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Термін кооперація походить від лат.

cooperatio, що означає

співробітництво. У сучасному

розумінні кооперація становить

сукуп¬ність організаційно

оформлених добровільних об’єднань

взаємодопомоги громадян та

юридичних осіб для досягнення

загальних цілей у різних галузях

економічної діяльності

Рис.1. Види кооперації



Організаційна форма

кооперації
Кооператив

Рис.2. Типи

кооперативів в 

Україні







За даними Міністерства аграрної політики та продовольства України

кількість сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (СОК)  

в Україні в  2018 р. склала 1073 одиниць. За період 2013-2018 рр. їх

кількість зросла на 156 одиниць (рис. 3). Стосовно виробничих

кооперативів (СВК), то за період з 2013-2018 рр. їх кількість

скоротилася на 153 одиниці.

.

Рис. 3. Динаміка

зміни кількості

обслуговуючих

кооперативів в 

Україні за 2013-

2018 рр



Потенціал України щодо розвитку кооперації у

сільськогосподарській сфері достатньо великий. Проте,

на сьогоднішній день в Україні існує низка проблем, що

гальмують розвиток функціонування кооперативів.

Однією з них, як зауважують експерти, є нерівномірність

існуючих кооперативів та реально працюючих з них. На

рис. 4 можна побачити співвідношення зареєстрованих та

діючих кооперативів на території України.



Рис. 4. Кількість зареєстрованих та діючих кооперативів в Україні





Потенціал сільськогосподарської

кооперації в Україні є нереалізованим.

Різниця між кількістю зареєстрованих та

реально діючих кооперативів суттєво

впливає на недостатню реалізацію

ресурсів у їх розпорядженні. Саме тому

для аграрного сектора України життєво

важливим є розвиток кооперації.

Для того, щоб розвиток різних форм

кооперативів йшов одночасно потрібен

комплексний підхід. Це зробити досить

важко, так як у кожного з них є власні цілі

та інтереси, потреби та пріоритети щодо

досягнення кінцевого результату.



Однією з актуальних проблем кооперативних організацій є формування

фінансових ресурсів. Більшість споживчих кооперативів здійснюють пошук

капіталів у рамках своєї організації. З огляду на це, виникає потреба в розробці

ефективних моделей співпраці між кооперативами стосовно формування фінансових

ресурсів
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Виходячи з досвіду багатьох країн, можна сформулювати стратегію розвитку

кооперативного сектора представлена на рис. 6.

Таким чином, у майбутньому на основі різних видів кооперативів сформується

регіональний сектор кооперативної економіки. Об’єднання в кооперативний сектор

повинно відбуватися двома шляхами: внутрішня системна інтеграція кооперативних

утворень і створення загальнонаціонального кооперативного сектора економіки.

Рис. 6. Стратегічні

напрями

інтеграційного

розвитку

кооперативного 

сектора економіки





Позитивні сторони кооперації 

• максимальне задоволення інтересів

селян,

• високий рівень ефективності

використання приватної власності

кожного

• дотримання усіх принципів

кооперативних відносин призведе до

позитивного результату дії кооперації

Проблеми у веденні кооперації в 

Україні

• формування фінансових

ресурсів для здійснення

господарської діяльності

• поганий стан системи сільської

кредитної кооперації

• не налагоджений зв’язок між

обласними асоціями щодо

кредитних спілок



Проблему формування ресурсів могло б

вирішити створення регіональних кооперативних

банків.В перспективі слід очікувати створення

кооперативних союзів на регіональному та

національному рівнях за галузевими,

територіальними та функціональними ознаками,

формування системи сільських кооперативів різних

рівнів, створення громадських організацій з метою

сприяння та захисту кооперативного руху.
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