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Дисертацію присвячено розробці теоретико-методологічних і прикладних 

підходів до організації кооперативних відносин в аграрному секторі України як 

передумови підвищення конкурентоспроможності дрібних сільськогосподар-

ських товаровиробників, багатофункціонального розвитку сільських територій, 

соціального захисту селян, продовольчої безпеки держави та захисту 

навколишнього середовища.     

За результатами аналізу літературних джерел виявлено теоретичні  

положення щодо трактування терміна «кооперація» та узагальнено наукові 

погляди щодо розуміння поняття «сільськогосподарська кооперація». 

Дослідження генезису сільськогосподарської кооперації дало підстави для 

формулювання авторського бачення основних функцій сільськогосподарського, 

зокрема фермерського кооперативу, та розширення їхнього переліку відповідно 

до соціально-економічної місії кооперації. У межах розгляду генезису категорій 

«кооперація», «кооператив» означено семантику та декомпозицію поняття 

«кооперативні відносини». 

Авторський підхід до виконання поставлених завдань сфокусований на  

розгляд наукових аспектів встановлення ролі кооперації у розвитку економічної 

та соціальної сфер аграрного сектору України. Висвітлено особливості та 

недоліки становлення законодавчої бази України у сфері організації 

кооперативних відносин. Розкрито національну специфіку функціонування 

виробничих та обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів. Виявлено 

деструктивні чинники діяльності виробничих сільськогосподарських 

кооперативів. 



Доведено наявність системних протиріч сучасного законодавства України, 

які обмежують легітимізацію діяльності сільськогосподарських обслуговуючих 

кооперативів із правовим статусом неприбуткової організації. Визначено, що 

виявлені недоліки – чинник подальшої стагнації кооперації в сільській 

місцевості, занепаду сільськогосподарських кооперативів як бази формування 

соціального капіталу сільської території та її комплексного розвитку. 

Окреслено підходи до системного державного врегулювання політики 

децентралізованого стимулювання та сприяння розвитку сільськогосподарської 

кооперації в Україні.  

У дисертації розкрито специфіку та засади світової кооперативної політики 

щодо сприяння розвитку сільськогосподарських кооперативів. Досліджено 

новітні тенденції розвитку сільськогосподарської кооперації зарубіжних країн 

порівняно з особливостями розвитку сільськогосподарського кооперативного 

руху в Україні. Подано аналіз розвитку сільськогосподарської кооперації 

зарубіжних країн та виявлено й проаналізовано основні причини, що 

стримують розвиток виробничих та обслуговуючих кооперативів в Україні. 

Спільною рисою сільськогосподарської кооперації у країнах Європейського 

Союзу визначено міцну інституційну платформу та належний інституційний 

захист виробничих кооперативів. Ефективні механізми державної підтримки 

зарубіжних країн мають стати основою формування дієвого напряму організації 

кооперативних відносин на селі.  

Пропонована методика дослідження ефективності стану та процесів 

сільськогосподарської кооперації уніфікована, оскільки ґрунтується на 

показниках фінансової звітності, і сфокусована на діагностику індивідуальної 

операційної діяльності сільськогосподарського кооперативу та кооперативної 

форми аграрного підприємництва загалом. Виявлено, що непрезентабельні 

результати ефективності кооперування в аграрній сфері доволі часто зумовлені 

деструктивними тенденціями в організаційній та галузевій структурах 

сільськогосподарського виробництва, помітними диференціаціями розмірів і 

видів фермерських господарств як ключових сільськогосподарських 



товаровиробників, введених у процеси кооперування, низькою 

конкурентоспроможністю учасників кооперації.  

Встановлено, що сьогодні в Україні сформована правова основа для 

розвитку кооперативних відносин із зафіксованою моделлю розвитку 

сільськогосподарської кооперації з поділом на обслуговуючі та виробничі 

кооперативи. Для розвитку мережі сільськогосподарських кооперативів 

здійснюється інформаційно-консультаційний супровід, надається бюджетна 

підтримка та залучаються фінансові ресурси міжнародної технічної допомоги. 

Водночас подані в дисертації розраховані показники вказують на повільний 

розвиток сільськогосподарських кооперативів, що є ознакою нереалізованого 

потенціалу сільськогосподарської кооперації в Україні. Частка реалізації 

продукції кооперативами 2018 року становить менше ніж 0,1 % від валової 

продукції сільського господарства країни, тобто близько 350 млн грн. 

Виявлено, що ширшого розвитку набули обслуговуючі кооперативи, оскільки 

членство у виробничих кооперативах законодавством передбачено лише для 

фізичних осіб (власників домогосподарств) на засадах їхньої обов’язкової 

трудової участі в діяльності кооперативу. Незначний потенціал такого 

кооперативу дає підстави пропонувати розробку дієвого механізму 

трансформації сільськогосподарських товаровиробників із однієї форми 

господарювання у більш прогресивну та інтегровану. Це дасть змогу в 

перспективі суттєво підвищити рівень конкурентоспроможності вітчизняного 

аграрного сектору. 

