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Summary: The current state of Ukrainian regional agricultural market needs in reform, fill-

ing of new prospective elements. In this context, cooperative structures have significant potential 

for development. 
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 В історичному плані розвиток сільськогосподарської кооперації харак-

теризується переходом від простих організаційних форм до більш складних. 

 Постановка проблеми. Сучасний стан регіональних аграрних ринків 

України потребує реформування, наповнення новими перспективними елемен-

тами. У цьому контексті кооперативні структури мають значний потенціал ро-

звитку, забезпечуючи взаємну зацікавленість суб'єктів інфраструктури та її ко-

ристувачів, насамперед, сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та 

домогосподарств, фермерів, сільськогоспо-дарських підприємств. 

Протягом кількох останніх років в Україні скорочується кількість поголі-

в'я корів та відповідно зменшується виробництво молока. Запорізька область не 

є винятком і поки іде в руслі загальноукраїнських тенденцій. Специфіка україн-

ського молочного скотарства у тому, що переважна більшість молока виро-

бляється в особистих селянських господарствах.  

Виклад основного матеріалу. Сьогодні третина населення України про-

живає у сільській місцевості, де налічується понад 4,5 мільйона особистих се-

лянських господарств. Використовуючи понад 6,6 млн. га земельних угідь, вони 

виробляють близько 60% валової сільськогосподарської продукції. Із загальної 

кількості 42% особистих селянських господарств мають у своєму користуванні 

більше 5 га земельних угідь. Зайнятість в цих господарствах для більшості їх 

членів слугує чи не єдиним джерелом сімейних доходів.  

Однією з головних проблем особистих селянських господарств стосовно 

утримання корів є ціна на молоко. Від селян молоко купують завжди дешевше, 

а ніж у великих сільгосппідприємствах. Така цінова політика утворилася не че-

рез власне низьку якість селянського молока (тобто вміст жиру та білка), а че-

рез умови утримання та доїння корів, молоко контактує з повітрям, у ньому 

більший вміст бактерій і відповідно воно йде нижчим сортом.  

Це можливо вирішити через розбудову малих сімейних ферм на 20 голів, 

або через розбудову великих кооперативних ферм на 200-500 голів. В першу 

чергу це зміна підходів до догляду за худобою, виробництва молока, взаємин 

між постачальниками молока і його споживачами. Також кооперативна форма 

дозволяє вирішити фінансові питання – закупівля обладнання, доїльних апа-

ратів, вентиляційної системи, обладнання ферм за новими розробками, допо-
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може вирішити проблему зайнятості населення. Адже відсутність роботи – одна 

з причин занепаду сіл.  

Власникам корів сьогодні треба об‘єднуватися та організовувати молочні 

обслуговуючи кооперативи, бо спільна форма роботи дозволяє формувати бі-

льші партії молока, а відповідно і закупівельна ціна на молоко буде більша, а 

також здійснювати централізовану закупку чи заготівлю кормів. 

На території Запорізької області вже працюють молочні обслуговуючи 

кооперативи і ми бачимо переваги такої форми організації роботи. 

У Токмацькому районі Запорізької області з 2013 року розпочали свою 

роботу СОК «Балковський та СОК «Жовтневий». Молокоприймальні  пункти 

кооперативів були оснащені молоко-охолоджувачами та міні-лабораторіями для 

визначення якості молока по кожному здавачу. Зібране молоко постачається  на 

завод ДАНОН. Кінцева вартість молока для кожного здавача формується на по-

казниках вмісту жиру, термостійкості, забрудненості та нарахування бонусів за 

обсяг зібраного молока кооперативом. Середня ціна на молоко за рік перевищує 

інших заготівельників від 5% до 30 %. Головною причиною збільшення додат-

кової вартості на молоко – це якість молока. І зараз в кооперативах ведеться ро-

бота зі членами кооперативу по підвищенню якості молока. Зараз кооперативи 

збирають 6-7 тонн молока за добу. Зараз у кооперативах розбудовано 14 міні-

ферм на 10 і 20 голів, де встановлені молоко-охолоджувачи та доїльні станції, 

ще 12 планується на 2016-2017 роки. 

Основними «базовими» проблемами, які стримують розвиток кооперації в 

сільській місцевості, є: 

1. Неврегульованість чинного законодавства у сфері сільськогоподар-

ської обслуговуючої кооперації, зокрема невідповідність Закону України «Про 

сільськогосподарську кооперацію» нормам Цивільного і Господарського кодек-

сів України, Закону України «Про кооперацію» та Податкового кодексу.  

 2. Відсутність послідовної Державної політики що до розбудови та під-

тримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Відсутність дер-

жавних  кредитних інструментів для підтримки та стимулюванню у становленні 

і розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. 

3. Монополізація у сферах виробництва та переробки сільськогоподар-

ської продукції не дає можливості розвитку кооперації. 

 4. Низький рівень обізнаності сільських громад у перевагах об‘єднання 

та створенні обслуговуючих кооперативів.  

Висновки. Головним кроком щодо організації молочних обслуговуючих 

кооперативів є роз`яснювальна робота фахівцями серед громади та навчання 

працівників у кооперативі. Через кооперативи селяни зможуть покращувати 

свій сімейний бюджет і долати проблеми бідності. Отже кооперація для селян – 

це шлях зберегти власне господарство і водночас змога користуватися вигода-

ми укрупненого підприємства. 
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