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Досліджено стан і розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації в Україні. Виділено проблеми 
та стримуючі фактори розвитку зернової кооперації. Розкрито поняття інформаційної підтримки коопера-
тивного об'єднання. Розроблений механізм наповнення Web-сайту зернового обслуговуючого кооперативу. 
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Постановка проблеми. Формування єдино-
го інформаційного простору в середовищі 

Internet в умовах світової глобалізації вимагає 
приєднання до нього і сільськогосподарських об-
слуговуючих кооперативів (СОК), що мають в та-
кий спосіб просувати свої продукти, рекламувати 
свої послуги, залучати нових учасників і клієн-
тів, обґрунтовувати переваги спільного вирішення 
проблем сільського господарства, визначати засо-
би зміцнення конкурентоспроможності аграрних 
товаровиробників, пропонувати заходи підвищен-
ня якості сільськогосподарської продукції згідно 
міжнародних стандартів і нормативів тощо.

Зерновий підкомплекс належить до провід-
них складових сільського господарства України, 
надає найбільші експортні надходження, що є 
вкрай важливим в умовах кризових реалій ві-
тчизняної економіки. Фермерам невеликих сіль-
ськогосподарських підприємств (до 1 тис. га) та 

госпо-дарствам населення належить майже 40% 
посівних площ зернових в Україні, причому 
частка виробників даної категорії складає майже 
91% від загальної кількості вітчизняних вироб-
ників зерна. З огляду на вказане, кооперування 
зазначеної когорти фермерів, що повноцінно не 
забезпечені власними потужностями для пере-
робки, зберігання та вигідної реалізації своєї 
продукції, набуває першорядного значення як 
засіб забезпечення добробуту сільських громад 
та дієвий спосіб покращення показників зерно-
вого підкомплексу України в цілому та Придні-
провського регіону, зокрема. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Кооперація як особлива форма соціально-еко-
номічної діяльності, властива всім економічним 
системам [8; 18; 19]. Водночас специфіка аграр-
ного сектору економіки зумовлює необхідність 
цієї форми діяльності, яка визначає не лише тип 
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підприємства, а й спосіб виживання сільськогос-
подарських товаровиробників у конкурентно-
му ринковому середовищі [1; 14; 15; 17; 19; 20; 
23]. Ефективна господарська діяльність різних 
організаційно-правових структур – виробників 
сільськогосподарської продукції можлива лише 
за достатнього рівня розвитку сервісних підпри-
ємств виробничої та соціальної інфраструктури. 
У світовій практиці широкого розвитку набуло 
кооперування у сферах, що надають послуги 
сільськогосподарському виробнику в організації 
таких процесів, як збут і переробка виробленої 
продукції, матеріально-технічне забезпечення 
й інші види обслуговування виробництва через 
створення СОК [2; 3; 12; 15; 17]. Нині кооперати-
ви посідають вагоме місце в аграрному секторі 
економіки багатьох країн світу. Вони ведуть ши-
року консультаційно-інформаційну діяльність на 
базі використання розгалуженої системи установ 
і служб, пов'язану з науково-дослідною роботою, 
впровадженням досягнень науки у виробничу 
практику тощо. Це свідчить про розвиток ще 
однієї гілки системи кооперування у сільсько-
му господарстві – науково-консультаційної, яка 
значно полегшує працю фермера, забезпечує по-
стійний розвиток аграрного сектору [4–7; 9; 10; 
16]. Найбільшого поширення в Україні набули 
три типи кооперативів: спеціалізовані (заготівля, 
переробка, маркетинг сільськогосподарської про-
дукції, матеріально-технологічне, інформацій-
но-консультаційне обслуговування); агроторгові 
доми та багатофункціональні кооперативи.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Сучасний економічний фор-
мат господарювання в аграрному секторі Укра-
їни, що зазнає згубного впливу від внутрішніх 
кризових явищ та не може поки повною мірою 
застосувати переваги від світової інтеграції, ви-
магає комплексної підтримки СОК через поєд-
нання теоретичних надбань теорії маркетингу та 
практичних розробок в сфері комп’ютерних ін-
формаційних технологій. 

Мета статті. Метою статті є дослідження ста-
ну і розвитку обслуговуючої кооперації в сіль-
ському господарстві Україні та виділення про-
блем і стримуючих факторів розвитку зернової 
обслуговуючої кооперації. Одним із факторів 
розвитку кооперації є інформаційна підтримка 
через механізм наповнення Web-сайту.

