційних зв’язків між суб’єктами
господарювання, що зацікавлені в успішному функціонуванні певної
територіально-виробничої системи і особливо залучення науководослідної інфраструктури спроможне генерувати значно більші
економічні та соціальні ефекти. Такі структури стають більш
конкурентоздатними, мають вищу адаптивну здатність та стійкість до
зовнішніх впливів.
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Рис. 1. Структура аграрного кластера
Позитивний ефект від кооперації та кластеризації в аграрному
секторі полягає в тому, що один або кілька виробників, досягаючи
конкурентоспроможності на ринку поширює позитивний вплив на
найближче оточення – постачальників, переробну сферу, конкурентів,
споживачів. А успіхи оточення, у свою чергу, впливають на подальше
зростання конкурентоспроможності даної фірми. Результатом такого
взаємовигідного співробітництва стає кластер – співтовариство фірм,
пов’язаних
галузей,
що
взаємно
сприяють
зростанню
конкурентоспроможності один одного [2, с. 45].
Проте нині в Україні існують певні проблемні моменти, що
заважають швидкому поширенні кластерних структур в аграрному
секторі. Серед основним стримуючих чинників слід виділити:
 недостатня довіра серед підприємців та бажаючих створити
мережеві структури у зв’язку з можливостями фінансових шахрайств,
викраденням ідей тощо;
 відсутність національної та регіональної політика підтримки
кластерів;
 наявність фінансових перешкод.
Висновки. Таким чином, в аграрному секторі існують значні
перспективи щодо впровадження мережевих структур. На сьогодні
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найбільш перспективними слід вважати кооперативні організації та
кластери. Сільськогосподарські кооперативи покликані надати послуги,
які нераціонально чи неможливо отримувати виробниками
сільськогосподарської
продукції
самостійно,
забезпечити
товаровиробників
необхідним
рівнем
матеріально-технічного
забезпечення та збуту готової продукції, а також сприяти
інформаційному та
консультативному супроводу аграрного
виробництва. Кластери створюються з метою перетворення сільських
територій на регіональні центри наукових досліджень, інновацій,
забезпечення
формування
конкурентоздатних
регіональних
агровиробничих систем. В кластерах формується дієва система
державно приватного партнерства, забезпечується зміцнення кадрового
потенціалу та підтримується соціальний розвиток.
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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ В
ОБСЛУГОВУЮЧИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
КООПЕРАТИВАХ
Н. І. Цегельник, асистент,
Житомирський національний агроекологічний університет
У дослідженні розглянуто сутність поняття «обслуговуючий
сільськогосподарський кооператив» та особливості розрахунків в них.
Обґрунтовано систему розрахунків, яка спрямована на повне
відшкодування всіх витрат, понесених кооперативом. Розглянуто
особливості ведення бухгалтерського обліку розрахунків в
обслуговуючих сільськогосподарських кооперативах.
Постановка проблеми. Україна є потужною аграрною
державою. Важливою складовою ринкових перетворень аграрного
сектора
економіки
України
є становлення
та
розвиток
сільськогосподарської кооперації. Так, за минулий рік зросла кількість
діючих сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на 125
одиниць і сьогодні їх нараховується 735 [7].
Створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів
може допомогти сільськогосподарським товаровиробникам ефективно
обслуговувати їх основне виробництво, заощаджуючи при цьому
кошти. У таких умовах значно підвищується роль бухгалтерського
обліку як важливої функції управління сільськогосподарськими
обслуговуючими кооперативами та одного з ключових механізмів щодо
збільшення прибутку, пришвидшення товарообігу і оптимізації витрат
є пошук оптимальної форми організації збутових відносин.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемам
розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в Україні
присвячено праці багатьох провідних науковців. Зокрема,
організаційно-правові аспекти становлення сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів досліджено у працях В.К. Збарський [1],
В. В. Зіновчук [3], С. В. Зеленко, [2], П.К. Канінський [1], В.О. Цимбал
[6], В. Шеремета [7] та ін.
Аналіз наукових публікацій дає підстави стверджувати, що попри
наявність великої кількості спеціалізованих джерел, в яких
розглядаються
проблеми
розвитку
сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів, єдиний та загальноприйнятий курс щодо
організації формування розрахункових відносин між покупцями і
обслуговуючими кооперативами відсутній. Недостатня увага у працях
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зазначених вище авторів приділяється веденню бухгалтерського обліку
розрахунків в обслуговуючих кооперативах в Україні.
Мета та методика дослідження. Метою статті є визначення
сучасних тенденцій становлення та розвитку сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів, а також напрямів удосконалення ведення
обліку відносин між покупцями та кооперативними формуваннями з
метою їх прибутковості та з урахуванням взаємодії окремих елементів
та визначенням загальнонаукових і специфічних методів пізнання та
дослідження.
Виклад
основного
матеріалу.
Сільськогосподарський
обслуговуючий кооператив – підприємство, створене для здійснення
обслуговування переважно членів кооперативу на засадах
взаємодопомоги та економічного співробітництва [4]. Основною метою
його створення є обслуговування сільськогосподарського та іншого
виробництва своїми членами, надання комплексу послуг, пов’язаних з
виробництвом, переробкою, збутом продукції.
Ряд дослідників і ідеологів кооперації відстоюють думку, що
обслуговуючий кооператив має деякі риси комерційної структури [6, с.
23, 25]. Певною мірою це так. Наприклад, кооператив може надавати
послуги не членам кооперативу в межах 20 %, які передбачено чинним
законодавством, тому по відношенню до не членів кооперативу він
може виступати як комерційна структура, і на цей об'єм послуг логічно
можуть поширюватися дії податкового законодавства.
Досі в суспільстві і серед дослідників кооперації не виробилося
одностайної думки стосовно того, чи є обслуговуючий кооператив
посередницькою організацією. В радянській енциклопедичній
літературі такі поняття як "посередник", "посередництво" відсутні.
Сучасники визнають, що посередниками називається "особа, фірма,
організація, яка сприяє встановленню контактів при укладанні угод,
контрактів між виробниками і споживачами, продавцями і покупцями
товарів і послуг", "посередництво – один із видів підприємництва",
"посередницькі операції, які виконуються по дорученню клієнтів" [1, с.
244-245].
Таким чином, сільськогосподарський обслуговуючий кооператив
має характерні риси посередницької організації, що працює на інтерес
своїх членів.
Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи мають право
реалізувати товари та надавати послуги за цінами і тарифами, що
встановлюються на договірних засадах, окремо для членів кооперативу
та інших осіб. Потім у кінці року, коли відомий попередній результат за
рішенням загальних зборів здійснюється розподіл результату у вигляді
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надбавок до ціни на реалізовану продукцію і знижок на ціну поставок і
послуг. Заключна закупівельна ціна на продукцію дорівнюватиме
попередній ціні плюс надбавка [5].
Відповідно до функціональних дій суб’єктів при розрахункових
відносинах, у системі бухгалтерського обліку з’являються операції з
розрахунків із покупцями та постачальниками.
Загальну схему формування розрахунків в сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативах (СОК) в обліку наведено на рис. 1, де
окреслено місце розрахунків.
1- у системі бухгалтерського
обліку постачальника
виникають розрахунки з
покупцями*

