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КООПЕРАТИВНА ФОРМА ЕКОНОМІЧНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ
ПІДПРИЄМНИЦТВА НА СЕЛІ
У статті представлено теоретичні положення сутності економічної соціалізації підприємництва
на засадах поширення кооперативної форми його організації. Визначено засади й особливості кооперативної соціалізації підприємництва. Обґрунтовано сутність соціалізації підприємництва, організаційно-економічні аспекти сприйняття практикою цінностей кооперування. Охарактеризовано особливості кооперативу як соціальної організації, де реалізуються колективні засади господарського обміну.
Здійснено загальну оцінку чисельності і проаналізовано динаміку, структуру сільськогосподарських
кооперативів. Відзначено особливості становлення кооперації як економічної і соціальної системи,
структур, які виконують функцію соціалізації господарських систем. Охарактеризовано причини
зменшення чисельності кооперативів і запропоновано загальне бачення пріоритетів упровадження
кооперативної форми економічної соціалізації підприємництва на селі в сучасних умовах.
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Постановка проблеми. Розвиток національної економіки та сільського сектору в питаннях економічної
і соціальної результативності залежить від підприємництва – діяльності, що динамічно розвивається. За
останні десятиліття в сільському секторі економіки
України відбулися перетворення, що спричинили проблеми, серед яких виділяється розвиток кооперації, а
саме її: економічна соціалізація у структуру господарських формувань; поширення кооперативів як типу
соціальних підприємств, що забезпечують дієві форми
соціальної, економічної, господарської взаємодії на
селі в умовах зміни державної політики втручання
у сільський розвиток; організаційне впровадження
принципів взаємної участі селян, соціальної відповідальності за результати господарювання у виробничій
і соціальній сферах. Загальна ж постановка проблеми
базується на переконанні про необхідність науковометодичної оцінки поширення кооперативних структур як форми економічної соціалізації підприємництва
на селі, організаційно-економічного стимулювання їх
розвитку в сучасних умовах.
Практика економічної соціалізації кооперативів
характеризується їх поширенням у виробничій і обслуговуючій сферах як соціально спрямованих структур,
які за окремими функціональними ознаками можна
віднести до системи соціального підприємництва. Під
таким кутом зору розглядатимемо підняту проблему
із зазначенням її актуальності як механізму взаємного
сприяння створенню інклюзивної системи господарювання на селі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми кооперування обширно представлено у наукових дослідженнях і публікаціях. Соціальний та економічний складники функціонування кооперативної
форми організації, поширення, соціалізації підприємництва завжди мали відчутну вагу серед інтересів науки. Відслідковуючи загальнотеоретичну
концепцію кооперації як механізму соціально-економічних відносин, виділяємо праці класиків Р. Оуена
[1], С. Бородаєвського [2], М. Туган-Барановського
[3]; у теорії підприємництва – Й. Шумпетера [4]; соціального підприємництва – М. Юнуса [5], К. Смаглій
[6]; економічних основ кооперативної форми соціалізації підприємництва на селі – роботи М. Маліка [7],
В. Зіновчука [8], Ю. Лупенка [9], О. Шпикуляка [10;
11], О. Саковської [11–13], О. Буднік [14] та ін. Розвиток кооперації як форми консолідації ресурсів і можливостей, а також підприємницьких умінь суб’єктів
ринку в соціально-економічну форму досягнення
конкурентоспроможності досліджується багатоаспектно. Водночас актуальною вважаємо проблематику
економічної соціалізації кооперативів як організацій,
існування яких дає можливості реалізації цілої низки
спроможностей сільських громад: вирішувати соціальні проблеми; забезпечувати зайнятість населення;
поліпшувати доступ малих господарств до організованого ринку сільськогосподарської продукції і продовольства тощо.
Формулювання цілей статті. Мета статті – розкрити теоретичні положення сутності кооперативної
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форми економічної соціалізації підприємництва та оцінити тенденції поширення кооперативів на селі.
Виклад основного матеріалу. Поширення кооперативних суб’єктів господарювання і соціальної
діяльності означає формування структур, які також
виконують підприємницькі функції. Відзначаємо
характерні для села особливості кооперативної форми
економічної соціалізації підприємництва як механізму її поширення.
Поняття «соціалізація» походить із соціологічної
науки, проте логічним уважаємо його інтерпретацію
в економічні площини. Зокрема, відносно кооперації
як механізму консолідації економічних та соціальних
можливостей досягати господарського успіху. «Соціалізація – процес становлення й розвитку особистості,
що полягає у засвоєнні індивідом упродовж усього
життя соціальних норм, культурних цінностей і зразків поведінки й дає йому змогу функціонувати у суспільстві» [15, с. 337]. Підприємництво отримує можливості для економічного розвитку завдяки аналогічному
засвоєнню індивідом різних соціальних установок.
Соціальні установки дають змогу підприємцю реалізовувати поведінку, спрямовану на формування мотивацій діяти в умовах ризику для отримання матеріальної
влади або ж соціальної, що можливо забезпечити шляхом кооперації.
Кооперація означає колективну форму організації комунікацій суб’єктів ринку шляхом об’єднання
ресурсів, активів, підприємницьких здібностей. Такий