Виклад основного матеріалу. Інформація Мі-
ністерства аграрної політики та продовольства 
України, на перший погляд, дає підстави для 
твердження про позитивну динаміку розвитку 
сільськогосподарських обслуговуючих коопера-

тивів в Україні [24]. Вона підтверджує факт їх 
збільшення: за період 2009-2014 рр. кількість СОК 
по Україні зросла з 496 до 1022 одиниць, тобто 
більше, ніж вдвічі. При цьому темпи зростання 
чисельності СОК у Дніпропетровській області 
були набагато більшими – з 2 до 31 одиниць від-
повідно. Найбільша кількість СОК налічується у 
Житомирській (98), Вінницькій (93), Івано-Фран-
ківській (80) областях та АР Крим (76). Наймен-
ша кількість таких кооперативів у Донецькій (13) 
та Хмельницькій (13) областях. Із загальної кіль-
кості реально здійснюють господарську діяль-
ність 613 кооперативів, у т.ч.: з обробітку землі 
та збирання врожаю – 118, молочарських – 200, 
м’ясних – 20, плодоовочевих – 56, зернових – 31 
та з надання інших послуг – 201 (табл. 1). Цими 
кооперативами, які об’єднали 30 тис. осіб, про-
тягом 2013 року сплачено податків та зборів на 
суму понад 21 млн. грн. Реалізовано 72,3 тис. т 
молока, 13,1 тис. т зерна, 6,8 тис. т плодоовочевої 
продукції на суму 196 млн. грн. Для норматив-
но-правового забезпечення діяльності коопера-
тивів прийнятий Закон України від 20 листопада 
2012 року № 5495-VІ «Про внесення змін до За-
кону України «Про сільськогосподарську коопе-
рацію», який набув чинності з 19 січня 2013 року.

Однак, стан СОК де-юре і стан де-факто зна-
чно різняться. Дані таблиці свідчать, що кількість 
спеціалізованих зернових кооперативів серед за-
гальної кількості СОК невелика – 34 з 613, або 
5%. Найбільш поширеними серед зернових коо-
перативів – 22 з 34 (65%) є багатофункціональ-
ні. Далі за кількістю – переробні і заготівельно-
збутові – по 5 одиниць, постачальницькі та інші 
види СОК – тільки по 1 підприємству. Але, на 
жаль, роль СОК на аграрному ринку є вкрай не-
значною. Станом на січень 2014 року кількість 
членів СОК складала 29 998 осіб – лише 0,2% 
сільського населення України. Для порівняння: в 
Польщі цей показник сягає 50%. За останніми да-
ними кількість найманих працівників СОК стано-
вила 2401 особу або в середньому два працівники 
на один кооператив, зазвичай, директор і бухгал-
тер. У 2012 році середній СОК налічував 23 чле-
ни, тобто більшість СОК існують за принципом 
«одне село – один кооператив». У 2012 році се-
редній СОК надавав за рік послуг на суму при-
близно 55 тис. грн., у той час як його пайовий 
капітал та вартість основних фондів дорівнювали 
приблизно 100 тис. грн. На розвинених ринках 
сільськогосподарські кооперативи є домінуючою 
формою організацій виробників, і вони займають 
значну частку на сільськогосподарських ринках 
країн ЄС (40–50% в середньому та до 75% в окре-

Таблиця 1
Кількість діючих СОК України (01.01.2015 р.) 

Напрям діяльності СОК
Кількість 
СОК, оди-

ниць

за видами діяльності, одиниць 

переробні заготівель-
но-збутові

постачаль-
ницькі інші багатофунк-

ціональні
З обробітку землі та збирання врожаю 147 7 11 3 24 102
Молочарські 179 2 94 3 5 75
М'ясні 16 0 5 0 3 8
Плодоовочеві 66 0 23 5 5 33
Зернові 34 5 5 1 1 22
Інші 171 8 17 2 76 68
ВСЬОГО: 613 22 155 14 114 308
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мих країнах і секторах), США (у 2013 р. виручка 
ста найбільших сільськогосподарських коопера-
тивів сягнула 174 млрд. дол.) і Канаді (на коопе-
ративи припадає 40% всіх грошових надходжень 
фермерів) [14; 22]. 