2- у системі бухгалтерського
обліку посередника
виникають розрахунки із
замовниками*
2

1
Оплата
вартості
ПОСТАЧАЛЬНИК

СОК
(посередник)

Перерахунок
коштів за товар

Відправка
товару

ПОКУПЕЦЬ

СУБ'ЄКТИ РОЗРАХУНКІВ
Рис. 1. Теоретична модель обліку розрахунків
в сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах
Дані рис. 1 свідчать, про перепродаж товару, де підприємствопосередник-СОК має договірні відносини одночасно як із його
постачальником, так і з покупцем. Особливістю виступає перехід права
власності на товар спочатку до того посередника й лише згодом до
покупця, а товар направляється від постачальника безпосередньо до
клієнта.
В обліку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах
маємо дві окремі операції: придбання товару в постачальника та його
реалізацію покупцю.
При придбанні товару та при його реалізації через посередникаСОК важливо правильно оформити договори купівлі-продажу з
постачальником та покупцем. Окрім положень про перехід права
власності, у договорі купівлі-продажу потрібно зазначити
153

Житомирський національний
агроекологічний університет

Кооперативні читання: 2019 рік

найменування товару, його кількість та ціну, дату відвантаження
продавцем, вид транспорту, порядок відшкодування транспортних
витрат і проведення розрахунків за товари.
Для обліку придбаних товарів через посередника-СОК доцільно
відкрити окремий субрахунок 287 «Товари реалізовані через
посередника» до рахунку 28 «Товари». На субрахунку 287 «Товари
реалізовані через посередника» посередник зможе вести облік товарів
від постачальника до покупця який їх отримує і оплачує.
Облік купівлі-продажу товарів через посередника-СОК
наведений в табл. 1.
Таблиця 1.
Облік купівлі-продажу товарів через посередникасільськогосподарський обслуговуючий кооператив
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Кореспондуючі
рахунки
дебет кредит

Зміст операцій
Оприбутковано товари, придбані від
постачальника
Нараховано податковий кредит із ПДВ
Оплачено постачальнику вартість
придбаних товарів
Нараховані транспортні витрати за рахунок
постачальника
Визнано податковий кредит із ПДВ
Оплачено вартість транспортних витрат за
рахунок постачальника
Відвантажено товари покупцю
Нараховані податкові зобов’язання з ПДВ
Відображено у складі витрат вартість
реалізованих товарів
Отримано післяплату від покупця за
придбані ним товари

Сума,
грн.