процес уважаємо економічною соціалізацією підприємництва, механізмом збалансування можливостей для
гуртового посилення спроможності вирішувати соціально-побутові, господарські та інші проблеми на селі.
Кооперативна форма організації використовується
людством починаючи з XVII ст. й як організаційна
модель підприємства показала свою ефективність,
спроможність, універсальність. Принципи кооперації
стали базовими для створення норм, розвитку підходів, становлення ідеології соціального підприємництва. В Європі, наприклад, кооператив є поширеною
формою організації соціалізації підприємництва. За
визначенням Є. Харитонової і Є. Крилової «…соціалізація підприємництва передбачає покладання соціальної відповідальності на підприємництво, тобто
зобов’язань підприємств (фірм) приносити користь
суспільству, спрямовуючи частину прибутку на вирішення ключових соціальних проблем» [16]. Соціалізація є практичним сприйняттям цінностей, принципів
підприємницької діяльності, поширенням організаційних форм підприємств економічного і соціального
призначення. Тому організаційно-економічні характеристики соціалізації розглядаємо як результативність
діяльності підприємств через аналіз складу форм господарювання, їх соціальної спрямованості, зокрема
через оцінки поширення кооперативів.
Кооперативи вважаємо організаціями, завдяки
яким відбувається економічна соціалізація підприємництва через залучення підприємливих індивідів до
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спільного вирішення проблем. Тим більше що: підприємництво – це самостійне організаційно-господарське
новаторство на основі використання різних можливостей для випуску нових або старих товарів новими
методами, відкриття нових джерел сировини, ринків
збуту тощо з метою отримання прибутків і самореалізації власної мети [17]; підприємництво виконує новаторську, організаційну, господарську, соціальну та особистісну функції [17, с. 83]; кооперація – добровільне
об’єднання власності (різних суб’єктів і форм) та праці
для досягнення спільних цілей у різних сферах господарської діяльності, а також система економічних відносин, які при цьому розвиваються [18, с. 372]; кооперативне підприємство (кооператив) – добровільне
об’єднання індивідуальних виробників на основі кооперативної власності або ж «автономна асоціація осіб,
які добровільно об’єдналися з метою задоволення
своїх економічних, соціальних і культурних потреб і
прагнень за допомогою підприємства, що перебуває
у спільному володінні й управляється демократично»
[18, с. 370–371].
Кооператив як організаційна форма підприємства,
механізм виконання місії соціального підприємництва,
про такі характеристики кооперації як способу взаємодопомоги зазначав ще Р. Оуен [2] – активно пропонував створення кооперативних громад як соціальних
організацій. Актуалізовано пріоритетність кооперативної форми і кооперативу як соціальної організації у
працях С. Бородаєвського [1], М. Туган-Барановського
[3], а також багатьох сучасників. Цінність такого
висновку підтверджена практикою організації соціального підприємництва. Також наприклад, всеукраїнський ресурсний центр розвитку соціального підприємництва «Соціальні ініціативи» відзначає можливості
створення соціальних підприємств за організаційною
формою кооперативу.
С. Бородаєвський [1] зазначив, що «істота сучасних
соціально-економічних завдань зводиться до відшукання таких способів будування економічного життя,
за яких маси населення досягли б найпозитивніших
наслідків» [1, с. 5]; «кооперація являє собою третю
форму співробітництва в економічному житті, а саме
таку форму його, яка шляхом об’єднання окремих осіб
прагне поліпшити умови існування населення та усунути негативні явища сучасного економічного ладу»
[1, с. 5]. Тобто кооперація економічно соціалізує підприємницькі можливості окремих зацікавлених індивідів через поєднання здобутих ними в суспільстві
навичок для поліпшення зусиль соціально-економічного обміну. Кооперативна форма економічної соціалізації підприємництва в сучасних умовах господарювання реалізується у виробничій сфері (виробничі
кооперативи) і в обслуговуючій (обслуговуючі). Тобто
кооперація – «це один з основних складників саморегулювання ринку, способів захисту інтересів суб’єктів
малого підприємництва» [19, с. 107], що відповідає
одному з основних завдань кооперації – «підвищення
життєвого рівня членів кооперативів, захист їхніх май-
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нових інтересів і соціальних прав» [7, c. 79]. У такій
формі виділяється її організаційна роль у сенсі соціалізації підприємництва.
Кооператив, наприклад, – поширена форма організації соціального підприємництва. Фізично це можуть
бути створювачі, набувачі соціальних продуктів. Кооперація як форма організації посилює рівень взаємної
відповідальності за результат, активізує мотиваційні
чинники виконання соціальним підприємством соціальної місії.
У сільському секторі економіки України число кооперативів як найбільш соціалізованої форми організації сільськогосподарської діяльності змінюється в бік
зменшення. Тенденція до зменшення стійка, вони перетворюються на товариства, приватні підприємства та ін.
Також уникнення підприємствами соціальних засад господарювання спричинене поширенням капіталістичного
способу виробництва епохи первинного накопичення
капіталу. Тому у класичній виробничій системі підприємств сільськогосподарські кооперативи не розширюють
свою експансію, а навпаки, у 2000 р. їх нараховувалося
3 136 од., станом на 2017 р. – близько 500 [20]. Кількість

