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Коваль О. А. Багатофункціональний сільськогосподарський обслуговуючий кооператив як можливість підвищення 
власного фінансового забезпечення підприємства

Метою статті є розробка нової структури функціонування багатофункціонального сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу (СОК). 
Саме багатофункціональність СОК дає можливість сільськогосподарським підприємствам приділяти більше уваги основній діяльності, а не зо-
середжуватися на невластивих для підприємства функціях. За допомогою проведеного анкетування була визначена думка респондентів (32 ке-
рівники сільськогосподарських підприємств, 14 головних спеціалістів, 7 фермерів) із сільськогосподарських підприємств Криничанського, Межів-
ського та Солонянського районів Дніпропетровської області щодо можливості додаткового фінансування за рахунок кооперативного об’єднання 
сільськогосподарських підприємств. Проведене анкетування показало, що 78,5% респондентів віддають перевагу створенню СОК у зв’язку з не-
спроможністю самостійно виробляти високоякісну продукцію. Запропоновано створити один багатофункціональний СОК у межах Криничансько-
го району Дніпропетровської області, що приведе до єдиного процесу виробництва сільськогосподарської продукції, її переробки та реалізації, 
формування необхідної матеріальнотехнічної бази, яка забезпечить комплексне використання ресурсів усього виробничого та економічного по-
тенціалу сільськогосподарських підприємств.
Ключові слова: багатофункціональний сільськогосподарський обслуговуючий кооператив, фінансове забезпечення, сільськогосподарська продук-
ція, виробничо-господарська діяльність, прибуток.
Рис.: 3. Бібл.: 7. 
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Коваль О. А. Многофункциональный сельскохозяйственный  
обслуживающий кооператив как возможность повышения 

собственного финансового обеспечения предприятия
Целью статьи является разработка новой структуры функциони-
рования многофункционального сельскохозяйственного обслуживаю-
щего кооператива (СОК). Именно многофункциональность СОК дает 
возможность сельскохозяйственным предприятиям уделять больше 
внимания основной деятельности, а не сосредоточиваться на не-
свойственных для предприятия функциях. С помощью проведенного 
анкетирования было определено мнение респондентов (32 руководи-
теля сельскохозяйственных предприятий, 14 главных специалистов, 
7 фермеров) из сельскохозяйственных предприятий Криничанского, 
Меживского и Солонянского районов Днепропетровской области о воз-
можности дополнительного финансирования за счет кооперативного 
объединения сельскохозяйственных предприятий. Проведенное анке-
тирование показало, что 78,5% респондентов отдают предпочтение 
созданию СОК в связи с неспособностью самостоятельно производить 
высококачественную продукцию. Предложено создать один много-
функциональный СОК в пределах Криничанского района Днепропетров-
ской области, что приведет к единому процессу производства сельско-
хозяйственной продукции, ее переработки и реализации, к формирова-
нию необходимой материально-технической базы, которая обеспечит 
комплексное использование ресурсов всего производственного и эконо-
мического потенциала сельскохозяйственных предприятий.
Ключевые слова: многофункциональный сельскохозяйственный обслу-
живающий кооператив, финансовое обеспечение, сельскохозяйственная 
продукция, производственно-хозяйственная деятельность, прибыль.
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Koval O. A. The Multi-Functional Agricultural Servicing Cooperative  

as Opportunity to Improve Own Financial Security  
of Enterprise

The article is aimed at developing a new structure of functioning for the 
multi-functional agricultural cooperative (MAC). Specially the multi-function-
ality of MAC provides agricultural enterprises for giving more attention to 
substantive activities, rather than focus on the functions, which are non-rel-
evant for enterprise. By means of an survey, views of respondents (32 heads 
of agricultural enterprises, 14 leading specialists, 7 farmers) from agricultural 
enterprises of the Krinichansk, the Mezhivsk and the Soloniansk districts of 
Dnepropetrovsk region as to the possibility of additional financing at the 
expense of the Cooperative association of agricultural enterprises has been 
determined. The survey, carried out through polling, has indicated that 78.5% 
of respondents favored the creation of the MAC because of inability to inde-
pendently produce high-quality products. It has been suggested to create one 
multi-functional MAC within the Krinichansk district of the Dnepropetrovsk 
region, resulting in a single process of producing agricultural production, its 
processing and marketing, in formation of the necessary material and techni-
cal base, which will provide a comprehensive utilization of resources of the 
whole production-economic potential of agricultural enterprises.

