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розв’язання нагальних соціально-економічних проблем у сільській місцевос-
ті. Україні стратегічно важливо швидко подолати відставання у цій сфері і 
реалізувати наявний багатий туристичний потенціал шляхом проведення ви-
важеної політики державного регулювання, зокрема і на регіональному рівні. 
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У статті проаналізовано сучасний стан законодавства з питань створення та 

регулювання кооперативних відносин у вітчизняному сільському господарстві. Виявлено 
прогалини, протиріччя та сформовано пропозиції щодо удосконалення відповідної норма-
тивної бази. 

The article analyzes the current state of the law on the establishment and regulation of 
cooperative relations in domestic agriculture. Identified gaps, contradictions and generated 
proposals for improving the relevant legal framework. 

 
Постановка проблеми. В Україні аграрний сектор є провідною сфе-

рою матеріального виробництва. На сьогодні у сільській місцевості проживає 
майже третина українців, доходи яких переважно не задовольняють навіть 
біологічних потреб людини. Одним з вагомих чинників у виправленні зазна-
ченої ситуації є розвиток сільськогосподарської кооперації, що неможливий 
без формування належної нормативно-правової бази щодо створення та фун-
кціонування кооперативних структур. Такий процес вимагає аналізу держав-
них програм, вивчення загального та спеціального законодавства, у тому чи-
слі локальних нормативних актів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичним і практичним 
аспектам процесу створення та функціонування сільськогосподарських коо-
перативів присвячено праці не лише економістів, а й юристів. Економічну 
природу сільськогосподарської кооперації досліджували такі вчені як: 
О. Амосов, В. Воротін, А. Дєгтяр, М. Корецький, М. Латинін, 
В. Малиновський, А. Мельник, Н. Мельтюхова, Г. Мостовий, Г. Одінцова, 
М. Туган-Барановський, О. Шапоренко та ін. Правову складову розвитку ко-
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операції на селі вивчали А. Андрющенко, Г. Бистров, М. Мацько, 
Т. Проценко, В. Семчик, Н. Титова, В. Уркевич, Ю. Шемшученко та ін. 

Постановка завдання. Попри активізацію, останніми роками значної 
уваги можновладців та науковців у царині розвитку сільськогосподарської 
кооперації, слід визнати недостатньо з’ясованими та колізійними питання її 
нормативно-правового регулювання. Тому у статті ми ставимо за мету аналіз 
сучасного стану законодавства з питань створення та регулювання коопера-
тивних відносин у вітчизняному сільському господарстві, виявлення прога-
лин, протиріч та формулювання пропозицій щодо удосконалення відповідної 
нормативної бази. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Основоположним норма-
тивним актом у сфері сільськогосподарської кооперації є Основний Закон Укра-
їни, що містить норми прямої дії. Але Конституція України, на відміну від кон-
ституцій багатьох країн світу, не має конкретних норм, які б безпосередньо сто-
сувалися кооперативних відносин. Так, ст. 14 Конституції України гарантує ко-
жному громадянину право власності на землю, ст. 41 – право володіти, корис-
туватися і розпоряджатися своєю власністю, ст. 42 – право здійснювати підпри-
ємницьку діяльність, ст. 36, 37 – право об'єднуватися у громадські організації 
для здійснення і захисту своїх економічних і соціальних інтересів. 

Правовою основою діяльності сільськогосподарських кооперативів був 
Закон СРСР «Про кооперацію в СРСР» від 26.05.1988 р. За часів незалежної 
України він продовжував діяти у частині, що не суперечила чинному законо-
давству. Попри прийняття спеціальних законів «Про споживчу кооперацію» 
від 10.04.1992 р., «Про сільськогосподарську кооперацію» від 17.07.1997 р., 
«Про кооперацію» від 10.07.2003 р. позначки про втрату чинності у радянсь-
кого закону так і не з'явилося.  

Закон України «Про споживчу кооперацію» отримав загальне схвален-
ня Міжнародного кооперативного альянсу. Проте через існування великої рі-
зниці між споживчою та сільськогосподарською кооперацією актуалізувалася 
необхідність започаткування і розвитку окремо нормативно-правової основи 
сільськогосподарської кооперації [2].  

Прийняття в подальшому Закону України «Про сільськогосподарську 
кооперацію» було свідченням того, що державотворець пішов шляхом закрі-
плення окремих видів кооперації, хоча з юридичної точки зору логічніше бу-
ло уніфікувати кооперативне законодавство прийняттям єдиного основопо-
ложного закону.  

Відповідно до чинного законодавства неоднозначним залишається ста-
тус сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів щодо визнання їх 
неприбутковими організаціями. У ст. 2 Закону України «Про сільськогоспо-
дарську кооперацію» закріплено, що обслуговуючі кооперативи не ставлять 
за мету отримання прибутку. Колізійними видуються норми статей 2 та 6 за-
значеного закону. З однієї сторони сільськогосподарські обслуговуючі коо-
перативи не ставлять за мету отримання прибутку (ст. 2), отже вони не нале-
жать до суб'єктів підприємницької діяльності і на них не поширюється зако-
нодавство, що регламентує діяльність таких суб'єктів; а з іншого – їхня дер-
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жавна реєстрація здійснюється в порядку, передбаченому для державної ре-
єстрації суб'єктів підприємницької діяльності (ст. 6) [4, с.287-288]. 

