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Висновки. В статті визначено та розвинуто сутність, завдання й мету 
аудиту нарахування та утримання єдиного соціального внеску. Обґрунтовано 
концептуальні основи аудиту нарахування та утримання єдиного соціального 
внеску, що на відміну від існуючих включає: підходи до трактування аудиту 
та мети аудиту нарахування та утримання ЄСВ, наведено загальний план ау-
диторської перевірки, що дасть змогу якісно та ретельно провести аудит роз-
рахунків за ЄСВ. 
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Висвітлено результати аналізу теоретичних основ пошуку оптимальної стратегії 

українських сільськогосподарських кооперативів, враховуючи необхідність розв’язання 
соціально-економічних проблем. 

The results of the theoretical foundations of finding the optimal strategy for Ukrainian 
agricultural cooperatives, given the need to address social and economic problems. 

 
Постановка проблеми. Світова практика свідчить, що сільськогоспо-

дарські виробничі кооперативи виконують як економічні функції - підвищен-
ня ефективності суспільного виробництва, так і соціальні, сутність яких у за-
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хисті членів у ринковому середовищі. На відміну від інших організаційних 
форм, де розмір орендної плати виступає головним мотиваційним стимулом 
праці, члени сільськогосподарської виробничої кооперації мають додаткові 
доплати, так звані кооперативні виплати і виплати за паї. Володіючи соціаль-
ною структурою, сільськогосподарська виробнича кооперація гарантує за-
хист своїх членів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасними проблемами та 
перспективою розвитку сільськогосподарськими виробничими коопераціями 
резервів підвищення економічної ефективності виробництва продукції сіль-
ського господарства присвячено багато досліджень провідних вітчизняних та 
зарубіжних вчених економістів, зокрема, П. Т. Саблука, В. В. Гочаренка, А. 
В. Крисального, М.Й. Маліка, А. А. Пантелеймоненка, В. В Старченка Г. І. 
Шмельова та інших. Разом з тим, в  ринкових умовах господарювання сіль-
ськогосподарські кооперативи зіштовхнулися з новими проблемами. Тому 
зазначене дослідження залишається досить актуальним.   

Постановка завдання. Висвітлити результати аналізу теоретичних ос-
нов пошуку оптимальної стратегії українських сільськогосподарських коопе-
ративів, беручи до уваги необхідність розв’язання соціально-економічних 
проблем.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Виробничі кооперативи в 
Україні створювались шляхом об’єднання фізичних осіб для сільської вироб-
ничої або іншої господарської діяльності на засадах їх обов’язкової трудової 
участі з метою одержання прибутку і були однією з організаційно-правових 
форм підприємницької діяльності на селі. Його особливість в тому, що май-
нові, управлінські й трудові відносини тісно взаємопов’язані [1]. 

Сільськогосподарські кооперативи як потенційні суб’єкти підприємни-
цької діяльності, що мають економічну самостійність і повністю відповіда-
ють за результати своєї діяльності, повинні сформувати таку стратегію діяль-
ності, яка б забезпечила високу ефективність роботи. Потреба в нових теоре-
тичних і практичних підходах до формування ефективної системи управління 
посилила інтерес до удосконалення й узагальнення досвіду в даної галузі. 
Зрозуміло, що ефективність функціонування агропромислового комплексу в 
значній мірі  визначається системою економічних відносин між партнерами 
АПК, за допомогою яких реалізуються економічні інтереси підприємства в 
процесі виробничої діяльності та обміну її результатів. 

Ефективне функціонування агропромислового комплексу значною мі-
рою визначається системою економічних відносин серед партнерів AПК, 
економічними інтересами підприємств в процесі виробничої діяльності. Ана-
ліз роботи великих корпоративних асоціацій показує, що великі сільськогос-
подарські та промислові виробництва роблять можливим забезпечення про-
довольчої безпеки країни і утримання на достатньому рівні конкурентоспро-
можності кінцевого продукту. Диверсифікація і вузька спеціалізація спрямо-
вує такі господарства забезпечувати раціональне використання ресурсів, вно-
сить свій внесок у будівництві виробництва і продажу сільськогосподарської 
продукції в умовах ринкових перетворень. 
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Кооперативи виробляють 50% валового виробництва сільгосп-
продукції, але через нетоварний вигляд, брак логістики, переробки, сховищ 
для зберігання вони не можуть її продати, і тому значна частка виробленого 
продукту втрачається. Селянам не посильно одночасно виробляти, транспор-
тувати та реалізувати свою продукцію на ринку. Але цю функцію можуть  
брати на себе створені сільськогосподарські кооперативи, маючи таке багатс-
тво і капітал, як земля. До того ж, за зобов'язаннями перед ЄС і СОТ до 2015 
року Україна має, заборонити подвірний забій худоби. Тож єдиний вихід для 
селян - створювати кооперативні забійні цехи. 