Keywords: multi-functional agricultural servicing cooperative, financial secu-
rity, agricultural production, industrial-economic activity, profit.
Fig.: 3. Bibl.: 7. 
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У процесі виробничо-господарської діяльності 
сільськогосподарські підприємства багато уваги 
приділяють розвитку та вдосконаленню техно-

логій, організації виробництва, підвищенню якості про-
дукції, що обмежує ефективність його діяльності в ін-
ших сферах. Також, коли розміри виробництва збільшу-

ються, виникає необхідність утримання власних служб 
матеріально-технічного постачання, маркетингово-збу-
тових, консультування та забезпечення, що можливе 
лише за умов підтримки інших сільськогосподарських 
підприємств, а саме – сільськогосподарських обслуго-
вуючих кооперативів (СОК). Їх багатофункціональність 
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дає можливість приділяти більше уваги основній діяль-
ності, а не зосереджувати свою увагу на невластивих 
для підприємства функціях.

Дослідженню проблем розвитку та напрямів ефек-
тивного функціонування обслуговуючих сільськогос-
подарських кооперативів присвячено праці багатьох ві-
тчизняних учених, зокрема: С. С. Аптекар [1], Л. М. Чор - 
нобай [7], О. В. Манжура [3], В. В. Стільник [6], І. М. Ве-
личко [2] та інших. Проте в економічній науці недостат-
ньо досліджено питання органічного функціонування 
багатофункціональних сільськогосподарських обслуго-
вуючих кооперативів, а саме, переробки, збуту, поста-
чання продукції, технічного забезпечення, тобто ство-
рення певного виробничо-господарського формування 
замкненого кругообігу, яке б функціонувало в межах 
певного регіону.

Враховуючи актуальність даного питання, виникає 
необхідність розробки та впровадження нової структу-
ри функціонування багатофункціонального СОК і ство-
рення його в межах Криничанського району Дніпропе-
тровської області, що є і метою даної статті.

Як зазначає С. С. Атекар, «протягом останнього 
часу в багатьох країнах кооперація все більше проникає 
у сфери переробки сільськогосподарської продукції, її 
збуту, постачання матеріально-технічних засобів членам 
кооперативів, обслуговування та надання господарсько 
виробничих послуг. Сучасний стан регіональних аграр-
них ринків України потребує реформування, наповнення 
новими перспективними елементами. У цьому контексті 
кооперативні структури мають значний потенціал роз-
витку, забезпечуючи одночасну зацікавленість суб’єктів 
інфраструктури та її користувачів, насамперед, селян-
ських кооперативів та господарств, фермерів, сільсько-
господарських підприємств» [1, с. 134–135]. 

Відповідно до Закону України «Про сільськогос-
подарську кооперацію» сільськогосподарський 
обслуговуючий кооператив – сільськогосподар-

ський кооператив, що утворюється шляхом об’єднання 
фізичних та/або юридичних осіб – виробників сільсько-
господарської продукції для організації обслуговування, 
спрямованого на зменшення витрат та/або збільшення 
доходів членів цього кооперативу під час провадження 
ними сільськогосподарської діяльності та на захист їх-
ніх економічних інтересів. Обслуговуючі кооперативи 
поділяються на переробні, заготівельно-збутові, поста-
чальницькі та інші [5].