На думку Т. М. Чурилової, віднесення виробничих кооперативів до 
підприємницьких структур, а споживчих і обслуговуючих – до непідприєм-
ницьких, свідчить про ігнорування Цивільним кодексом України суті та спе-
цифіки кооперативної діяльності. Такий підхід не відповідає Декларації про 
кооперативну ідентичність, прийнятій ХХХІ Конгресом Міжнародного коо-
перативного альянсу у 1995 р. в м. Манчестері. Згідно даної Декларації, коо-
ператив незалежно від виду і форми – одне характерне соціальне явище [5, 
с.207]. Тому, виходячи з виключної соціальної ролі виробничих і обслугову-
ючих кооперативів, вважається за доцільне закріпити у Цивільному та Гос-
подарському кодексах кооператив як окрему організаційно-правову форму.  

З чинністю зазначених законодавчих актів більшість проблем, пов'язаних 
із функціонуванням кооперативів, так і не було вирішено. Також прийнятий За-
кон України «Про кооперацію» містить ряд недоліків. Зокрема, недостатньо чі-
тко проводиться розмежування між пайовим і спеціальними фондами. 

Прийняття вищезазначених законів дає підстави стверджувати про під-
вищення ролі сільськогосподарських кооперативів. Проте їх основним недо-
ліком є недостатня увага до особи селянина, неврегульованість ряду питань, 
що стосуються членства у сільськогосподарському кооперативі. Деякою мі-
рою ці проблеми можна вирішити за допомогою локального правового регу-
лювання [1, с. 37]. Науковці стверджують, що локальна нормотворчість сіль-
ськогосподарських кооперативів є слаборозвиненою і обмежується лише 
розробкою та реєстрацією статутів. Разом з тим, детальної регламентації по-
требують й інші питання їх функціонування. Тому виникає потреба у прийн-
ятті на державному рівні Примірного статуту сільськогосподарського вироб-
ничого та обслуговуючого кооперативу, Примірних правил внутрішньої гос-
подарської діяльності, Примірного положення про оплату праці, Примірного 
положення про матеріальне та моральне стимулювання працівників тощо. 

11 лютого 2009 року Кабінетом Міністрів України було схвалено кон-
цепцію Державної цільової програми розвитку сільськогосподарських обслу-
говуючих кооперативів на період до 2015 року. Згідно з нею, важливим на-
прямом розбудови економіки аграрного сектору країни було визнано необ-
хідність розвитку сільськогосподарської кооперації.  

Цією державною концепцією передбачалося до 2015 року з Державного 
бюджету України на стимулювання розвитку кооперативного руху виділити 
7,2 млрд. грн. Постановою Кабінету Міністрів України №557 від 
03.06.2009 року було затверджено Державну цільову економічну програму 
розвитку сільськогосподарських кооперативів на період до 2015 року, визна-
чено завдання й заходи, які необхідно здійснити в межах цієї програми. 

Метою програми визначалося надання цільової державної підтримки 
сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам для просування агро-
продукції особистих господарств населення і фізичних осіб на аграрні ринки 
за стабільними цінами, створення до 2015 р. 10 тис. сільськогосподарських 
кооперативів, створення більш як 100 тис. додаткових робочих місць, зрос-
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тання до 2015 р. обсягів виробництва сільськогосподарської продукції в 1,6 
раза та її реалізації на аграрних ринках через сільськогосподарські коопера-
тиви не менш, ніж на 20 % їх загального товарообігу [3].  

Закон України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» не пе-
редбачав виділення коштів на реалізацію даної програми. У Держбюджеті на 
2011 рік визначалася сума у 5 млн. грн, але 22.06.2011 року згадана Постано-
ва втратила чинність, а програма відповідно була згорнута.  

15 травня 2012 року в Києві стартувала Ініціатива «Рідне село», основні 
положення якої були розроблені Мініcтерством аграрної політики та продо-
вольства України за участі Всеукраїнської асоціації сільських та селищних 
рад, профільних громадських організацій, аграрної науки, міжнародних екс-
пертів та аграріїв. Ініціатива «Рідне село» є частиною процесу соціоекономі-
чної модернізації аграрного сектору, напрями та заходи якої спільно напра-
цьовуються нині Міністерством, державними органами виконавчої влади, аг-
рарною наукою, громадськими організаціями в межах проекту Стратегії роз-
витку аграрного сектору. За словами Міністра М. Присяжнюка «…основним 
принципом ініціативи «Рідне село» є принцип сільськогосподарської коопе-
рації. Кооперативний рух серед дрібних і середніх виробників є одним із діє-
вих європейських інструментів сталого розвитку. Тому проект «Рідне село» 
передбачає перенесення фокусу державної підтримки на середнього товарно-
го та дрібнотоварного виробника – на того, хто є основою продовольчої без-
пеки країни».  

