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Значення кооперації як особливої організаційної форми 

господарської діяльності людей і організацій для досягнення спільних 

цілей і задоволення у такій спосіб своїх економічних та соціальних 

потреб, у світі неухильно зростає. Кооперація широко визнана 

світовою спільнотою дієвим і незамінним інструментом цивілізованого 

вирішення складних соціальних проблем. Зокрема, у резолюції 

Генеральної Асамблеї ООН № 64/136 «Кооперативи у процесі 

соціального розвитку» від 18 грудня 2009 р. визнано, що кооперативи в 

їх різноманітних формах сприяють забезпеченню максимально 

широкої участі в економічному та соціальному розвитку усіх груп 

населення, включаючи жінок, молодь, людей похилого віку, інвалідів 

та корінних народів, стають одним з найважливіших факторів 

соціально-економічного розвитку і сприяють викорінюванню 

бідності [1].  

Найрозповсюдженіший у світі вид кооперативної організації 

(підприємства) – сільськогосподарські кооперативи. Вони відіграють 

вагому роль у вирішенні глобальної продовольчої проблеми, потужно 

підтримують сільські територіальні громади, стають первинними 

осередками громадянського суспільства. Захищаючи, насамперед, 

дрібних товаровиробників, сільгоспкооперативи надають їм доступ до 

сучасних технологій виробництва, переробки та збуту своєї продукції, 

перетворюють їх на рівноправних учасників бізнес-процесів, стійких 

до бурхливих змін та викликів агресивного конкурентного 

середовища. За оцінками FAO (Продовольчої та сільськогосподарської 

організації ООН), 1 млрд осіб є членами кооперативів по всьому світу, 

що дозволяє утримувати понад 100 млн робочих місць [2]. У країнах з 

розвинутою ринковою системою сільськогосподарські кооперативи 

перетворилися на потужні структури сучасного агробізнесу. 

Враховуючи це, Верховною Радою [3] та Урядом України [4] 

задекларовано намір пріоритетної підтримки фермерських господарств 

та їх кооперативів. Це можна вважати індикатором зростання 

політичного інтересу до розвитку кооперативної форми 

підприємницької діяльності в нашій країні у найближчому 

майбутньому. Фактом стало зростання кількості та гучності 

політичних обіцянок щодо підтримки селянської кооперації, сімейного 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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фермерства та формування відповідного інституціонального 

середовища. 

За такої ніби сприятливої політичної ситуації прихильниками 

кооперативної ідеї здійснюється активний пошук можливостей 

пожвавлення кооперативних процесів на селі та виявлення резервів їх, 

передусім, організаційно-правового та фінансово-економічного 

забезпечення. Проте варто звернути увагу на особливості зазначеного 

процесу. По-перше, дотепер найбільший інтерес до кооперації 

виявляють не ті, хто безпосередньо мають кооперуватися, а ті, хто 

пов’язаний з кооперацією лише дотично (політики, громадські діячі, 

науковці, освітяни, консультанти, в т. ч. іноземні, і просто небайдужі 

особи, знайомі з історією, економікою, юриспруденцією, зарубіжним 

досвідом або в силу своїх інтуїтивних переконань). По-друге, 

величезною частиною людей кооперація до сих пір сприймається 

негативно як спадщина тоталітарних часів. По-третє, досить 

поширеним було і залишається індиферентне ставлення до 

кооперативів з різноманітною аргументацією чи навіть взагалі без неї. 

За таких умов кооперативна ідея не може привернути до себе уваги 

навіть тих, кому вона може швидко і гарантовано принести істотну 

вигоду. Отже, стартове середовище для розвитку кооперації в Україні 

навіть не нейтральне, а зі знаком «мінус».  

Переважна більшість тих, хто донині намагався сприяти 

розбудові кооперативного руху в Україні, a priori вважав чинне 

законодавство України недосконалим у частині правового 

забезпечення створення та діяльності сільськогосподарських 

кооперативів. Характерною ілюстрацією таких намагань стало зусилля 

кількох міжнародних проектів технічної допомоги, яким вдалося 

сприяти внесенню змін та доповнень до Закону України «Про 

сільськогосподарську кооперацію» 1997 р. [5]. Проте така 

законотворчість не сприяла істотним змінам динаміки кооперативних 

процесів, хоча самі по собі ці нововведення є слушними і доречними.  

Недосконалість правового поля кооперації не викликає сумнівів, 

проте для нинішнього етапу становлення кооперативного руху на селі 

регламентуючої дії чинного законодавства є абсолютно достатньо. 

Закон дозволяє створювати в Україні справжні, ринково орієнтовані 

кооперативи, визначає їх як обслуговуючі кооперативи (заготівельно-

збутові, постачальницькі, переробні, сервісні та деякі інші). Їх 

принципова відмінність полягає в тому, що вони створюються не для 

безпосередньо виробництва сільськогосподарської продукції, а для 

надання сільськогосподарським виробникам послуг, пов’язаних, 

передусім, з їх ринковою діяльністю. Саме такий тип кооперації 
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підтвердив свою адекватність умовам ринкової економічної системи та 

демократичного суспільства.  