Розподіл обслуговуючих кооперативів на багато-
функціональні та спеціалізовані залежить від кількос-
ті наданих послуг. Об’єднання сільськогосподарських 
підприємств у багатофункціональні обслуговуючі ко-
оперативи дає змогу сформувати завершений і повний 
виробничо-збутовий цикл (матеріально-фінансове за-
безпечення → виробничий процес → доробка і пере-
робка продукції → збут). 

За визначенням І. М. Величко, «при кооперативах 
можуть створюватися маркетингово-розрахункові цен-
три, які планують розвиток виробництва, визначають 
напрями реалізації продукції, суб’єктів матеріально-тех-
нічного, фінансово-кредитного забезпечення, ціноутво-

рення, контролю, управління соціальною інфраструкту-
рою тощо…» [2, с. 15].

Л. М. Чорнобай пише: «У межах багатофункціо-
нального кооперативу забезпечується органічне злиття 
сільського господарства, переробки, збуту, постачання, 
агросервісу, тобто створюється певне господарсько-
виробниче формування замкненого характеру. Чим 
менше ланок на шляху продукту від поля до споживача, 
тим менше втрат у кількості та якості продукції, менші 
витрати і вища ефективність виробництва. Значущість 
цієї форми кооперації полягає в тому, що виготовлен-
ня продукту, готового до вживання, здійснюється тут 
у єдиному технологічному процесі і підпорядковане 
спільним інтересам» [7, с. 80].

О. В. Манжура вважає: «Власний капітал сільсько-
господарського обслуговуючого кооперативу – це вар-
тість грошових засобів кожного із членів кооперативу, 
майна, нематеріальних та інших активів, що забезпечу-
ють умови виробництва при обов’язковому збереженні 
капіталу, а також першочергове забезпечення членів 
кооперативу робочими місцями та надання соціального 
захисту…» [3, с. 264].

При створенні обслуговуючого кооперативу пер-
шочерговими питаннями діяльності є такі: пошук шля-
хів зниження витрат діяльності, зростання доходів, 
зменшення ринкових ризиків, розробка та обґрунтуван-
ня проектів щодо використання наявного потенціалу та 
пошук можливостей його збільшення, за рахунок залу-
чення нових учасників кооперативу.

Аналіз галузі сільського господарства Дніпро-
петровської області дозволив встановити на-
явність сприятливих передумов для розвитку 

обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів. 
На кінець 2013 р. у Дніпропетровській області функці-
онував лише один багатофункціональний обслуговую-
чий кооператив (БСОК «Ленінський»). Тому вважаємо 
доцільним організувати багатофункціональний коопе-
ратив, який буде акумулювати в собі декілька функцій,  
у тому числі й функцію фінансового забезпечення.

«Вирішення зазначеного питання в Україні, – за 
думкою Л. М. Чорнобай, – можливе за умови розвитку 
мережі сільськогосподарських кооперативів як важли-
вого чинника підвищення конкурентоспроможності 
особистих селянських і фермерських господарств та 
фізичних осіб – сільськогосподарських товаровиробни-
ків, поліпшення їх соціально-економічного стану та роз-
ширення сфери їх само зайнятості» [7, с. 79].

Країни – члени ЄС, Сполучені Штати Америки, 
Канада та інші розв’язали проблему матеріально-техніч-
ного та фінансового постачання, збуту продукції, ви-
рощеної селянами, шляхом підтримки створення ними 
прозорої постачальницької, заготівельно-збутової інфра - 
структури на засадах кооперації та її інтеграції з торгівлею, 
підприємствами харчової та переробної промисловості.