Міністерство аграрної політики та продовольства, прагнучи виробити 
оптимальну покращену модель та ефективний алгоритм втілення Ініціативи 
«Рідне село» на 2013 рік, розпочало громадське обговорення для вивчення 
суспільної думки. Ключовими партнерами у реалізації Ініціативи стали сіль-
ські громади, аграрії-виробники, освітяни та науковці. Проте у Державному 
бюджеті на 2013 рік фінансування державної підтримки сільськогосподарсь-
ких кооперативів знову передбачене не було.  

Висновки. Отже, проведений нами аналіз нормативно-правової бази 
сільськогосподарської кооперації підтвердив тезу про недосконалість та су-
перечливість спеціального чинного законодавства. У першу чергу потребує 
подальшого вдосконалення основне джерело у сфері розвитку кооперації на 
селі – Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію» щодо приве-
дення його норм у відповідність із нормами Цивільного, Господарського ко-
дексів України, Закону України «Про кооперацію» тощо. Паралельно з онов-
ленням загальнодержавного законодавства слід приділити увагу також лока-
льній нормотворчості. 

Список використаних джерел: 
1. Білека А. А. До проблеми статутного правового регулювання прав та обов'язків 

членів сільськогосподарських кооперативів / А. А. Білека // Держава та регіони. Серія 
«Право». – 2010. – №3. – С. 37-40. 

2. Полежака С. А. Нормативно правова база розвитку кооперації у аграрному сек-
торі [Електронний ресурс] / С. А. Полежака // Вісник Харківського НАУ ім. В. В  Докуча-
єва. Серія «Економічні науки». – 2010. – №11. – Режим доступу : 
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/ Vkhnau_ekon/2010_11/pdf/41.pdf. 



 251

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.07.2009 р., № 723 «Про затвер-
дження Державної цільової економічної програми підтримки розвитку сільськогосподар-
ських обслуговуючих кооперативів на період до 2015 р.» // Урядовий кур'єр. – 2009. –  
№ 103. – С. 38-42. 

4. Федорчук О. М. Економіко-правовий підхід до діяльності кооперативних підпри-
ємств / О. М. Федорчук, Ю. В. Ушкаренко // Науковий вісник Ужгородського університе-
ту. Серія «Економіка». – 2011. – Спецвипуск 33, ч.2. – С. 285-288. 

5. Чурилова Т. М. Правові засади розвитку сільськогосподарських кооперативів / 
Т. М. Чурилова // Часопис Київського університету права. – 2010. – №1. – С.206-210. 

Рецензент – д.держ.упр., професор Лозинська Т.М. 
 
 

УДК 658:339.9:332.012.324 (477) 
МЕНЕДЖМЕНТ МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАЦІЙ 

НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 
Паламарчук Г. А., к. с.-г. н., доцент 

Полтавська державна аграрна академія 
 
У статті проаналізовано стан міжнародних корпорацій, що діють в Україні. Роз-

крито діяльність деяких з них. 
This paper analyzes the international corporations operating in Ukraine. Writes about 

some of them. 
 
Постановка проблеми. Міжнародний менеджмент, як особливий вид 

менеджменту, є складним і відповідальним видом міжнародної діяльності. 
Забезпечення успішної діяльності міжнародного бізнесу залежить від органі-
зації міжнародного менеджменту. Тому тут існує складна проблема, яку по-
трібно постійно вирішувати. 

Аналіз постійних досліджень і публікацій. Вирішенням проблем 
міжнародного менеджменту займається багато вчених світу. Чимало науко-
вих досліджень проведено вченими Білозубенко В. С., Озаріною О. В., Семе-
новим А. А., Черненко О. Б., Куриляк В. Є., Савельєвим Є. В., Мескон М. К., 
Альберт М. та ін. Однак, у більшості публікацій розкриваються теоретичні 
проблеми, а практичні потребують детальнішого розгляду. 

Постановка завдання. Проаналізувати роботу міжнародних корпора-
цій, що діють в Україні, та виявити їх економічну доцільність. 

Виклад основного матеріалу дослідження. За даними науковців, 
міжнародний менеджмент є складовою частиною загального менеджменту. 
Як особливий вид менеджменту, являє собою систему методів управління, 
що спрямована на формування, утримання та розвиток і використання конку-
рентних переваг у різних країнах світу. Метою такої діяльності є підвищення 
ефективності, стабільності і зміцнення позицій міжнародних компаній на сві-
тових ринках [1]. 

Проте, такий підхід до його визначення не є остаточним і єдиним. Він є 
неповним і в якійсь мірі однобоким. Головна його задача полягає в тому, щоб 
відмітити родову єдність міжнародного і країнового менеджменту як генети-
чно тісно родових категорій, і з другого боку виділити його головну особли-




