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Вступ. Продовольча безпека, яка визначається ши-
роким спектром взаємозалежних індикаторів [1], є важ-
ливою складовою економічної безпеки держави, і агро-
промисловий комплекс (АПК) відіграє важливу роль в її 
формуванні [2]. Циган Р. М., Кравченко А. О. справедливо 
вважають широке застосування інновацій найбільш дієвим 
і ефективним засобом вирішення соціально-економічних 
завдань АПК [3]. Значний потенціал розвитку аграрного 
сектора несуть також у собі конкурентоспроможні спожив-
чі і сільськогосподарські кооперативи [4]. Зростання ви-
робництва сільськогосподарської продукції Одінцов О. М. 
пов’язує з  формуванням агропромислових кластерів [5]. 
Він пропонує типову модель агропромислового кластера, 
яка передбачає добровільне об'єднання сільськогосподар-
ських виробників з підприємствами з постачання засобів 
виробництва, переробної і харчової промисловості, кана-
лів збуту і споживачів, освіти, науки і влади, що сприятиме 
привабливості аграрного підприємництва [6]. Кооператив-
ні структури на селі представлені сільськогосподарськими 
виробничими та обслуговуючими кооперативами, потен-
ціал яких на сьогодні реалізується недостатньо через брак 
ресурсів для кредитування [7], обмежені можливості про-
ведення інвестиційної діяльності тощо [8]. Однак значною 
мірою вказані вади обумовлені недосконалим організацій-
ним забезпеченням. 

Метою статті є обґрунтування напрямів зміцнення 
потенціалу розвитку виробничих сільськогосподарських 
кооперативів на основі бізнес-планування. 

Виклад основного матеріалу. Сільськогосподар-
ський  виробничий кооператив – це юридична особа, утво-
рена шляхом об'єднання фізичних осіб, які є сільськогос-
подарськими товаровиробниками, для спільного виробни-
цтва продукції сільського, рибного і лісового господарства 
на засадах обов'язкової трудової участі у процесі виробни-
цтва [9]. Протягом 2003 – 1 півріччя 2014 р. їх чисельність 
в Україні скоротилася із 1224 до 1074 одиниць. Таким чи-
ном, сільськогосподарський  виробничий кооператив як 
організаційно-правова форма господарювання є не чисель-
ною і такою, що втрачає привабливість. 

У сільських населених пунктах України членам домо-
господарств  відповідно до чинного законодавства надані зе-
мельні ділянки з цільовим призначенням «для ведення осо-
бистого селянського господарства» (ОСГ). Станом на 1 січня 
2014 р. зареєстровано 4241,6 тис. ОСГ, що на 60,2 тис. ОСГ, 
або на 1,4 %, менше рівня минулого року (табл. 1). 

Більшість із них (близько 72 %) мають високу актив-
ність, оскільки утримують худобу та птицю. Частка ОСГ, 
яка має у приватній власності сільськогосподарську техні-
ку, зросла із 6,44 % до 7,16 %, що розцінюється позитивно. 
Площа земельних ділянок, якими володіють ОСГ, у 2014 р. 
незначно скоротилася і склала 6445,8 тис. га проти 6501,0 
тис. га у 2013 р. З цієї площі для ведення особистого селян-
ського господарства використовується близько 42 %, для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва – 
близько 43 % (у тому числі більше десятої частини здано 
в  оренду).

Таблиця 1

Показники стану і динаміки особистих селянських господарств (побудовано за даними [10])

Показник Од. виміру
Станом на Приріст

01.01.2013 01.01.2014 Абсо-
лютний

Темп при-
росту, %

Загальна кількість господарств, з них тис. од. 4301,8 4241,6 -60,2 -1,40

утримують худобу та птицю
тис. од. 3111,9 3044,7 -67,2 -2,16

% 72,34 71,78 -0,56

мають у приватній власності 
сільськогосподарську техніку

тис. од. 277,2 303,5 26,3 9,49

% 6,44 7,16 0,71

площа земельних ділянок, у тому числі за при-
значенням тис. га 6501 6445,8 -55,2 -0,85

для будівництва, обслуговування житлового бу-
динку, господарських будівель тис. га 828,7 820,7 -8 -0,97