Рівень зацікавленості сільськогосподарських під-
приємств у створенні та функціонуванні обслуговуючо-
го кооперативу нами був виявлений за допомогою со-
ціологічного дослідження, а саме – анкетування.

http://www.business-inform.net
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«Зміст анкети (специфіка питань, структура розді-
лів тощо) формувався на основі проведеного теоретич-
ного аналізу досліджень, що проводилися в даній сфері 
та з урахуванням власного бачення цієї проблематики. 
Також ураховувались загальні рекомендації щодо роз-
робки дослідницьких інструментів цього типу – корект-
не формулювання питань, використання відкритих та 
закритих питань, пропорційність градацій у відповідях 
та ін.» [4, с. 197].

Запитання пропонованої анкети стосувалися про-
блем зовнішнього і внутрішнього фінансового забезпе-
чення. Наведені питання дають змогу респонденту  по-
вною мірою висловити свою думку щодо досліджуваної 
проблеми. Крім того, форма пропонованих питань та 
відповіді на поставлені запитання дозволила застосува-
ти значну кількість статистичних методів для обробки 
результатів дослідження. 

За допомогою проведеного анкетування була ви-
значена думка 53 респондентів (із них 32 керівники 
сільськогосподарських підприємств, 14 головних 

спеціалістів (бухгалтери, фінансисти), 7 фермерів) сіль-
ськогосподарських підприємств Криничанського, Ме-
жівського та Солонянського районів Дніпропетровської 
області щодо можливості додаткового фінансування за 
рахунок кооперативного об’єднання сільськогосподар-
ських підприємств. 

Проведене анкетування показало, що 78,5 % рес-
пондентів віддають перевагу створенню СОК. На рис. 1 
представлені результати опитування за основними ви-
дами послуг, що можуть надаватися даним кооперати-
вом. Найбільшу частку в структурі послуг займає фінан-
сове забезпечення, що становить 75,5 %.

Сільськогосподарські підприємства самостійно 
не здатні виробляти високоякісну продукцію, яка відпо-
відає вимогам світового ринку. Окреме підприємство не 

має змоги придбати обладнання для підвищення якості 
продукції та доведення її до рівня світових стандартів, 
провести маркетингове дослідження ринку та реалізу-
вати продукцію за вигідними каналами збуту та ін.

Організація декількох багатофункціональних об - 
слуговуючих кооперативів різних напрямів ді-
яльності в господарствах Криничанського ра-

йону недоцільно, оскільки окремим сільськогосподар-
ським підприємствам необхідно бути членом кожного з 
них. Тому для задоволення більшої частини потреб сіль-
ськогосподарських підприємств доцільно організувати 
один багатофункціональний СОК (рис. 2).

Новостворений кооператив повинен мати декілька 
напрямків діяльності, кожен з яких має власні функції:
 сектор матеріально-технічного постачання – 

здійснює гуртову закупівлю та розподіл засобів 
виробництва, матеріально-технічних та енерге-
тичних ресурсів, потрібних для виробництва 
сільськогосподарської продукції; 

 сектор маркетингово-збутових послуг – здій-
снює дослідження ринку сільськогосподарської 
продукції та розробляє рекомендації щодо реа-
лізації продукції окремими учасниками коопе-
ративу;

 сектор якості продукції та її часткової перероб-
ки – займається підвищенням якості сільськогос-
подарської продукції та її частковою переробкою 
(очищення від домішок та сушіння зерна і насін-
ня соняшнику, охолодження молока та ін.);

 сектор фінансового консультування та забез-
печення – здійснює консультування щодо пи-
тань фінансового забезпечення та розподілу 
коштів; прибуткові учасники СОК надають ко-
роткострокові позики за пільговим відсотком 
підприємствам, які їх потребують.
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Рис. 1. Структура послуг, що включаються до функцій обслуговуючого кооперативу
Джерело: складено автором за результатами проведеного анкетування.
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Л. М. Чорнобай відзначає: «Ризик у кооперативі 
розподіляється між усіма членами, солідарно. Важливо, 
щоб поведінка одного із членів не приносила шкоди ін-
шим. Зобов’язання по веденню діяльності дозволяють 
кооперативу концентрувати значні обсяги продукції, 
що уможливлює вихід на більш вигідні ринки, закупля-
ти засоби виробництва за оптовими цінами, повністю 
використати потужності матеріально-технічної бази та 
сектор переробки. Прийняття і належне виконання чле-
нами своїх зобов’язань є запорукою ефективності робо-
ти кооперативу, а через нього самих членів» [7, с. 80].