В деяких країнах сільськогосподарські кооперативи мають 

статус неприбуткових організацій і не сплачують прибутковий податок 

на ту частину доходу кооперативу, яка розподіляється між його 

членами пропорційно їх участі у спільній господарській діяльності як 

кооперативні виплати. Вітчизняні кооператори теж хотіли б мати таку 

пільгу, але для цього в країні треба переглянути концепцію 

оподаткування неприбуткових організацій, що в даний час є 

нереальним. Зрозуміло, що пільги та інші подібні преференції до 

певної міри мотивують участь сільськогосподарських 

товаровиробників у діяльності кооперативного підприємства. Але вони 

не для отримання пільг мають вступати до кооперативу, а передусім 

для забезпечення гарантованого ринку збуту своєї продукції (або 

закупівлі ресурсів), доступу до прийнятних і справедливих цін, 

приєднання до конкурентного великомасштабного бізнесу, 

протистояння неконтрольованій експансії посередницького 

(спекулятивного) бізнесу тощо. Якщо цього кооператив не дає, то 

зведення членства до отримання пільг стає нонсенсом.  

Удосконалення правового поля кооперації варто розглядати як 

перманентний процес, змістовне наповнення та швидкість протікання 

якого визначається багатьма правовими нормами. На цьому тлі 

формування кооперативного руху, його структуризація мають 

відбуватися паралельно, можливо навіть трохи випереджати 

законотворчий процес, щоб емпірично доводити необхідність зміни 

певних правових норм. Вважати, що прийняття закону вже достатньо 

для його виконання є типовою хибною думкою епохи становлення 

громадянського суспільства. І найневідкладніше завдання у цій 

площині – визнати юридичний статус сільськогосподарського 

обслуговуючого кооперативу в Господарському кодексі України, що 

донині не зроблено.  

Розвиток сільськогосподарської кооперації в Україні не може 

розглядатися поза контекстом глибоких перетворень, що відбуваються 

в аграрному секторі. З одного боку, існування так званої «критичної 

маси» незалежних виробників-власників, які можуть розраховувати на 

отримання синергетичного ефекту від групової взаємодії, можна 

розглядати як сприятливу передумову. Однак, вітчизняні кооперативи 

ще дуже слабкі в економічному плані, капіталізація їх підприємств 

практично «нульова». Часто виробники починають свої спільні дії 

щодо створення свого кооперативного підприємства без чітко 

сформульованої ідеї, простих бізнес-планів, ресурсів та навичок 
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управління, необхідних для такого бізнесу. Вони інтуїтивно 

відчувають, що співпраця є доцільною і прийнятною, навіть вигідною. 

Але вони не мають уявлення про те, як застосувати свою ініціативу на 

практиці. Саме тому велика кількість кооперативів в Україні 

залишається лише зареєстрованими, інші тягнуть проблематичне 

існування, а ще частина повністю залежить від стороннього джерела 

фінансування. А коли такі джерела зникають (як, наприклад, 

донорство міжнародних проектів технічної допомоги), то перестають 

існувати створені на їх кошти кооперативи.  

Чимало кооперативів порушують перевірені і підтверджені 

світовою практикою фундаментальні принципи кооперації, 

перетворюючись на псевдокооперативи (ті, що лише мають схожі риси 

із справжніми кооперативами), квазікооперативи (ті, що взагалі нічого 

спільного не мають з кооперативами) або навіть адаптуючись до 

тіньового бізнесу. Часом зустрічаються випадки, коли підприємства 

або інші організаційні структури вважають себе кооперативами, 

претендують на отримання сприятливих умов для свого розвитку, а 

самі мають зовсім інший організаційно-правовий статус. Нехтування 

кооперативними принципами загрожує втратою тих ексклюзивних 

переваг, що мають кооперативи, або унеможливлює існування самої 

організації.  

Не треба забувати, що міжнародним принципом кооперації є 

освіта – безперервна, багаторівнева, комплексна. У розвинутих країнах 

освіта майбутніх кооператорів починається змалечку, навіть у 

дошкільних закладах, де дітей вчать цивілізованим правилам 

взаємодопомоги і співробітництва. Кооперативна освіта має бути 

доступною, це означає безкоштовною і сприйнятливою для усіх 

потенційних кооператорів. Вони є головними бенефіціарами 

освітнього процесу. У нашій країни такої освіти просто ще не існує, 

хоча століття назад вона була. Не розпочато також підготовку фахівців 

для роботи в якості найманого персоналу в кооперативах – від 

робітників масових професій до висококваліфікованих управлінців. 

Система професійно-технічної освіти ніяким чином не пов’язана з 

розвитком кооперації ринкового типу. В програмах і навчальних 

планах аграрних університетів поступово зникають відповідні теми і 

цілі дисципліни, 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 наступальність кооперативних процесів в 

аграрному секторі.  
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Останнє, але не менш важливе, залучення сільських 

територіальних громад до участі у кооперативному русі слід вважати 

ще одним визначальним фактором розвитку кооперації. Вищезгадані 

громади є найважливішим соціальним інститутом сільського життя, 

школою демократії та самоврядування. Громади і кооперативи мають 

спільні засадничі принципи управління. 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, ремонтно-

шляхове господарство, побутове обслуговування, соціально-культурні 

установи тощо). Постійно зростаючі комунікативні можливості 

громадянського суспільства можуть стати підґрунтям та соціальним 

середовищем для розвитку сільськогосподарської кооперації.  

Таким чином, складність і багатогранність завдань, що стоять 

перед вітчизняними кооператорами та тими, хто їх підтримує, не дає 

однозначного підтвердження можливості розгортання швидких 

структуроутворюючих процесів. Але поступ відбувається у 

правильному напрямі з погляду концепції кооперативного 

підприємства у ринковій економічній системі. Сільськогосподарська 

кооперація поступово перетворюється на іманентну частину не тільки 

економічної, але й соціальної структури суспільства.  
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