287

631

20000

641

631

4000

631

311

24000

287

631

5000

641

631

1000

631

311

6000

361
703

703
641

36000
6000

903

287

25000

311

361

36000

Враховуючи всі особливості, бухгалтерський облік у
сільськогосподарських
обслуговуючих
кооперативах
повинен
виконувати максимально широку місію – забезпечувати довіру,
порозуміння, керованість і прозорість при наданні послуг
кооперативами, впевненість у вигоді від економії витрат на вартість
отриманих послуг та в одержанні додаткових доходів від збуту
сільськогосподарської продукції за більш вигідними цінами, ніж ті, які
пропонуються іншими суб’єктами господарювання [2].
Висновки. Обслуговуючі сільськогосподарські кооперативи,
мають важливе значення, тому що виступають об’єднанням фізичних
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та/або юридичних осіб – виробників сільськогосподарської продукції
для організації обслуговування, спрямованого на зменшення витрат
та/або збільшення доходів членів цього кооперативу під час
провадження ними сільськогосподарської діяльності та на захист їхніх
економічних інтересів.
Виходячи з цього, актуальними є питання ведення
бухгалтерського обліку розрахунків в сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативах з метою оптимізації витрат, збільшення
прибутку та пришвидшення товарообігу.
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2009. №2. С. 46–51.
7. Шеремета В. В Україні зростає кількість обслуговуючих
кооперативів. URL: http://minagro.gov.ua/node/27013
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЗБУТОВИХ
КООПЕРАТИВІВ НА РИНКУ ОРГАНІЧНОЇ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
І. С. Сопільняк, аспірант
Уманського національного університету садівництва
Досліджено
інфраструктуру
ринку
збуту
органічної
сільськогосподарської продукції в Україні. Розглянуто особливості
функціонування сільськогосподарських збутових кооперативів.
Визначено перспективи впровадження та розвитку кооперативів в
системі органічного агровиробництва.
Постановка проблеми. Підвищення ефективності діяльності
органічних товаровиробників можливе за рахунок створення досконалої
системи збуту та реалізації виробленої органічної продукції. Багато
вчених вважають, що проблему збуту органічної сільськогосподарської
продукції можуть вирішити створення збутових кооперативів.
Звичайно, кожне органічне господарство може самостійно займатися
реалізацією
своєї
продукції,
проте,
здебільшого,
цьому
перешкоджають: несформована збутова інфраструктура, неможливість
забезпечити великі партії продукції та висока вартість утримання
збутового підрозділу.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Особливості
вітчизняного та світового ринку органічної продукції висвітлені в
працях таких вчених економістів, як В. Артиш, Р. Безус, Т. Дудар, Т.
Зайчук, Н. Зіновчук, Є. Милованов, В. Писаренко, О. Шубравська, М.
Юсефі та інші. Проблемам сільськогосподарської кооперації та
визначенню шляхів її подальшого розвитку присвячені праці науковців:
М. Драгоманова, В. Зіновчука, О. Крисальського, В. Андрійчука, А.
Гуторова, Л. Бойка, Н. Морозюк, Ю. Нестерчук та багато інших.
Безпосередньо під час висвітлення даної проблнми використовувалися
результати досліджень за напрямом розвитку ринку органічної
продукції О. Маслака [2, 3]; за напрямом сільськогосподарської
обслуговуючої кооперації: О. Бурляя, О Коваленка [7], Л. Фоменка [5].
Проте, незважаючи на велику кількість напрацювань та досягнуті
результати проведених досліджень, залишаються невирішеними окремі
проблеми, що стримують подальший розвиток збутової кооперації на
вітчизняному ринку органічної сільськогосподарської продукції.
Мета та методика дослідження. Мета – розглянути особливості
та проблеми розвитку збутових кооперативів на ринку органічної
продукції. Для досягнення поставленої мети використано
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концептуальні положення економічної теорії з питань функціонування
та розвитку ринкової системи, діалектичний метод пізнання, ринкові
закони, наукові праці вітчизняних та зарубіжних науковців.
Виклад основного матеріалу. Внутрішні продовольчі потреби
населення країни забезпечуються за рахунок традиційних харчових
продуктів. При цьому органічна продукція відіграє другорядну роль
серед продуктів харчування, про що свідчать дослідження Федерації
органічного руху України. Так, станом на 31.12.2016р. сучасний
внутрішній споживчий ринок органічних продуктів в Україні зріс до
21,2 млн. євро. Упродовж останніх років обсяги споживання органічної
продукції постійно зростають. Якщо у 2010 році український ринок
органічних продуктів оцінювався на рівні 2,4 млн євро, то до 2017 року
він зріс у 8,8 разів [1]. Споживання органічної продукції збільшується,
особливо у великих містах. Реалізація продукції відбувається через
мережі супермаркетів, спеціалізовані магазини, що займаються
продажами органічних продуктів, а також через мережу Інтернет [2].
Варто відмітити, що Україна має значний потенціал з експорту
органічних продуктів. Експерти оцінюють щорічні можливості
надходження коштів від продажу такої продукції на зовнішніх ринках
до 50 млн євро. Основними країнами-експортерами є Німеччина,
Австрія, Польща, Італія, Франція, Нідерланди, Данія, Швейцарія, США,
Канада, попит у яких з кожним роком зростає[3, с 279].
Світова практика функціонування органічного сектору показує,
що для товаровиробників найбільш ефективною є кооперативна модель
збуту органічної продукції. На думку експертів Федерації органічного
руху України, для розвитку вітчизняного органічного ринку необхідно
розвивати сільськогосподарську кооперацію, створювати спеціалізовані
місця на оптових ринках, сприяти розвитку експорту органічної
продукції [4].
