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Розкрито необхідність створення сільськогосподарських обслуговуючих коопера-

тивів і визначено їх місце у забезпеченні сталого розвитку сільських територій та соціа-
льну значимість їх діяльності. 

Revealed the need to establish agricultural service cooperatives and defined their role in 
sustainable rural development and social value of their work. 

 

Постановка проблеми. Одним із пріоритетних напрямів у формуванні 
сталого розвитку сільських територій є становлення кооперативних форм го-
сподарювання, особливе місце серед яких відводиться сільськогосподарсь-
ким обслуговуючим кооперативам. Необхідність стимулювання розвитку 
сільськогосподарського кооперативного руху нині є об’єктивною необхідніс-
тю, за рахунок чого можуть бути прискорені трансформаційні зміни не тільки 
у формуванні сталого розвитку сільських територій, але і економіці країни 
вцілому. Світовий досвід кооперативного руху, в якому зайнято більше 
1 млрд. жителів планети, показує, що в сучасних умовах його активізація є 
найважливішим інструментом розвитку сільського господарства та відро-
дження українського села. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у розвиток 
теоретичних засад проблем розвитку сільськогосподарської обслуговуючої 
кооперації зробили такі класики кооперативної думки як: М. Туган-
Барановський, О. Чаянов, М. Кондратьєв, М. Левицький, Б. Мартос, 
І. Ємільянов та ін. На сучасному етапі дослідженням проблемами кооперації 
займаються такі економісти-аграрники як: В. К. Збарський, А. Римарчук, 
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О. В. Крисальний, М. Й. Малік, В. В. Зіновчук, А. Пантелеймоненко, 
Г. Черевко, Л. Молдаван, В. Гончаренко та ін. 

Постановка завдання. Метою нашого дослідження є вивчення соціаль-
ної значимості сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів у форму-
ванні сталого розвитку сільських територій та їх вплив на підвищення якості та 
рівня життя у сільській місцевості. Об’єктом дослідження є процес становлення 
та розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в Україні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Формування політики сталого 
розвитку сільських територій стає останніми роками одним із найактуальніших 
напрямів економічних реформ та важливою складовою наукових досліджень. Під 
сталим сільським розвитком більшість науковців розуміють стабільний розвиток 
сільської спільноти, який відповідає критеріям економічної, соціальної та еколо-
гічної ефективності й забезпечує виконання селом його народногосподарських 
функцій: розширене відтворення населення, ріст рівня його життя; поліпшення 
екологічної ситуації у межах сільської території [1, с. 130]. 

 

 
Рис. 1. Напрями політики сталого розвитку сільських територій  

[розроблено авторами на основі 1, с. 131] 
 

Узагальнюючи світовий та вітчизняний досвід реалізації політики ста-
лого розвитку можна виділити п’ять її основних напрямів, які тісно пов’язані 
між собою та дозволяють забезпечити комплексний соціально-економічний 
розвиток сільських громад (рис. 1). 

Критеріями оцінки ефективності здійснення зазначених напрямів полі-
тики сталого розвитку сільських територій є: 

- економічний напрям: ріст ефективності сільського господарства; ди-
версифікації сільської економіки вцілому; продовольча безпека країни; 

- землевпорядний напрям: соціальний контроль за історично освоєни-
ми територіями; 
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- заохочення соціальних 
інвестицій великих аг-

рофірм. 

Соціально-
економічний 

- стимулювання демо-
графічного розвитку; 

- підвищення зайнято-
сті та доходів насе-

лення; 
- розвиток соціальної 

інфраструктури. 
 

Екологічний 
- охорона ландшафту та 
підвищення родючості 

ґрунтів. 

Інституційний 
- стимулювання участі 
громад у програмах 
сільського розвитку; 
- розвиток дорадчих 

служб. 

Землевпорядний  
- удосконалення системи 
землевпорядкування; 

- поліпшення планування 
і забудови сільських по-

селень; 
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- соціально-економічний напрям: природний приріст сільського насе-
лення; додаткові робочі місця; рівень безробіття; тривалість життя; 

- екологічний напрям: поліпшення родючості ґрунтів та екологічної 
ситуації в сільських районах; 

- інституційний напрям: розвиток місцевого самоуправління; підви-
щення рівня і якості життя на селі. 

Основними недоліками цієї політики, які потребують негайного вирі-
шення є: неврегульоване фінансове забезпечення розвитку сільських терито-
рій (дефіцит соціальних інвестицій та недосконалість самого механізму фі-
нансування), відсутність науково обґрунтованих стандартів забезпечення 
сільського населення різного роду послугами, недосконалість законодавчої 
бази, внаслідок чого залишаються без правового регулювання найважливіші 
напрями і механізми сільської політики. 

Однією з найбільш важливих складових системи забезпечення сталого 
розвитку сільських територій є визначення ролі сільськогосподарської коо-
перації у цьому процесі. 