для ведення особистого селянського господар-
ства

тис. га 2717,1 2692 -25,1 -0,92

% 41,80 41,76 -0,03

для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва

тис. га 2884,1 2858 -26,1 -0,90

% 44,36 44,34 -0,02

з них узятих в оренду
тис. га 337,3 318,1 -19,2 -5,69

% 11,70 11,13 -0,56

чисельність худоби

великої рогатої худоби тис. голів 2566,8 2519,7

у т. ч. корів тис. голів 1655,5 1624,7

свиней тис. голів 3031,3 3049,0
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На рис. 1 наведено розподілення особистих се-
лянських господарств за регіонами України, яке має нор-
мальний характер. У найбільшій кількості регіонів (8) 
чисельність ОСГ знаходиться в інтервалі від 150 
до 200 тис. од. Це Волинська, Чернігівська, Чернівець-
ка, Дніпропетровська, Одеська, Рівненська, Тернопіль-
ська, Житомирська області. Найбільшу чисельність ОСГ 
(більше 250  тис.  од.) мають Вінницька, Львівська, Івано-
Франківська області (рис. 2), найменшу – АР Крим і Луган-
ська область (менше 50 тис. од.).

Рис. 1. Розподілення особистих селянських господарств 
за регіонами на 1 січня 2014 р., тис. од. 

 (побудовано за даними [10])

Отже, в Україні створено сприятливі умови для 
перетворення ОСГ на сільськогосподарські кооперати-
ви на основі виробничих груп, які створюються для коор-
динування виробничої діяльності задля збільшення обсягу 
виробництва певного виду продукції. 

Селяни оцінюють ефективність спільного вирощу-
вання певних сортів сільськогосподарських культур чи 
певних порід тварин за визначених обсягів виробництва. 
У  разі згоди домовленість формалізується у формі догово-
ру, який підписується членами кооперативу [11, c. 43]. Сто-
роною угоди можуть бути покупці сільськогосподарської 
продукції, які зобов'язуються купити вирощений врожай 
чи вирощену худобу, при цьому вони можуть надавати на-
сіння, авансувати роботу, надавати технічну допомогу, на-
вчальні чи інші послуги на підтримку селян.

Виробничі сільськогосподарські виробництва мо-
жуть створюватися з невеликою кількістю засновників із 
незначним капіталом і розвиватися поетапно, що дозволяє 
селянам набути впевненості і відчути себе власниками. Зі 
збільшенням обсягу інвестиції виробничий сільськогоспо-
дарський кооператив отримує важливість збільшити обсяг 
своєї діяльності.

Власний капітал сільськогосподарського виробни-
чого кооперативу – це вартість належних йому на правах 
власності грошових коштів, майна, нематеріальних та 
інших активів, що забезпечують умови збереження й від-
творення капіталу, а також працевлаштування, отримання 

доходів і соціальних послуг членами кооперативу. Інвести-
ції сільськогосподарського виробничого кооперативу – це 
вкладення особистого і спільного капіталу членів коопера-
тиву, здійснені в його виробничо-господарську, невироб-
ничу та іншу діяльність з метою збереження і збільшення 
капіталу, отримання запланованого фінансового результату 
або соціального ефекту. Особливостями інвестиційної ді-
яльності сільськогосподарського виробничого кооперативу 
є такі: інвесторами виступають лише члени кооперативу, які 
здійснюють основні й додаткові пайові внески і  входять до 
складу його учасників; інвестиційна діяльність сільськогос-
подарських виробничих кооперативів здійснюється на осно-
ві власності фізичних осіб, а основою її розширення є прямі 
інвестиції учасників або їх реінвестиції; основними джерела-
ми інвестицій є амортизація, прибуток та залучені кошти. 

Основними етапами розвитку виробничих сільсько-
господарських кооперативів є такі: визначення можли-
востей скорочення витрат, збільшення сукупного доходу, 
зменшення ризику, на який наражаються члени коопера-
тиву; виконання базового аналізу та збирання загальної 
інформації по конкретних можливостях; виконання спро-
щеного техніко-економічного обґрунтування простих про-
позицій, які надають уявлення про те, як кооператив зби-
рається скористатися наявними комерційними можливос-
тями, і чому селяни, діючи як кооператив, одержать більші 
вигоди. Обговорення з селянами дозволяє проаналізувати 
слушність ідеї створення кооперативу, заручитися їх під-
тримкою і підготувати план дій зі створення та розвитку 
кооперативу.

Схему простого техніко-економічного обґрунту-
вання наведено в табл. 2. Якщо за результатами простого 
техніко-економічного обґрунтування зроблено висно-
вок про доцільність створення виробничого сільсько-
господарського кооперативу, готується його докладний 
бізнес-план. 

Він має містити докладну інформацію стосовно засад 
роботи кооперативу, продукції і робіт, порядку управління 
і фінансування. План має бути реалістичним, здійсненним 
і  зрозумілим кожному члену кооперативу (табл. 3). 