На сьогодні інфраструктура ринку органічної продукції в Україні
характеризується відсутністю достатньої кількості сертифікованих
складів для зберігання продукції, переробних підприємств для
виробництва органічних харчових продуктів, а також посередницьких
структур для заготівлі та постачання органічної продукції. При цьому за
рахунок
збільшення
кількості
виробників
органічної
сільськогосподарської продукції зростає потреба у створенні
відповідних збутових кооперативів.
Збутовий кооператив – це об’єднання сільськогосподарських
товаровиробників, яке надає допомогу у реалізації органічної продукції
виробленої його членами. Він має змогу сформувати та продати партію
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товарів за вищою оптовою ціною безпосередньо споживачу або
зберігати продукцію щоб реалізувати її коли ціна на неї буде вищою [5].
До основних причин, що стримують подальший розвиток
сільськогосподарських збутових кооперативів, належить[3]:
- відсутність локального розміщення дрібнотоварних виробників
органічної продукції. Внутрішній ринок органічної продукції
лише починає формуватися, тому багато фермерських
господарств проходять процедуру сертифікації та вивчають цей
ринок.;
- відсутність розуміння суті сільськогосподарських збутових
кооперативів, що бере свій початок із часів колективізації
сільського господарства.
- однією з найбільших проблем розвитку кооперації є відсутність
достатнього фінансового забезпечення для створення належної
матеріально-технічної бази. Потенційні члени кооперативів
мають обмежені фінансові можливості через низький рівень
доходів. До того ж, на регіональному рівні відсутні дієві
програми підтримки новостворених та наявних кооперативів. На
державному рівні розглядаються можливості фінансової
підтримки сільськогосподарських товаровиробників різних
організаційних форм [6].
Незважаючи на низький рівень розвитку збутових кооперативів
на ринку сільськогосподарської органічної продукції, вони мають
значні перспективи. Основними перевагами кооперації є те, що вона
надає аграріям можливість зайняти свою ринкову нішу в локальній
продовольчій системі; підвищити ефективність виробництва
сільськогосподарської
продукції,
використовуючи
спільну
господарську діяльність. Створення кооперативів дозволить
організувати збут продукції підприємства через централізовану
логістичну систему [7, с.50].
Висновки. В Україні спостерігається тенденція до збільшення
кількості органічних сертифікованих господарств та розширення площі
сільськогосподарських угідь. Проте внутрішній ринок органічної
продукції є малорозвиненим. Його основними характеристиками є
відсутність достатньої кількості сертифікованих складів, переробних
підприємств, а також посередницьких структур, що загалом ускладнює
організацію заготівель, переробку та постачання сільськогосподарської
органічної продукції. До того ж дрібнотоварні виробники із власною
продукцією залишаються поза основними заготівельно-збутовими
ланцюгами на внутрішньому ринку. Тому в подальшому перспективним
напрямом розвитку ринку збуту органічної продукції є створення
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кооперативів,
які
об’єднуватимуть
органічні
дрібнотоварні
господарства. Виходячи з цього, потрібно і надалі розглядати питання
перспективи розвитку та моделей функціонування збутових
кооперативів на ринку сільськогосподарської органічної продукції.
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РОЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КООПЕРАТИВІВ
У РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
Л. В. Уманець, викладач першої категорії, аспірант
Вінницький коледж будівництва і архітектури
Київського національного університету будівництва і архітектури
Обґрунтовано роль сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів у місцевому економічному розвитку. Наведено аргументи
необхідності
створення
і
розвитку
сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів на території територіальних громад.
Акцентовано
увагу
на
сучасних
тенденціях
розвитку
сільськогосподарських кооперативів у територіальних громадах
України.
Постановка проблеми. Концепція розвитку фермерських
господарств та сільськогосподарської кооперації на 2018-2020 роки є
інструментом розвитку аграрного підприємництва, а відтак,
забезпечення самодостатності місцевих громад та формування їх
добробуту. Господарства населення, малі виробники та фермери – це
90 % сільських жителів, рівень життя яких безпосередньо пов’язаний з
умовами та результатами їх праці.
Наразі
більшість
площ
сільськогосподарських
угідь
використовуються великими сільськогосподарськими підприємствами
(агрохолдингами), які залучають до виробництва лише незначну
кількість місцевих жителів. У результаті такого господарювання
спостерігається високий рівень безробіття та низька якість життя на
селі, суттєва міграція населення із сіл в міста, занепад місцевої
інфраструктури та зубожіння місцевих громад. Кооперативний рух
дозволяє протистояти нагальним викликам згуртувавшись, передусім, з
метою колективної підтримки та убезпечення ризиків.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Фундаментальні
напрацювання у сфері кооперативних засад розвитку сільських
територій України належать В. Андрійчуку, О. Бородіній, В. Зіновчуку,
М. Маліку, Л. Молдаван, В. Месель-Веселяку, В. Юрчишину та ін.
Сучасні пріоритети розвитку територіальних громад визначено у
роботах Лупенка Ю., Петрушенка Ю., Попова О., Прокопи І.,
Ткачука А. та ін. Однак, динамічність соціально-економічних процесів,
що відбуваються нині в місцевих громадах, потребує постійного
моніторингу й оновлення чинників, передусім, мотивуючого характеру,
які здатні швидко і ефективно коригувати процеси місцевої активності.