виробничих кооперативів зменшилася у рази, що вказує
на негативний бік їх поширення. Кооперативи виявилися
найбільш проблемною формою виробничих сільських
підприємств у плані довіри до неї з боку селян, незважаючи на принципову соціальну орієнтацію.
Серед сільськогосподарських підприємств кооперативи займають незначну частку, а серед соціальних,
навпаки, – переважають (табл. 1). Кооперація, відповідно до загальновизнаних принципів її сприйняття,
може вважатися найбільш ефективною формою соціалізації підприємництва. Малопоширеність кооперативів на селі є відповідним соціальним діагнозом сільському розвитку.
Кооперативна форма економічної соціалізації підприємництва на селі не має значного поширення, адже
господарські структури кооперативного типу виникають безсистемно. У селян відсутні стійкі мотивації
об’єднуватися у кооперативи як виробничого, так і
обслуговуючого спрямування. Демотивуючий вплив
на ці процеси здійснюють чинники економічної соціалізації кооперації, які за нинішніх умов не передбачають значних вигід від членства в кооперативі.

Таблиця 1
Структурні оцінки розвитку кооперативних форм економічної соціалізації підприємництва на селі в Україні
Склад сільськогосподарських
підприємств

Значення - за роками
2016
2017
од.
%
од.
%
од.
%
Класичне (виробниче) підприємництво*
596
1,3
738
1,5
448
1,0
45379
100,0
47697
100,0
45558
100,0
2015

од.

2018

%

Кооперативи
872
1,8
49208
100,0
Усього підприємств
Підприємств на 1 000 осіб сільського
3
3
3
3
населення, од.
Підприємств на 1 000 осіб працездатного
8
9
8
10
сільського населення, од.
Підприємств на 10 сільських населених
16
16
16
17
пунктів, од.
Кооперативне соціальне підприємництво у 2016–2017 рр.**
Об’єднання сільськогосподарських обслуговуючих
Чернігівська обл., Ніжинський р-н
кооперативів «Чернігівщина екологічна»
СОК «Агросвіт»
с. Крехів, Львівська обл.
СОК «Агрофрут»
с. Романів, Львівська обл.
СОК «Банилів»
с. Банилів, Чернівецька обл.
СОК «БОРТНІВ-ЕКОПРОДУКТ»
с. Бортнів, Волинська обл.
СОК «Господар-2015»
с. Хоружівка, Недригайлівський район, Сумська обл.
СОК «Дари Гуцульщини»
с. Селятин, Путильський район, Чернівецька обл.
СОК «Дари Ланів»
с. Колосова, Кременецький р-н, Тернопільська обл.
СОК «Жовтневе»
с. Покровське, Токмацький р-н, Запорізька обл.
СОК «Каїр»
с. Каїри, Горностаївський район, Херсонська обл.
СОК «Київський»
м. Київ
СОК «Кринички»
с. Котів, Бережанський р-н, Тернопільська обл.
СОК «Радодар»
с. Радісне, Красилівський район, Хмельницька обл.
СОК «Шепітчанка»
с. Долішній Шепіт, Вижницький р-н, Чернівецька обл.
СОК «Щедрий край»
с. Старий Почаїв, Кременецький район, Тернопільська обл.
* Побудовано за даними Державної служби статистики України
**Сформовано з інформації довідкового видання «Каталог соціальних підприємств України, 2016 – 2017 роки» : довідкове видання. Київ : Києво-Могилянська академія, 2017. URL : https://drive.google.com/file/d/151lNaCLownZVphlAgcZpk3Esp79sicw/view (дата звернення: 28.12.2019)
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Позначаються також колективна форма співпраці і
відповідальності, соціальне навантаження, наявність
запобіжників для швидкої максимізації прибутку. Фактор залученості дрібних виробників у кооперативні
форми господарювання означає економічну соціалізацію на засадах координації зусиль із вирішення
виробничих проблем, забезпечення доступу до ринків.
Проте в силу наявного досвіду селяни не вмотивовані
до створення кооперативів.
Найбільш соціалізованими у плані дотримання
принципів кооперації є обслуговуючі кооперативи.
У відкритих наукових і статистичних публікаціях наводяться різні дані щодо наявності обслуговуючих кооперативів у сільському секторі економіки.
Із досліджень інших авторів [12–14], побудованих
на інтерпретаціях статистичної інформації, наведемо
показники наявності обслуговуючих кооперативів у
2015–2017 рр. (табл. 2).
Погоджуємося з думкою О. Буднік про те, що
«…нині розвиток кооперативного руху на селі є надто