Участь сільськогосподарських підприємств у об-
слуговуючому багатофункціональному коопера-
тиві дозволить їм отримати доступ до гуртових 

цін на закупівлю матеріально-технічних засобів, закрі-
пити положення на ринку, реалізувати продукцію не 
зернотрейдерам, а вийти на прямі канали реалізації до 
споживачів продукції, покращити свій фінансовий стан. 

Вартість послуг кооперативу дорівнює їх собівар-
тості, тобто діяльність обслуговуючого кооперативу є 
неприбутковою. Але при цьому вона не повинна бути 
збитковою. Щоб уникнути можливості отримання збит-
ків та забезпечити формування прийнятних цін на на-
дані послуги, кооператив повинен формувати значні 
обсяги замовлень на матеріально-технічні засоби та за-
безпечувати великі партії реалізації продукції, викори-
стовуючи наявне обладнання у повному обсязі. 

Основним джерелом фінансування кооперативу 
є членські внески. Величина внесків кожного сільсько-
господарського підприємства визначається залежно від 
обсягу послуг, яким буде користуватися те чи інше під-
приємство.

Основним, але не єдиним чинником, що впливає 
на вибір місця розташування багатофункціонального 

СОК, є взаємовіддалення підприємств, їх розміри та 
можливості надання послуг.

Проблема визначення місця розташування бага-
тофункціонального СОК набуває актуальності 
при наявності розвинутої транспортної мережі, 

оскільки в іншому випадку рішення буде очевидним. 
Оскільки на території Криничанського району є тіль-
ки дві пересічні магістралі, уздовж яких розташовані 
основні споживачі послуг кооперативу, то розподільний 
центр, швидше за все, буде розміщений на перетині ма-
гістралей смт Кринички. 

Вибір даного населеного пункту для розташуван-
ня багатофункціонального СОК також зумовлено рядом 
чинників:
 найменша віддаленість від отриманих коорди-

нат центра тяжіння вантажних потоків;
 наявність системи транспортного забезпечен-

ня (траса національного значення і міжобласна 
траса);

 концентрація інших підприємств інфраструк-
тури сільськогосподарського виробництва.

«Розмір економічного результату діяльності обслу-
говуючого кооперативу слід аналізувати безпосередньо 
і опосередковано. Безпосередньо – це аналіз системи 
показників діяльності обслуговуючого кооперативу, які 
відображають ефективність використання виробничо-
ресурсного потенціалу і зумовлюють рівень собівартості 
одиниці наданих послуг, вартості сировини, рентабель-
ності продаж, економії витрат на матеріально-технічне 
забезпечення членів кооперативу, тощо. І опосередко-
вано можна визначити ефективність обслуговуючого 
кооперативу через поліпшення ефективності функціо-
нування членів кооперативних формувань завдяки їх 
активності в кооперації» [6, с. 334.]

 

Сектор фінансового
консультування
та забезпечення 

Сектор матеріально-технічного
постачання  
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К
 

Сектор маркетингово-збутових
послуг  

Сектор якості продукції та її
часткової переробки  Сільськогосподарські

підприємства  

Фермерські
господарства  

Особисті селянські
господарства  

Державні підприємства
та установи 

 послуги, кооперативне фінансування
пайові внески, оплата послуг
консультаційні та сервісні послуги
оплата послуг

Рис. 2. пропонована структура багатофункціонального СОК сільськогосподарських підприємств Криничанського району 
Дніпропетровської області

Джерело: розроблено автором.