160

Житомирський національний
агроекологічний університет

Кооперативні читання: 2019 рік

Мета та методика дослідження. Метою дослідження є аналіз
тенденцій впливу активізації кооперативного руху на розвиток
територіальних громад.
Виклад основного матеріалу. Кооперативний рух є одним із
інструментів підвищення зайнятості сільського населення через
створення робочих місць, а також через розвиток малого
підприємництва на селі [2]. В результаті, створення та успішне
функціонування кооперативів на території місцевих громад забезпечує
значну частину податкових надходжень у складі доходів громади та
сприяє становленню соціальної складової сільського розвитку:
зростання зайнятості населення і доходів сільських жителів,
відновлення інфраструктури, підвищення мотивації до ведення
господарства тощо. Загалом, об’єднання селян в кооперативи допомагає
посилити їх власні конкурентні позиції (як дрібних товаровиробників)
перед великими підприємствами, зокрема, агрохолдингами.
У системі сталого розвитку сільських територій чільне місце
відводиться декільком її складовим: економічній, технологічній,
екологічній, інноваційній та соціальній. Усі зазначені елементи
формуються під впливом певних позитивних та негативних факторів,
що залежать від форми ведення бізнесу. Зокрема, економічна складова
може бути швидше і успішніше досягнута при приватній формі
господарювання, оскільки приватний інвестор вкладе необхідний обсяг
капіталу і приймаючи власні різного ступеня ризику рішення буде
очікувати на максимальну віддачу від інвестицій. Однак, у підсумку
будуть задоволені потреби лише власника, а не громади. Коли ж на
території
місцевої
громади
створюється
чи
функціонує
сільськогосподарський обслуговуючий кооператив, то задовольняються
інтереси усіх його членів та громади загалом (через зростання дохідної
частини бюджету і відповідного фінансування потреб місцевих
жителів).
Окремої уваги заслуговує технологічна складова системи сталого
розвитку сільських територій, яка значно масштабніше виконується при
приватному господарюванні. Приватний власник зацікавлений в тому,
щоб оновити матеріально-технічну базу і запроваджувати інноваційні
технології, які сприятимуть скороченню витрат. Однак, кооперативний
підхід забезпечить пошук таких технологій, які не зашкодять
навколишньому середовищу та сільським жителям, оскільки це є одним
із кооперативних принципів.
Екологічна складова також знаходить своє місце в площині
кооперативного принципу «турбота про громаду», оскільки кожен з
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членів кооперативу є місцевим жителем і екологічні проблеми громади
торкаються кожного з них.
Соціальна складова – найвагоміший чинник при прийнятті
рішення про розвиток сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів, оскільки саме соціальний вектор є потужним важелем
кооперативного руху та місцевого розвитку.
Впродовж останніх років в Україні спостерігається тенденція
поступової активізації кооперативних ідей з відповідним формуванням
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (рис. 1).
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Рис. 1. Кількість сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів та темпи їх росту
Джерело: власні дослідження.
Така динаміка пояснюється підвищеним інтересом держави та
міжнародних донорів до кооперативних процесів на території місцевих
громад у зв’язку з процесами децентралізації місцевих органів влади,
які повинні забезпечити нарощення самодостатності територіальних
громад та сприяти їх різнобічному розвитку. Зокрема, серед проектів
міжнародної допомоги найвагомішими у сфері розвитку кооперативів є:
1) проект «Розвиток молочного бізнесу в Україні» (2014 — 2021 рр.),
який об’єднує 5000 малих та середніх молочних виробників у мережу
фермерів, підприємців, кооперативів та кооперативних об’єднань,
здебільшого, у чотирьох регіонах: Дніпропетровська, Херсонська
області на сході, Львівська, Івано-Франківська області на заході
України; 2) проект USAID «Підтримка аграрного і сільського
розвитку», який надає гранти виробникам сільськогосподарської
продукції та сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам і їх
об’єднанням [1].
Яскравими
прикладами
успішного
функціонування
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів слід вважати:
кооператив «Файні ґазди» Тернопільської області (членами цього
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об’єднання є 17 кооперативів, що працюють у 8-ми районах області - це
ягідні (90 осіб), пасічні (30 осіб), молочні (50 осіб) та різнопрофільні
кооперативи (77 осіб); СОК «Бережанський край» (понад 500 членів),
який об’єднав мешканців 8 сіл Саранчуківської ОТГ; «СОК «Ягідний
край», СОК «Щедрий край», СОК «Дари Ланів», СОК «Зелена
криниця», СОК «Кринички» та СОК «Старий млин» Тернопільської
області та багато інших [1]. Наразі багато сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів були створені в рамках Проекту
ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду».
Алгоритм організаційної роботи по створенню і розвитку
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на території
територіальних громад полягає у дотриманні декількох надзвичайно
важливих і чітких кроків:
По-перше, забезпечення достатнього рівня взаємної довіри між
потенційними членами кооперативу чи місцевої громади.
По-друге, спонукання до пошуку компромісів у процесі
реалізації спільних інтересів.
По-третє, налагодження комунікаційних зв'язків, впровадження
адміністрування та контролю, розробку спільного плану дій.
Імплементацію
такого
алгоритму
сільськогосподарські
обслуговуючі кооперативи мають змогу здійснювати як власними
силами так і з ґрунтовною різнобічною допомогою з боку громадських
організацій, дорадчих служб, міжнародних інформаційних центрів та
державних установ.
Висновки. Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи
справедливо вважаються рушієм сталого сільського розвитку. Тому,