З початку відновлення кооперативного руху обсяги зареєстрованих ко-
оперативів зросли майже в три рази. За даними головних управлінь агропро-
мислового розвитку облдержадміністрацій станом на 01.01.2013 року, в 
Україні було зареєстровано 885 сільськогосподарських обслуговуючих коо-
перативів, що на 30,5% більше, ніж у 2011р. найбільша кількість сільськогос-
подарських обслуговуючих кооперативів налічується у Житомирській облас-
ті – 105 (станом на 01.01.2009р. було 93), Вінницькій – 84 (71), Івано-
франківській – 71 (20) та АР Крим – 66 (40). Членами цих об’єднань є понад 
24,4 тис. осіб. У користуванні членів цих кооперативів знаходиться 19,1 тис. 
га посівних площ, 20,7 тис. голів корів. Протягом 2012 року, реалізовано по-
над 23 тис. т. молока, 88 тис. т. зерна, 19,2 тис. т. плодоовочевої продукції, 
сплачено податків та зборів на суму понад 5 млн. грн.   Поки, що економіч-
ний ефект, на який очікує держава, невеликий. Але як свідчить досвід інших 
країн, це тривалий процес. Приміром, Китай лише за 25 років вивів за межі 
бідності 35% сільського населення шляхом кооперативних формувань. Ана-
логічна ситуація у Південній Кореї, Канаді, що виробляє і реалізовує через 
кооперативи 100% зерна. Європа теж побудована на кооперації. Наприклад,  
Данія, яка славиться виробництвом свинини виробляють по 7-8 голів на душу 
населення. Там є значні заохочення для розвитку кооперативів. Приміром, 
якщо член кооперативу реалізує понад 70% продукції через кооперативний 
рух, має державну дотацію тощо [2]. 

В Україні деякі підприємства зуміли створити досить ефективну орга-
нізаційно-управлінську структуру, які успішно досягали високого стимулю-
вання членів для підвищення продуктивності праці й участі у прийнятті гос-
подарських рішень. В кооперативі «Батьківщина» Котелевського району 
Полтавської області виробничі підрозділи працюють на повному госпрозра-
хунку; правління і підрозділи організовували роботу на основі щорічної уго-
ди, яку підписували керівник господарства з членами колективу; в кожному 
підрозділі працює рада трудового колективу, наділена правом вирішувати 
організаційні, виробничі й соціальні питання. Робота членів оцінювалась за 
коефіцієнтом трудової участі. Крім того, впроваджуються додаткові оплати і 
премії, діє спеціальний фонд трудового колективу. 

У сільськогосподарському виробничому кооперативі майнові, управ-
лінські та трудові відносини тісно взаємопов’язані. Трудова участь у його ді-
яльності встановлюється Законом України «Про сільськогосподарську коо-
перацію» як обов'язкова. Перевага в тому, що майновий пай та земельна ді-



 13

лянка виступає гарантією одержання роботи в ньому, що досить важливо в 
умовах спаду виробництва. Кооперативи виявляють ефективність і в плані 
використання землі. Це проявляється в тому, що вони мають набагато більше 
можливостей порівняно з іншими формуваннями для застосування науково 
обґрунтованих сівозмін як фактору підвищення родючості ґрунтів, врожай-
ності культур [3]. 

Аналіз практики  функціонування великих корпоративних об’єднань 
показує, що великі товарні сільськогосподарські кооперативи дають більшу 
можливість забезпечення продовольчої безпеки держави та отримання доста-
тнього рівня конкурентоспроможності кінцевої продукції. Багатогалузева та 
вузькоспеціалізована направленість таких господарств забезпечує раціональ-
не використання ресурсів, сприяє нарощуванню обсягів виробництва та реа-
лізації сільськогосподарських продукції в умовах ринкових відносин. 