http://www.business-inform.net


Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ек
о

н
о

м
ік

а 
сі

л
ьс

ьк
о

го
 г

о
сп

о
д

ар
ст

ва
 і 

ап
к

153БІЗНЕСІНФОРМ № 3 ’2016
www.business-inform.net

Обґрунтування оптимального складу технічних 
ресурсів обслуговуючого кооперативу доцільно 
проводити за допомогою методів економіко-

математичного та економіко-статистичного моделюван-
ня та проектного аналізу. Ефективне функціонування об-
слуговуючого сільськогосподарського кооперативу зале-
жить від своєчасного і повного забезпечення необхідни-
ми ресурсами, як матеріальними, так і фінансовими.

Як зазначає  В. В. Стільник, «комплекс показни-
ків, що характеризують ефективність функціонування 
обслуговуючого кооперативу, повинен задовольняти 
інтереси суб’єктів, задіяних у роботі кооперативу, та за-
цікавити потенційних учасників кооперативу до об’єд-
нання. До дійсних суб’єктів, задіяних у роботі коопера-
тиву, відносяться державні установи, органи місцевого 
самоврядування, користувачі послуг, учасники та керів-
ництво кооперативу…» [6, с. 340]. Показники ефектив-
ності функціонування кооперативу в розрізі його учас-
ників доповнено на (рис. 3).

Отже, запропонована система показників ефек-
тивності функціонування обслуговуючих кооперативів 
враховує інтереси всіх його учасників, як з боку членів 
кооперативу, так і з боку сторонніх організацій. Крім 
того, вона дає змогу зацікавити інші сільськогосподар-
ські підприємства до участі в кооперуванні.

 Своєчасність і повнота виконання
податкових зобов’язань членів

кооперативу  

Зайнятість сільського населення  

Екологічна і соціальна
відповідальність

сільськогосподарських
товаровиробників  

Покращення соціального
забезпечення сільських жителів*  

Державні органи  Органи місцевого самоврядування  

Економічні суб’єкти, що беруть участь у діяльності СОК 
 

Керівництво
кооперативу  

Окремі члени
кооперативу  

Користувачі послуг
кооперативу  

Ефективність
використання ресурсів 

Показники ділової
активності  

Собівартість одиниці
наданих послуг  

Зниження собівартості
наданих послуг  

Зростання прибутковості
та ліквідності*  

Окупність вкладень
з урахуванням фактора

часу*  

Вартість наданих
послуг

Повнота та якість
наданих послуг

 
 

Рис. 3. Методика оцінювання ефективності функціонування обслуговуючого кооперативу в Криничанському районі [6]
примітка: * – запропоновано автором.

ВИСНОВКИ
Запропонована структура багатофункціонального 

СОК сільськогосподарських підприємств набуває акту-
альності в умовах нестачі власних джерел фінансуван-
ня, дороговизни та важкості отримання банківського 
кредитування, відсутності власних обігових коштів 
для здійснення виробничо-господарської діяльності, 
дефіциту дотацій та державних субсидій. Саме коопе-
рування сільськогосподарських підприємств дозволить 
їм ефективно працювати в сучасних умовах, підвищити 
ефективність виробництва, створити додаткові робо-
чі місця та частково згладити сезонність виробництва. 
Створення багатофункціональних сільськогосподар-
ських обслуговуючих кооперативів дозволить окремим 
підприємствам, при наявному ресурсному забезпечен-
ні, збільшити величину власних джерел фінансування за 
рахунок зростання прибутку.

Перспективами подальших досліджень у дано-
му напрямі є створення багатофункціонального СОК у 
Криничанському районі Дніпропетровської області, що 
приведе до єдиного процесу виробництва сільськогос-
подарської продукції, її переробки та реалізації, сфор-
мується необхідна матеріально-технічна база, яка за-
безпечить комплексне використання ресурсів усього 
виробничого та економічного потенціалу сільськогос-
подарських підприємств.                    
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