Виробництво зерна є природним для зони 
Степу України. Тому кооператори України з на-
дією сприймають втілення в дію Проекту роз-
витку зерносховищ та сільськогосподарських 
кооперативів в Україні (Канадський кооператив-
ний зерновий проект). Про це свідчать резуль-
тати обговорення проблеми розвитку сільського 
підприємництва і кооперації на останніх науко-
во-практичних конференціях, які відбулися в 
Україні. Теми виступів учасників дуже красно-
мовні: Сергій Курдицький «Зернова кооперація 
як шлях до відродження реального українського 
хлібодара»; Віра Скора «Чому потягнулися до 
кооперації селяни Дніпропетровщини і сусідніх 
областей»; Євген Підвальний «Чому об’єднались 
в кооператив фермери виробники зернобобових 
культур в сучасній Україні?» та ін. Важливою 
підтримкою для кооперативного руху є поява 
практичних посібників, запропонованих науков-
цями [3; 12; 13]. Метою названого Проекту є роз-
ширення економічних можливостей для малих та 
середніх зернових господарств в двох областях 
України через розвиток зерносховищ й сільсько-
господарських кооперативів за підтримки більш 
ефективних та чутливих до сільського господар-
ства установ [24].

Серед основних заходів Проекту – сприяння 
об’єднанню українських фермерів з метою під-
вищення ліквідності та розширення їх бізнесу з 
вирощення зернових. Кооперативний підхід до-
зволить фермерам здійснювати загальні закупівлі 
(включаючи придбання високоякісного посівного 
матеріалу), мати спільний доступ до сучасного об-
ладнання з доробки та зберігання зерна, спільно 
здійснювати поставки зернових безпосередньо до 
найбільших покупців тоді, коли ціни є найвищими.

Проектом передбачене надання підтримки 
через:

• Фонд обладнання для кооперативів та бу-
дівництва двох центральних комплексів зі збері-
гання, прийомки та первинної доробки зерна (ко-
оперативних зернових елеваторів) потужністю 
30 тис. т. Частка гранту Проекту у фінансуванні 
загальних витрат на обладнання та будівель-
ні роботи складатиме приблизно 25-30%, решта 
витрат на придбання обладнання та будівництво 
покриватиметься за рахунок власних коштів та 
прибутку фермерів-членів кооперативів, а також 
можливої державної підтримки, залучення кре-
дитів тощо.

• Кредитний фонд, який передбачатиме до-
помогу членам кооперативу на поворотній основі 
(кредитування під заставу зерна для проведення 
сівби озимих культур).

• Кредитний фонд для спільної закупівлі
сільськогосподарської техніки (модель коопера-
тиву CUMA).

• Гендерний фонд для створення інвестицій-
них можливостей для жінок та молодих учасни-
ків кооперативу.

Розглянемо мету створення і напрямки діяль-
ності СОК на прикладі новоствореного в жовтні 
2013 року кооперативу «Зерновий» у Дніпропе-

тровській області. По завершенні 5-го року роботи 
Проекту кооператив об’єднуватиме щонайменше 
75 виробників, які вирощуватимуть щонайменше 
60 тис. т зернових на рік на площі 15 тис. га або 
більше. Станом на початок 2016 року СОК «Зер-
новий» об'єднує 39 дрібних та середніх зернови-
робників Васильківського й Покровського райо-
нів, які загалом обробляють біля 10 тис. га ріллі.

Кооператив утворений шляхом об’єднання 
фізичних та/або юридичних осіб – виробників 
сільськогосподарської продукції для зберігання, 
переробки зернових і олійних культур, а також 
по наданню послуг для їх виробництва, спрямо-
ваного на зменшення витрат та/або збільшення 
доходів членів цього кооперативу під час прова-
дження ними сільськогосподарської діяльності та 
на захист їх економічних інтересів. У своїй діяль-
ності кооператив керується основними коопера-
тивними принципами. Вступ і вихід є виключно 
добровільним, прибуток кооперативу розподіля-
ється пропорційно до індивідуальної участі у гос-
подарській діяльності. Для користування послу-
гами кожен член укладає договір. Рішення щодо 
управління приймаються спільно на Загальних 
зборах кооперативу за принципом «один член – 
один голос», а також обраним Правлінням.

Через участь в кооперативі, фермерські госпо-
дарства зможуть: додавати вартість за допомогою 
якісного та чесного зберігання на власному еле-
ваторі; збільшити свій дохід через гуртові заку-
півлі та продажі; посилити здатність відстоювати 
свої інтереси в переговорах та ділових операціях; 
краще управляти ризиками у господарстві; мати 
доступ до інвестицій та обладнання за конкурент-
ними цінами; отримувати технічну допомогу, на-
вчання і обмін досвідом від канадського проекту.