наразі, важливими є місцеві ініціативи зі створення та функціонування
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, які стануть
запорукою нарощення доходів місцевих бюджетів, забезпечення їх
самодостатності та формування позитивного іміджу сільських
територій.
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ЛІСОГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ СІЛЬСЬКИХ
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД: КОМУНАЛЬНІ
ПІДПРИЄМСТВА ЧИ КООПЕРАТИВИ
М. І. Пиршін, аспірант,
Житомирський національний агроекологічний університет
Досліджено
діяльність
лісогосподарських
підприємств
комунальної форми власності. Висвітлено нагальні питання і
авторське розуміння вирішення питань власності лісів територіальних
громад. Окреслено шляхи розвитку комунальних лісів в сучасних умовах
господарювання, зокрема в умовах децентралізації. Висвітлено
проблеми взаємодії сільських територіальних громад з представниками
комунальних лісогосподарських підприємств та можливі шляхи їх
вирішення. Сформовано чіткі висновки що до діяльності
лісогосподарських підприємств комунальної форми власності,
прозорості їх діяльності та шляхів вирішення конфліктних ситуацій які
виникають в процесі господарювання.
Постановка проблеми Написання роботи зумовлено в першу
чергу проблемами які виникають в процесі господарювання, зокрема
проблема малої поінформованості місцевих громад що до діяльності на
їх території постійних лісокористувачів, в даному випадку комунальних
лісогосподарських підприємств. Висвітлення проблем які виникають в
процесі господарювання комунальних підприємств, зокрема проблема
електронного обліку деревини, який не використовується
комунальними агропідприємствами. Тому що на відміну від державних
лісогосподарських підприємств законодавство не зобов’язує
комунальні підприємства вести електронний облік деревини. На нашу
думку ця ситуація повинна викликати інтерес з боку місцевих громад на
території яких діють ці підприємства, тому що відсутність електронного
обліку деревини та достатнього контролю з боку громад та незалежних
громадських організацій за відведенням і таксацією лісосік стає
приводом для зловживання владою з боку осіб які фактично є
найманими працівниками які діють від імені місцевої громади,
внаслідок чого місцеві бюджети можуть недотримувати податки.
Вирішення цієї проблеми полягає у створенні кооперативів членами
яких будуть територіальні громади відповідно. Згідно чинного
законодавства
комунальні
агролісогосподарські
підприємства
сплачують рентну плату від рубок головного користування 50% в
обласний бюджет та 50% в державний бюджет. Рубки головного
користування є основним бюджетоутворюючим видом рубок будь164
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якого лісогосподарського підприємства. На нашу думку недоотримання
громадами коштів від експлуатації природних ресурсів які знаходяться
в зоні безпосередньої їх діяльності є несправедливим фактом який
повинен
вирішитись
завдяки
утворенню
лісогосподарських
кооперативів які будуть розпоряджатись коштами від експлуатації їх
природних ресурсів. Саме лісогосподарські кооперативи повинні стати
основою розвитку сільських територіальних громад, зокрема
Поліського регіону в якому лісова галузь є бюджетоутворюючою
завдяки високій лісистості.
Аналіз останніх досліджень та публікацій Проблематика
розвитку комунальних лісогосподарських підприємств висвітлена не
надто широко. Зокрема Оборська А.Е., Жила А.С., Матейко І.М., Жила
Т.Б. наголошують, що необхідними є прозорість діяльності підприємств
та публічність інформації про діяльність у вигляді звітів на сесіях
місцевих рад, публікацій у місцевих ЗМІ та мережі інтернет, розробка
та реалізація регіональних програм розвитку лісового господарства
спільно з органами місцевого самоврядування [1, с. 77].
Проаналізувавши літературу пов’язану з участю громадськості у
процесі прийняття рішень на місцевому рівні можна виділити посібник
розроблений Британською Радою в Україні, Лабораторією
законодавчих ініціатив, Асоціацією «Соціально Економічні Стратегії та
Партнерства» в якому зокрема зазначається, що задля підвищення
ефективності реалізації механізмів інформування, консультацій, діалогу
та партнерства необхідно заохочувати органи місцевої влади проводити
системні зустрічі з представниками організацій громадянського
суспільства, а також їх навчання з метою визначення потреб громад і
вироблення спільних шляхів їх задоволення[2, с. 42].
Мета і методика дослідження Мета дослідження полягає у
визначенні долі участі місцевих громад в діяльності лісової галузі,
залученні місцевих територіальних громад до формування
лісогосподарських кооперативів. Методика дослідження полягає у
застосуванні ряду таких методів: метод аналізу допоможе широко
розкрити основні питання які потребують обговорень для подальшого
їх вирішення, метод абстрагування дозволить детальніше розглянути
предмет дослідження а саме діяльність комунальних лісогосподарських
підприємств, дозволить виявити проблеми та недоліки в їх
господарській, метод узагальнення дозволить реально оцінити
діяльність комунальних лісогосподарських підприємств знайти резерви
для підвищення продуктивності їх діяльності, метод конкретизації
допоможе сформувати стратегію і мету діяльності лісогосподарських
кооперативів які стануть .основою дбайливого господарювання в лісі,
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тому що кожен учасник кооперативу повинен дбати саме за ліс, аби
примножити та залишити своїм нащадкам не великі площі сухостою як
це робиться комунальними підприємствами а сформовані, сильні
насадження саме лісів які будуть в повній мірі виконувати всі свої
функції.
Виклад основного матеріалу Слід наголосити, що відправною
точкою існування теперішніх комунальних лісогосподарських
підприємств став 1999 рік, коли було видано революційний Указ
президента Л. Кучми «Про невідкладні заходи щодо реформування
аграрного сектора економіки» [3, с. 1], за яким почалося розпаювання