уповільненим та недостатнім. Значна частина кооперативних організацій існують формально або лише зареєстровані і практично не виконують своїх функцій. Така
ситуація не сприяє розповсюдженню кооперативної
діяльності в сільській місцевості» [14]. Таким чином,
соціалізація підприємництва через механізм кооперації
відбувається повільно.
Уважаємо, що реалізація кооперативної форми економічної соціалізації підприємництва на селі практично
здійснюється через створення і поширення відповідних структур. Для організації цього процесу в Україні
створено певні економіко-правові основи, реалізуються
функції кооперативів як соціальних організацій, підприємств. У цьому, на нашу думку, полягає специфіка соціалізації підприємництва. Практично через створення кооперативу так чи інакше формується інклюзивна система
сільського господарювання. Малі суб’єкти поліпшують
свою конкурентоспроможність забезпеченням кращого
доступу до ринків сільськогосподарської продукції та
продовольства як виробники, а також до ринків матері-

Динаміка і структурний склад обслуговуючих кооперативів за видами діяльності
2015

2016

Показник

Значення
показника

Значення
показника

Всього кооперативів, од.
Фактично функціонують
одиниць
% до наявних

1022

1026

Тенденція
зміни до
попер. року
Збільш.

Таблиця 2

2017
Значення
показника
1097

Тенденція
зміни до попер.
року
Збільш.

589
53,7

Збільш.
Зменш.

Багатофункціональні, од.
% до загальної к-ті
Фактично функціонують, од.
% до наявних

613
564
Зменш.
59,9
54,9
За видами – структурний склад:
514
514
Не змін.
50,2
50,0
Зменш.
308
278
Зменш.
59,9
54,1
Зменш.

575
52,4
298
51,8

Збільш.
Збільш.
Збільш.
Зменш.

Заготівельно-збутові, од.
% до загальної к-ті
Фактично функціонують, од.
% до наявних

264
25,7
155
58,7

259
25,2
150
57,9

Зменш.
Зменш.
Зменш.
Зменш.

262
23,9
149
56,9

Збільш.
Зменш.
Зменш.
Зменш.

Переробні, од.
% до загальної к-ті
Фактично функціонують, од.
% до наявних

41
4,0
22
53,7

45
4,5
22
48,9

Збільш.
Збільш.
Не змін.
Зменш.

47
4,3
25
53,2

Збільш.
Зменш.
Збільш.
Збільш.

Постачальницькі, од.
% до загальної к-ті
Фактично функціонують, од.
% до наявних

23
2,2
14
60,9

23
2,3
13
56,5

Не змін.
Збільш.
Зменш.
Зменш.

26
2,4
16
61,5

Збільш.
Збільш.
Збільш.
Збільш.