Діяльність будь-якого підприємства визначається його місією, яка ба-
зується на певних принципах. Як зазначає В. В. Зіновчук, діяльність сільсь-
когосподарських кооперативів базується на трьох основних принципах: 

- отримання вигод тими, хто створює кооператив; 
- володіння кооперативом тими, хто користується його послугами; 
- здійснення контролю над діяльністю кооперативу тими, хто користу-

ється його послугами [2]. 
Виходячи з вище зазначених принципів, економічну і соціальну місію 

обслуговуючих кооперативів в політиці сталого розвитку сільських територій 
можна визначити, як: забезпечення соціальної захищеності його членів та 
членів їх сімей на основі отримання економічного ефекту, перетворення його 
частини у соціальний ефект шляхом ефективного господарювання через ра-
ціональне використання ресурсів у поєднанні зі збереженням необхідного 
екологічного стану земельних ресурсів. 

Загострення соціально-економічних проблем сільських територій та 
громад, викликане кризовим становищем в економіці України вцілому, еко-
номічними та трансформаційними процесами, конкуренцією дрібних сільсь-
когосподарських підприємств з крупними корпораціями та агрохолдингами, 
вимагає перегляду концептуальних підходів щодо функціонування сільсько-
господарських обслуговуючих кооперативів. 

Тому в сучасних умовах сільськогосподарська обслуговуюча коопера-
ція може виступити одним із напрямів, що забезпечує сталий розвиток сіль-
ських територій. Багато аграрних підприємств в даний час не здатні утриму-
вати на своєму балансі об’єкти соціальної інфраструктури. Тому тільки при 
ефективній роботі кооперативу, а також при міжгосподарському кооперуван-
ні, можливо не лише підтримання об’єктів соціальної сфери, але і їх подаль-
ший розвиток. Як наслідок – створення нових робочих місць, що позитивно 
вплине на вирішення проблеми сільського безробіття, сприятиме зростанню 
професійних навичок і кваліфікації сільських жителів, підвищить рівень їх 
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матеріального добробуту. У той же час, обслуговуючі кооперативи не в змозі 
задовольнити потреби всіх бажаючих у працевлаштуванні, оскільки знахо-
дяться на етапі становлення і потребують державної та законодавчої підтри-
мки свого розвитку [3]. 

Аналізуючи динаміку зміни кількості сільськогосподарських обслуго-
вуючих кооперативів в Україні протягом 2009-2012 рр., можемо зробити ви-
сновок, що за досліджуваний період їх кількість значно не зросла і у 2012 р. 
становила 569. 

 
Рис. 2. Кількість сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів 

в Україні, 2009-2012 рр. [4, с.50] 
 

Розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації значно за-
лежить від заходів державної підтримки даної галузі, рівень якої за останні 
роки значно зменшився. У 2012 р. на підтримку розвитку сільськогосподар-
ської обслуговуючої кооперації було виділено лише 5 млн. грн, тоді як у 
2009 р. цей показник становив 50 млн. грн (рис. 3). 

 
Рис. 3. Державна підтримка сільськогосподарських обслуговуючих 

кооперативів, млн. грн, 2009-2012 рр. [4, с. 50] 
 

У зв’язку з активізацією державної політики стимулювання розвитку 
сільськогосподарської обслуговуючої кооперації у 2013 р. кількість обслуго-
вуючих кооперативів збільшилась до 988 (станом на 1.07.2013 р.). 
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Основними заходами, що сприяли розвитку обслуговуючої кооперації у 
2013 р. стали: дія Державної програми щодо активізації розвитку економіки 
на 2013-2014 рр., де одним із завдань державної політики визначено «стиму-
лювання розвитку обслуговуючої, виробничої сільськогосподарської коопе-
рації та розвиток виробництва у господарствах населення»; розвиток соціа-
льної ініціативи «Рідне село», завдяки якій у 2013 р. було проведено понад 70 
тисяч продовольчих ярмарків за участю виробників та обслуговуючих коопе-
ративів, особистих селянських і фермерських господарств. На них реалізова-
но понад 830 тис. тонн сільськогосподарської продукції та продуктів її пере-
робки на суму 7,5 млрд. грн [5].  

Як свідчить практика роботи сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів, нині в Україні відсутня стійка і чітка кооперативна ідеологія, 
тому, на етапі становлення обслуговуючої кооперації, необхідно сприяти по-
силенню інформування сільського населення про те, що кооперативи сприя-
ють розбудові соціальної сфери на селі – це додаткові робочі місця, відмова 
від виплат з безробіття, можливість надавати різного роду послуги [3]. 

Висновки. Таким чином, основними напрямами розвитку сільськогос-
подарських обслуговуючих кооперативів є: всебічна інформаційна підтримка 
сільськогосподарського кооперативного руху з боку держави та громадських 
організацій; удосконалення кооперативної законодавчої бази, втілення у ній 
кращого світового досвіду; сприяння розвитку сільськогосподарської обслу-
говуючої кооперації шляхом послаблення податкового тиску; посилення 
співпраці сільськогосподарських кооперативів з вищими навчальними закла-
дами; розвиток міжнародного досвіду співробітництва товаровиробників у 
сфері сільськогосподарської кооперації; посилення конкурентоспроможності 
вітчизняних обслуговуючих кооперативів за рахунок покращення якості про-
дукції; залучення широкого кола соціально активних громадян до процесу 
розвитку сільськогосподарської кооперації шляхом економічної участі та по-
пуляризації кооперативної ідеї самодопомоги.  

Подальший розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації 
сприятиме забезпеченню сталого розвитку сільської місцевості, що передба-
чає підвищення доходів сільського населення, зростання соціальної підтрим-
ки та соціального захисту інтересів селян. 
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