сільськогосподарських земель. Лісові землі розпаюванню не підлягали.
У доповнення до цього закону було видано два накази Мінагрополітики:
«Про ліси сільськогосподарських підприємств» [4, с.1] (спільно з
Держкомлісгоспом) та «Про прискорення передачі земель лісового
фонду, що перебували у користуванні реформованих КСП» [5, с. 1]. У
відповідності з цими документами протягом 2000-2001 років, залежно
від позиції обласних і районних рад, створювалися комунальні чи
державні підприємства, яким передавалися у постійне користування
ліси державної (на той час) власності.
Законодавче регулювання діяльності агролісогосподарських
підприємств врегульовано недостатньо, зокрема коштів з державного
бюджету комунальні лісогосподарські підприємства не отримують, весь
комплекс робіт вони виконують за рахунок власних коштів. Відсутній
підзаконний нормативний акт, який би визначав перелік посадових осіб,
права
та
повноваження
лісової
охорони
комунальних
лісогосподарських підприємств. Для них не передбачені мінімальні
соціальні гарантії [1, c. 19]. Кодексом України про адміністративні
правопорушення [6, с. 1] не передбачено право посадовців комунальних
лісогосподарських підприємств, на відміну від посадових осіб
державної лісової охорони, притягати лісопорушників до
адміністративної відповідальності.
Права громадян та місцевих громад у володінні, користуванні та
розпорядженні лісовими ресурсами гарантуються низкою міжнародних
конвенцій і угод, дотримуватися яких зобов’язалася Україна, зокрема
це: Орхуська конвенція «Про доступ до інформації, участь
громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з
питань, що стосуються довкілля» (1998), «Лісові принципи»
Конференції ООН з навколишнього середовища та розвитку в Ріо-деЖанейро (1992), Всеєвропейська стратегія збереження біологічного та
ландшафтного різноманіття (1995), декларації та резолюції
Міністерських конференцій по захисту лісів Європи (2003, 2007),
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Санкт-Петербурзька декларація з проблем правозастосування та
управління в лісовому господарстві (2005).
Великим
недоліком
діяльності
багатьох
комунальних
лісогосподарських підприємств, є їхня закритість від громадськості.
Така закритість тільки шкодить репутації і спричиняє до спротиву
громадян. Безліч публікацій у пресі про те, як громадяни протестують
проти «незаконних рубок», не маючи попередньо інформації про місця
їхнього проведення. Основним недоліком діяльності підприємств є
гонитва за прибутками, яка не дозволяє правильно вести лісове
господарство. Як наслідок цього залишаються великі площі сухостою а
натомість вибираються ліси з кращою товарною структурою.
Відсутність електронного обліку на підприємствах дозволяє зловживати
посадовим особам своїм службовим становищем, як наслідок бюджети
не доотримують прибутку. Виходом з цієї ситуації ми бачимо утворення
лісогосподарських кооперативів учасниками яких будуть місцеві
громади. Для здійснення цього плану потрібно перш за все розпаювати
землі які знаходяться під лісом. Основна перевага лісогосподарського
кооперативу полягає в тому, що гроші від діяльності повинні йти в
бюджети територіальних громад. Як наслідок цього кожен учасник
кооперативу буде зацікавлений у розвитку та збереженні лісових
багацтв, тому що потрібно буде передати це джерело доходу майбутнім
поколінням.
Висновки. З розвитком політики в напрямку децентралізації
підвищується роль територіальних громад у лісовому господарстві.
Лісогосподарські підприємства комунальної форми власності показали
себе як такі що не здатні вести дбайливе господарювання на ввіреній
ним території. Тому кооперативні лісогосподарські підприємства які
повинні прийти їм на зміну повинні виправити сучасний стан лісів на
краще. Перевага кооперативів над комунальними підприємствами
полягає у тому що кожен його учасник зацікавлений у збереженні та
примноженні лісових багацтв, для того аби передати нащадкам сильні,
з високою товарною структурою насадження, господарювання в яких
буде приносити прибуток майбутнім поколінням.
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У статті з’ясовано сутність і розглянуто питання
методичного забезпечення здійснення маркетингового аудиту
діяльності
кооперативного
підприємства.
Доведено,
що
маркетинговий
аудит
є
одним
із
засобів
підвищення
конкурентоспроможності
підприємства.
Проаналізовано
інструменти проведення маркетингового аудиту для потреб
стратегічного управління підприємством.
Постановка проблеми. Ринково спрямовані трансформації в
економіці України спричинили радикальні зміни у середовищі
функціонування вітчизняних підприємств. Прискорення розвитку
економіки та загострення конкуренції спонукають підприємства до
активізації процесів консолідації своєї діяльності, в т.ч. й обрання
кооперативної моделі функціонування на цільових ринках. Сучасний
кооперативний маркетинг розглядається як філософія агробізнесу, що
починає використовуватися сільськогосподарськими та переробними
підприємствами як засіб завоювання ринкової влади. В контексті
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формування дієвого інфраструктурного забезпечення функціонування
аграрного сектора заслуговує на увагу проблематика здійснення
маркетингового аудиту кооперативних підприємств з метою
забезпечення їх актуальності на ринку.
Аналіз
останніх
досліджень.
Концептуальні
питання
маркетингового аудиту висвітлені в наукових працях основоположника
маркетингової науки Ф. Котлера, які згодом були більш детально
розглянуті та досліджені зарубіжними й вітчизняними науковцями
такими як: Ламбен Ж.Ж., Дихтль Е., Хёршген X., Уїлсон О.,
Балабанова Л., Корягіна С., Корягін М., Беляєвский І., Гайдаєнко Т.,
Бєлявцев М., Кравецький А., Плаксій Т., Пухальська Г., Млинко І.,
Дадьо Я., Баша І., Слободян Н., Шабанов Д. та ін. В наукових працях
зазначених науковців наведено понятійно-категорійний апарат та
висвітлено ключові питання, численні методики і рекомендації щодо
здійснення аудиту маркетингової діяльності. Однак відсутність цілісних