Затвердженню бізнес-плану кооперативу має пере-
дувати роз'яснення членам кооперативу цілей і вигод від 
його створення, визначення можливостей стосовно заку-
півлі і  збуту. Всі члени кооперативу мають бути добре й по-
вністю ознайомлені з бізнес-планом, а також із небезпекою 
виникнення конфліктів інтересів. 

Налаштування  на створення кооперативу і роботу 
в його складі  може бути оформлено  у колективному до-
говорі майбутніх членів кооперативу, який визначатиме 
обсяги закупівлі селянами необхідних їм матеріалів, обся-
ги продажу виробленої ними продукції, яка відповідатиме 
встановленим специфікаціям і стандартам.

Укладання договорів із членами кооперативу 
формалізує їх зобов'язання користуватися послугами 
кооперативу, здійснювати контроль за його роботою 
тощо. Воно є вкрай важливим, оскільки відсутність 
зобов'язань з боку членів кооперативу призводить до 
ризику конфлікту інтересів, який підриватиме конку-
рентні позиції кооперативу. 

Статут кооперативу є основним правовим докумен-
том, що регулює його діяльність. У статуті визначаються: 

Гістограма (Таблиця даних1 10v*26c)
Var1 = 26*50*normal(x; 163,1385; 72,6076)
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Рис. 2. Чисельність особистих селянських господарств за регіонами на 1 січня 2014 р., тис. од.  
(побудовано за даними [10])
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Таблиця 2

Схема простого техніко-економічного обґрунтування створення виробничого сільськогосподарського 
кооперативу (власна розробка)

Складові Параметри, що визначаються 

мета створення Спільні потреби селян – потенційних членів кооперативу, його продукції та послуг

Бізнес-потенціал потенційні ринки збуту, потенційні споживачі/клієнти кооперативу; їх обстеження з метою оцінки 
потенційної чисельності і товарообігу; потенційні конкуренти кооперативу

операційна діяльність
Структура операційної діяльності та управління кооперативом; правила, за якими члени кооперативу 
будуть зобов'язані купувати матеріали, споживати послуги чи постачати продукцію згідно із встанов-
леною специфікацією

Фінансові витрати розмір витрат: початкових і поточних, їх деталізація на необхідне обладнання, виробничі та інші 
потужності,  персонал тощо

джерела фінансування можливі варіанти фінансування та пов'язані з ними витрати, потреба у початковому фінансуванні  
з боку виробників (членів кооперативу) та з інших джерел 
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найменування кооперативу та його місцезнаходження; 
предмет і мета діяльності; порядок вступу до кооперативу 
і виходу з нього; порядок визначення розміру та порядок 
внесення вступного внеску і паю; склад засновників коо-
перативу; права і обов’язки членів кооперативу; органи 
управління, порядок їх формування і компетенція; фор-
мування неподільного та інших фондів; форми трудової 
участі та оплати праці членів виробничого кооперативу та 
форми господарської участі членів обслуговуючого коопе-
ративу; розподіл доходів кооперативу; співвідношення між 
кооперативними виплатами і виплатами на паї; умови ре-
організації та ліквідації кооперативу.

Висновки. 
Оцінка показників стану і динаміки особистих се-

лянських господарств в Україні дозволила встановити на-
явність сприятливих передумов для розвитку виробничих 
сільськогосподарських кооперативів, які демонструють 
високу ділову активність, а саме: значна частка госпо-
дарств, які утримують худобу та птицю, які мають у при-
ватній власності сільськогосподарську техніку. Близько 
85 % площ земельних ділянок, якими володіють господар-
ства, у рівних частках призначена для ведення особистого 
і товарного сільськогосподарського виробництва. Розпо-
ділення особистих селянських господарств за областями  
України має нормальний характер, що переконує у вірності 
отриманого висновку у регіональному розрізі.

Ключовим рушійним фактором для створення сіль-
ськогосподарського виробничого кооперативу є наявність 

вигоди від співпраці селян, обумовленої існуванням чіт-
ких ринкових та господарських можливостей, а успіх ро-
боти визначається серйозним налаштуванням виробників 
на створення кооперативу і роботу в його складі. 

На першому етапі створення сільськогосподарсько-
го виробничого кооперативу потребує простого техніко-
економічного обґрунтування (мета створення, бізнес-
потенціал, операційна діяльність, фінансові витрати, 
джерела фінансування). У разі позитивного висновку про-
водиться деталізоване техніко-економічне обґрунту-
вання: опис господарської діяльності, ринкові дослідження 
і план їх проведення, план організаційної діяльності, тех-
нічний та операційний план, фінансовий план. 

Перспективами подальших досліджень є обґрунту-
вання напрямів розвитку сільськогосподарських коопера-
тивів в умовах інтеграції до ЄС.
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