Серед важливих завдань розвитку СОК, зо-
крема зернових, є інформаційна підтримка їх 
діяльності. Одним з інструментів цього є ство-
рення дієвого механізму наповнення Web-сайту 
кооперативного об'єднання. Кооперативні органі-
зації повинні вміти формувати відповідні власні 
інформаційні сигнали, інформаційні потоки, які 
мають бути диференційовані як за рівнем знань 
отримувачів інформації, так і за їхнім місцем і 
роллю у кооперативному процесі. Бажано було 
б створити відкриту інформаційно-консультацій-
ну лінію з питань кооперації. Інформаційна під-
тримка зернової кооперації полягає у створенні 
системи інформаційного забезпечення кооперації 
як сукупності соціальних, техніко-технологічних 
та організаційно-економічних складових, цілісна 
єдність яких забезпечує збір, обробку та переда-
чу зацікавленим особам відомостей і даних про 
процеси та явища, що відбуваються в мікроеко-
номічному та макроекономічному аграрному се-
редовищі, нових ідей та знань з метою прийняття 
адекватних рішень стосовно ведення результа-
тивної соціально-економічної та виробничо-гос-
подарської діяльності в зернових кооперативах. 
Складність у наданні інформаційної підтримки 
полягає у постійному збільшенні інформаційних 
обсягів, що призводить до ускладнень обліку і 
зберігання даних і вимагає створення захищених 
кооперативних мереж, необхідності розробки і 
впровадження системи збору і обробки статис-
тичної інформації та звітних даних, впроваджен-
ня автоматизованих систем фіксації результатів 
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соціально-економічної діяльності суб'єктів мало-
го та середнього бізнесу та кооперативів [9].

Ефективність інформаційної підтримки зале-
жить від кваліфікованості керівників і учасників 
кооперативів у зборі та обробці інформації про 
нові технології виробництва і переробки зернової 
продукції, цінової ситуації на ринку продукції і 
матеріально-технічних ресурсів, та прогнозуван-
ня ринкової кон'юнктури. Попередньо існуюча 
система розповсюдження інформації та поши-
рення знань у сільському господарстві не відпо-
відає викликам сьогодення. Інформаційною базою 
для виявлення та обґрунтування маркетингових 
інструментів для просування зернової продукції 
та розширення кола користувачів і послуг сіль-
ськогосподарських обслуговуючих кооперативів 
слугуватимуть статистичні матеріали сільського 
господарства України, Дніпропетровської облас-
ті, електронних ресурсів FAO та результати ан-
кетування фермерів районів Дніпропетровщини, 
що займаються виробництвом зернових культур. 

Особливістю пропонованого дослідження є 
розробка Web-сайту зернового обслуговуючого 
кооперативу. Його створення передбачається на 
плат-формі Word-Press з використанням єдино-
го стилю CSS з застосуванням управляючих еле-
ментів на базі Java-script, з підтримкою Flash-
анімації, підключенням баз MySQL та реалізацією 
форуму з використанням PHP [5; 6]. Деревовидна 
структура мапи сайту формуватиметься за зміс-
том на під-ставі результатів маркетингових опи-
тувань серед представників зерновиробництва 
Придніпровського регіону. Обґрунтування висно-
вків здійснюватиметься методами експертних 
оцінок, систематизації, групування і порівняння. 
Провідні структурні елементи сайту зернового об-
слуговуючого кооперативу відображатимуться в 
наступних базових блоках [4; 11]. У першому бло-
ці, здійснюватиметься рекламна пропозиція про-
дукції кооперативу, надаватимуться форми для 
он-лайн замовлення зерна (в залежності від куль-
тури та класності) та продуктів його переробки, 
пропонуватимуться елементи зворотного зв’язку 
у вигляді форуму клієнтів і учасників коопера-
тиву про можливості застосування його зернової 
продукції. Подача та користування сайтом будуть 
максимально спрощеними, щоб збільшити ко-
ристувацьку аудиторію за рахунок менш обізна-
них у Internet-середовищі жінок-фермерів [7; 9]. 
У другому блоці, з акцентом на гендерні потреби 
жінок-фермерів стосовно послуг СОК, пропону-
ватимуться сервіси з вибору посівного матеріалу 
зернових культур, найму працівників з урахуван-
ням гендерних схильностей до виконання певних 
операцій, придбання й оренди технічних засобів, 
виконання транспортних перевезень, зберігання 
продукції на зерносховищах та одержання до-
радницько-консультаційних послуг щодо еколо-
гічних технологій природного землеробства, впро-
вадження яких є актуальним завданням розвитку 
зерновиробництва України. До переваг пропо-
нованої розробки відноситься її мультимовність, 
адже в такий спосіб розширяється закордонне 
коло замовників експортно-орієнтованої зернової 
продукції даного СОК. Розроблений сайт супрово-
джуватимуть рекомендації по його розгортанню, 
використанню та адаптації під конкретний СОК.