наукових розробок щодо маркетингового аудиту функціонування
кооперативних підприємств наразі зумовлює значну кількість питань,
пов’язаних з формуванням ефективної системи збуту та реалізації
сільськогосподарської продукції на засадах кооперації товаровиробників.
Мета та методика дослідження. Метою дослідження є на основі
використання інструментарію маркетингового аудиту запропонувати
заходи для якісного і кількісного забезпечення потреб стратегічного
маркетингового управління кооперативним підприємством.
Виклад основного матеріалу. Досить поширеним в науковій
літературі є тлумачення, що аудит маркетингу являє собою всеосяжну,
систематичну, незалежну й періодичну перевірку зовнішнього
середовища маркетингу, цілей, стратегій і окремих видів маркетингової
діяльності для організації в цілому або для окремих господарських
одиниць [1, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13]. В цілому з таким визначенням можна
погодитись, але з певними уточненнями. З одного боку, для проведення
якісного аудиту маркетингу необхідною є спеціальна теоретична і
практична підготовка аудитора, розуміння ним ринкових процесів і
поведінки споживачів, знання основних економічних і маркетингових
аспектів операційної діяльності підприємства тощо. Отже, даний вид
аудиторської перевірки не може здійснити бухгалтер або фінансовий
аудитор, оскільки аудит маркетингу, як відмічає Я. Дадьо, проводиться
за вільною методикою, є необов’язковим згідно чинного законодавства,
має неточно визначений предмет дослідження, заснований на релятивно
неточній інформації та має форму «ex post» і «ex ante», на відміну від
формалізованої методики фінансового аудиту [4, с. 47] З іншого боку,
проблема, на якій слід акцентувати увагу, полягає в тому, що повнота та
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якість аудиту залежить по-перше, від поставлених цілей і конкретних
питань, на які необхідно дати чіткі відповіді [15, c. 16]; по-друге, для
якісного аудиту не достатньо проаналізувати ринок і знайти можливості
для збільшення обсягів продажу, а в першу чергу необхідно здійснити
аналіз внутрішньої маркетингової інформації та знайти «критичні точки»
[6, c. 224; 13, с. 3]; по-третє, проведення аудиту можливе власними
силами, або з залученням незалежних експертів, проте в першому
випадку неминучим є суб’єктивізм, упередженість і можливе
перекручення інформації, а в другому, – більш висока вартість,
обмеженість доступу до службової інформації, в тому числі
конфіденційної, що не дозволить отримати об’єктивні й неупереджені
результати, а відтак висновки експертів можуть не бути адаптованими до
внутрішнього середовища підприємства тощо.
Маркетинговий стратегічний аудит діяльності підприємств
кооперації необхідний для виявлення стратегічних орієнтирів їхнього
подальшого розвитку. З метою виявлення потенційних можливостей
підприємств і розробки на їх основі, рекомендацій щодо формування
маркетингової стратегії проведемо SWOT-аналіз їхньої маркетингової
діяльності. Фактори, що активно впливають на сучасний розвиток
підприємств кооперації, можуть бути об’єднані в наступні великі групи:
міжнародні, національні (фактори ринкового і неринкового впливу),
регіональні і специфічні (внутрішньокооперативні). Міжнародні фактори
формуються і впливають на кооперативний сектор в процесі глобалізації.
У рамках глобальних проектів транснаціональні компанії (ТНК) і
фінансово-промислові
групи
(ФПГ)
швидкими
темпами
інтернаціоналізують сфери національних економік, монополізують
ринки збуту, у великих масштабах концентрують інвестиції та капітал.
Тим самим ТНК звужують простір для функціонування кооперації,
оскільки в конкурентній боротьбі кооперативні структури витісняються
з традиційних сфер своєї діяльності.
Друга група міжнародних факторів пов'язана з активізацією
міжнародного кооперативного співробітництва. Під їхнім впливом
розвиваються і розширюються кооперативні зв’язки і відносини,
зростають масштаби товарного обміну, підсилюється кооперативна
взаємодопомога і солідарність. Національні фактори пов’язані з
трансформаційними процесами в економіці і глибокими змінами у
соціальній сфері, їхній вплив на кооперацію підсилюється в міру
поглиблення цих процесів. Із сукупності національних факторів можна
виділити такі, як багатоструктурність економіки, лібералізація
економічної діяльності, ринкова орієнтація економіки, десоціалізація
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суспільства, недосконалість законодавчої сфери, реструктуризація
аграрної сфери.
Специфічні (внутрішньокооперативні) фактори є численними і
різноманітними за своїм змістом. Серед факторів соціального характеру
можна виділити соціальні мотиви, кадри, соціальну базу. В економічному
плані найбільш вагомим факторами, які впливають на діяльність
кооперативних підприємств є: двоїстий характер власності,
внутрішньокооперативні відносини, використання економічного
потенціалу, об'єднання особистих і колективних економічних інтересів,
проблема неприбутковості кооперативних підприємств. На даний момент
великий вплив здобувають організаційно-управлінські фактори. Всі вони
спрямовані на прискорений розвиток кооперації, формування
орієнтованої на ринок моделі кооперації. Регіональні фактори по-різному
впливають на діяльність підприємств і залежать від специфіки
господарювання конкретного регіону.
Висновки. Маркетинговий аудит як систематична, незалежна й
періодична перевірка зовнішнього і внутрішнього середовища
маркетингу, цілей, стратегій і окремих видів маркетингової діяльності,
дозволяє своєчасно виявити «критичні точки» діяльності кооперативів
та слабкі місця при реалізації управлінських рішень. Результати
маркетингового аудиту дозволяють визначити реальний стан справ (цілі
й стратегії) на кооперативному підприємстві і з урахуванням
розроблених в звіті пропозицій прийняти відповідні рішення з точки
зору актуальності, повноти і досяжності.
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