Однією із ефективних форм кооперації та агропромислових інтеграцій 
в нових умовах господарювання в агропромисловому комплексі є вертикаль-
но-інтегровані структури (агрофірми, агрокомбінати об’єднання т. ін.). Голо-
вною перевагою даних організаційно - виробничих структур у його забудовах в 
рамках єдиного технологічного, економічного та організаційного комплексу, за 
участю сільськогосподарських, переробних, обслуговуючих та торгових під-
розділів. Діяльність таких кооперативів полягає у створенні відносно не тільки 
виробництва сировини, його переробку і збут, а також виробничо-технічного 
обслуговування, матеріально-технічного забезпечення, будівництво тощо. Осо-
бливістю функціонування таких кооперативів в аграрній сфері є створення аг-
рокомбінатів в регіонах та функціонування в різних організаційних формах (ко-
оператив, унітарне підприємство тощо) з зберіганням юридичної особи. Разом з 
тим в окремих підприємствах слід створювати  вузькоспеціалізовані об’єднання 
з переважним виробництвом  одного виду продукції. 

Вивчення досвіду створення та ефективного функціонування великих ба-
гатогалузевих агропромислових формувань (наприклад, УСВК «Батьківщина» 
Котелевського району Полтавщини, «Устинівський» та «Плосківський» Київ-
щини, «Зоря» Чорнобаївського району Черкащини, «Борознянський» Велико-
олександрівського району Херсонської області, Сільськогосподарський вироб-
ничий кооператив агрофірма «Перемога» Кагарлицького району Київської об-
ласті, СОК «Західний» Рівненської області) сприяє значної активізації інтегра-
ційних процесів у вітчизняному АПК, реалізації економічних механізмів функ-
ціонування таких структур та на цій основі забезпеченню діяльності суб’єктів 
інтеграції за умови самоокупності та самофінансування.  

Висновки. Отже, для створення та успішного функціонування таких 
кооперативних структур, необхідне забезпечення певної регіональної та галу-
зевої умови. Учасники кооперації повинні самостійно прийняти рішення і ак-
тивно виразити своє бажання об'єднатися з метою реалізації спільних завдань 
(зростання виробництва, розширення збуту, отримання максимального при-
бутку). Крім того, вони повинні бути повністю готовими прийняти на себе не 
тільки всі турботи по створенню передбачуваного інтеграційного об'єднання, 
але і всю повноту відповідальності за його успішне функціонування тощо. 
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Основною умовою для ефективного функціонування кооперативно – 
інтегрованих структур в АПК є добровільність їх створення, що підтверджу-
ється досвідом діяльності таких об’єднань, країн ЄС. Однак в умовах перехі-
дної економіки, в який відноситься Україна, здійснення принципу добровіль-
ності гальмується багатьма чинниками які об’єктивно присутні в умовах кри-
зи. Тому, Закон України «Про внесення змін до закону України «Про сільсь-
когосподарські кооперації» № 5495-VI прийнятий від 20.11. 2012 року а та-
кож інші законодавчі акти [4] спрямована на підтримку дрібних фермерських 
та особистих селянських господарств через створення і підтримку обслуго-
вуючої кооперації та дає можливість стимулювання розвитку системи коопе-
рації в Україні. 
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Розглянуті проблеми відображення земельних ресурсів сільськогосподарського при-

значення в звітності підприємства відповідно до міжнародних стандартів обліку, що по-
в'язане з важливістю вартісного обліку землі у складі активів. В результаті переходу на 
міжнародні стандарти обліку підприємства отримають необмежені можливості по 
управлінню звітністю, що може привести до перекручення інформації (маніпулюванню) 
при складанні звітності. 

The problems of reflection of the landed resources of the agricultural setting are consid-
ered in accounting of enterprise in accordance with the international standards of account, that 
is related to importance of cost account of earth in composition assets. As a result of passing to 
the international standards of account of enterprise will get unlimited possibilities on a man-
agement accounting, that can result in distortion of information (to manipulation) at drafting of 
accounting. 

 
Постановка проблемы. Радикальные преобразования в аграрном сек-

торе и первый опыт предпринимательства серьезно обострили проблему со-
ответствующего формирования инфраструктуры земельных рыночных от-
ношений и их адекватного обеспечения, которые в определенной степени 
определяются способностью и темпами адаптации к рыночной среде, интег-