Результати дослідження будуть поширюватися:

– на семінарах і консультаціях з питань розви-
тку кооперації для потреб виробників зерна в рам-
ках діяльності Інноваційного центру аграрних тех-
нологій, та Центру природного агровиробництва;

– розміщенням сайту на безкоштовних хостінгах
по запитах зернових обслуговуючих кооперативів;

– у регіональних органах управління сіль-
ським господарством Дніпропетровської області;

– у вигляді публікацій статей та доповідей на
конференціях для фахівців з аграрної економіки 
та практиків, пов’язаних із розвитком коопера-
тивного руху серед виробників зерна. 

Висновки і пропозиції. 1. Зерновий підкомп-
лекс належить до провідних складових сільсько-
го господарства України, надає найбільші екс-
портні надходження, що є вкрай важливим в 
умовах кризових реалій вітчизняної економіки. 
Фермерам невеликих сільськогосподарських під-
приємств (до 1 тис. га) та господарствам населен-
ня належить майже 40% посівних площ зернових 
в Україні, причому частка виробників даної ка-
тегорії складає майже 91% від загальної кількос-
ті вітчизняних виробників зерна.

2. Кооперування зазначеної когорти фермерів,
що повноцінно не забезпечені власними потуж-
ностями для переробки, зберігання та вигідної 
реалізації своєї продукції, набуває першорядного 
значення як засіб забезпечення добробуту сіль-
ських громад та дієвий спосіб покращення показ-
ників зернового підкомплексу України в цілому 
та Придніпровського регіону, зокрема. 

3. Сучасний економічний формат господарю-
вання в аграрному секторі України, що зазнає 
згубного впливу від внутрішніх кризових явищ та 
не може поки повною мірою застосувати переваги 
від світової інтеграції, вимагає комплексної під-
тримки СОК через поєднання теоретичних над-
бань теорії маркетингу та практичних розробок 
в сфері комп’ютерних інформаційних технологій.

4. Позитивна динаміка кількості СОК в Укра-
їні за останні п'ять років ще не досягла якісної 
оцінки. Роль СОК на аграрному ринку України є 
незначною: кількість членів СОК складала лише 
0,2% сільського населення (проти 50% у Польщі). 
На розвинених ринках сільськогосподарські коо-
перативи є домінуючою формою організацій ви-
робників і займають значну частку (40-50% в се-
редньому та до 75% в окремих країнах і секторах).

5. З метою розширення економічних мож-
ливостей для малих та середніх зернових гос-
подарств через розвиток зерносховищ й сіль-
ськогосподарських кооперативів в двох областях 
України запроваджено Канадський кооператив-
ний зерновий проект.

6. Інформаційна підтримка зернової коопера-
ції полягає у створенні системи інформаційного 
забезпечення кооперації. Складність у наданні 
такої підтримки полягає у постійному збільшенні 
інформаційних обсягів. Ефективність інформа-
ційної підтримки залежить від кваліфікованості 
керівників і учасників кооперативів. Для цього 
передбачається співпраця з вищими аграрними 
навчальними закладами.

7. Розроблений Web-сайт зернового обслуго-
вуючого кооперативу супроводжуватимуть ре-
комендації з його розгортання, використання та 
адаптації під конкретний сільськогосподарський 
обслуговуючий кооператив.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ОБСЛУЖИВАЮЩЕЙ КООПЕРАЦИИ

Аннотация
Исследовано состояние и развитие сельскохозяйственной обслуживающей кооперации в Украине. Вы-
делены проблемы и сдерживающие факторы развития зерновой обслуживающей кооперации. Раскры-
то понятие информационной поддержки кооперативного объединения. Описан механизм наполнения 
Web-сайта зернового обслуживающего кооператива. Рассмотрена стратегия распространения резуль-
татов исследований.
Ключевые слова: сельскохозяйственный обслуживающий кооператив, зерновой кооператив, информа-
ционная поддержка, механизм наполнения Web-сайта. 
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INFORMATION SUPPORT OF SERVICE COOPERATION

Summary
State and development of the agricultural servicing cooperation in the Ukraine is defined. Problems and 
determent factors of the development of the grain servicing cooperation are marked. The concept of 
information support is revealed. The mechanism of the filling of the Website of cooperative association is 
described. We consider the strategy for spreading research results. 
Keywords: agricultural servicing cooperative, grain servicing cooperative, information support.