Охарактеризовано динаміку розвитку мережі сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів України за видами діяльності. З’ясовано, що 

позитивна динаміка кількості зареєстрованих сільськогосподарських 

кооперативів означена реальним функціонуванням лише близько половини 

таких кооперативних структур. Виявлено, що найпоширенішим типом 

кооперативних об’єднань в агросекторі України є багатофункціональні 

сільськогосподарські кооперативи а також такі, що надають різнопланові 

послуги.  



Означено, що причинами фрагментарного та формального розвитку 

сільськогосподарської кооперації є: недосконалість положень законодавчої 

бази, розбалансування організаційної та галузевої структур, незавершеність 

структурної перебудови аграрної сфери, відсутність належної кооперативної 

освіти, брак обсягу та інструментів державної фінансової підтримки на етапі 

становлення сільськогосподарського кооперативу, незадовільне матеріально-

технічне оснащення кооперативів, недоступність кредитування та слабка 

фінансова підтримка розвитку сільськогосподарської кооперації з боку 

держави, суперечливі умови оподаткування їхньої діяльності, відсутність 

інвестиційного капіталу, сезонність у наданні послуг, небажання власників 

виробленої продукції відкрито її продавати тощо.  

Дослідження показують, що велика частка сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів успішно здійснює свою діяльність за наявності 

грантових коштів або введення їх у програми підтримки та розвитку 

кооперативів. Водночас доволі часто закінчення грантів чи закриття програм 

підтримки кооперативів – ознака завершення діяльності сільськогосподарських 

кооперативів. Натомість доволі успішно функціонують сільськогосподарські 

обслуговуючі кооперативи, які створені фермерськими господарствами або на 

базі одного чи кількох таких господарств. Такі кооперативи мають значно 

більше фінансових ресурсів, аніж ті, що створені власниками особистих 

селянських господарств.  

Розроблено пропозиції щодо активізації організації кооперативних 

відносин на селі. Організаційно-економічний механізм кооперативних відносин 

на селі передбачає: внесення змін до законодавства у частині легітимізації 

статусу сільськогосподарських кооперативів для їхнього інституційного 

залучення з метою впорядкування деструктивних проявів економічної та 

соціальної складових аграрного сектору; розробку державних цільових та 

регіональних програм розвитку сільськогосподарського кооперативного руху в 

контексті розбудови інфраструктури аграрного ринку; врегулювання кредитних 

відносин переданням сільськогосподарським кооперативам незатребуваних 



об’єктів державної та комунальної власності на засадах довгострокових 

безвідсоткових кредитів із правом викупу, але без права продажу, а також 

упровадження схем солідарної відповідальності при кредитуванні 

кооперативних структур; створення регіональних центрів науково-методичної 

підтримки розбудови кооперативного руху та підготовку й перепідготовку 

фахівців у закладах вищої освіти й дорадчій сфері за напрямами кооперативної 

економіки, кооперативного менеджменту, кооперативного права.  

Запропонована модель кластерного підходу розвитку кооперації на селі 

передбачає регіональне й загальнодержавне втілення. Вона ґрунтується на 

принципах ринкової самоорганізації та спрямована на формування 

інтегрованих господарських комплексів у межах певної території та є 

організаційно-економічною формою реалізації ідеї формування раціональної 

структури економіки на місцевому, регіональному й національному рівнях. Цей 

підхід реалізації кооперативного принципу взаємодії окремих спеціалізованих 

бізнесів (членів кооперативу) у просторовій економіці передбачає їхнє 

об’єднання навколо сільськогосподарського кооперативу як інтегратора 

створення кластера. Відтак очікується, що сільськогосподарські кооперативи за 

відповідних умов можуть формувати ядро певного локального аграрного 

кластера. 

Розкрито місце інструментів управління в економічному механізмі 

організації кооперативних відносин на селі. З’ясовано місце та роль соціально 

відповідального маркетингу й корпоративного управління в організації 

кооперативних відносин на селі. Визначено функції державних інституцій щодо 

популяризації та практичного втілення технологій соціально відповідального 

маркетингу в систему управління кооперативними відносинами на селі. 

Охарактеризовано способи корпоративного управління та запропоновано 

порядок реалізації принципів демократичності в корпоративному управлінні 

сільськогосподарським кооперативом на засадах транспаритетності. 

Ключові слова: кооперативні відносини, сільськогосподарська 
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конкурентоспроможність, ефективність, організаційно-економічний механізм, 

соціально відповідальний маркетинг, корпоративне управління.  
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