Інші, од.
180
185
Збільш.
187
Збільш.
% до загальної к-ті
18,1
18,0
Зменш.
17,0
Фактично функціонують, од.
114
101
Зменш.
101
Не змін.
% до наявних
63,9
54,6
Зменш.
54,0
Зменш.
Джерело: сформовано представленням даних із публікацій інших авторів [12–14] і за результатами аналізу даних Державної служби статистики України
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ально-технічних ресурсів і послуг – як споживачі. Практично, за твердженням О. Саковської [13], це виглядає
так, що «…члени сучасного кооперативу володіють
загальним капіталом, довіряють кооперативу свій урожай, покладають на нього місію розвитку, організацію
маркетингу щодо збуту своєї продукції. Водночас на
макрорівні кожен учасник зберігає можливість самостійно ухвалювати рішення з урахуванням специфіки
своєї земельної ділянки та агрокультури, чого не може
дозволити собі повною мірою аграрне утворення…»
[13]. Кооператив забезпечує ще й демократичність організації і здійснення підприємницької діяльності.
Проте в Україні через тривалу відсутність демократичних традицій у минулому і паралельно сучасне
несприйняття колективних організаційних структур
кооперація не набуває поширення. Тим самим незадовільною за впровадженням слід уважати динаміку
кооперативної форми економічної соціалізації підприємництва на селі.
Причин цього багато, серед найбільш значимих і
впливових – несприйняття кооперації як форми організації підприємництва потенційними її учасниками;
дискредитація кооперативної ідеї через невиконання
кооперативами своєї функції як соціально спрямованих організацій; відсутність довгострокових програм
державної підтримки розвитку кооперативних формувань на селі і невиконання державою зобов’язань
за програмами, які були прийняті раніше; науковці
також слушно ведуть мову про «розпорошеність законодавства про кооперацію» [13]. Проте, на наше переконання, потенціал розвитку кооперації в економічній
і соціальній сферах на селі величезний, адже селяни
конче потребують функціональних об’єднавчих формувань. Кооперативна форма економічної соціалізації
підприємництва на селі відповідає реаліям сьогодення,
її потрібно пропагувати і розвивати.

Висновки. Економічна соціалізація через механізм
кооперування є найбільш бажаною з економічного
погляду, бо дає можливість дрібним суб’єктам сільськогосподарського ринку згуртувати власні зусилля,
знизити трансакційні витрати і, врешті-решт, претендувати на значно вищу, ніж
поодинці, додану вартість. Кооперативна форма
соціалізації підприємництва найбільш доцільна як у
сфері соціального, так і у сфері економічного. Спроможності, мотиви людей, підприємців до кооперування залежать від системи цінностей, особистісних
переконань і спроможності до колективної взаємодії.
У класичному й у соціальному підприємництві культивуються різні форми реалізації результативності.
Наприклад, серед виробничих підприємств кооперативи демонструють ярко виражену соціальну результативність порівняно з іншими формати господарювання
у плані соціалізації, особливо через чинник зайнятості,
адже членство в кооперативі передбачає обов’язкову
трудову участь, цей аспект і відрізняє кооператив від
інших форм капіталістичних або економічних підприємств. Серед організаційних форм соціальних підприємств кооперативи набувають поширення. Це вагома
організаційно-економічна характеристика чинників
соціалізації підприємництва на селі на користь визначення пріоритету форми підприємства у соціальній
діяльності.
Кооперативна форма економічної соціалізації підприємництва на селі в Україні за динамікою поширення
кооперативів не може вважатися успішною і найбільш
прийнятною для стабільного розвитку суб’єктів господарювання на селі, особливо малих, які потребують
механізму об’єднання для досягнення конкурентоспроможності. Потрібно чітко розуміти, що актуальний не
лише суто економічний, а й соціально-економічний
аспект значимості кооперації на селі.
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КООПЕРАТИВНАЯ ФОРМА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА СЕЛЕ
В статье представлены теоретические положения сущности экономической социализации предпринимательства на основе распространения кооперативной формы его организации. Определены принципы и особенности
кооперативной социализации предпринимательства. Обоснованы сущность социализации предпринимательства, организационно-экономические аспекты восприятия практикой ценностей кооперирования. Охарактеризованы особенности кооператива как социальной организации, в которой реализуются коллективные основы
хозяйственного обмена. Осуществлена общая оценка численности и проанализированы динамика, структура
сельскохозяйственных кооперативов. Отмечены особенности становления кооперации как экономической и
социальной системы, структур, которые выполняют функцию социализации хозяйственных систем. Охарактеризованы причины уменьшения численности кооперативов и предложено общее видение приоритетов внедрения
кооперативной формы экономической социализации предпринимательства на селе в современных условиях.
Ключевые слова: предпринимательство, кооперация, социализация, социальное предприятие, форма организации предприятий.

THE COOPERATIVE FORM OF ECONOMIC SOCIALIZATION
OF RURAL ENTREPRENEURSHIP
Entrepreneurship in current languages to ensure the development of a socially oriented market economy is carried out
in various fields, but cooperative forms of its socialization, especially in rural areas, are becoming increasingly important. Science initiates research into the socialization of enterprises to evaluate priority forms of organization, structures
that operate in the market of social goods and services. Additional attention is required to study the organizational forms
of entrepreneurship socialization, with the subsequent identification of those that are most relevant to the mission of social
activity and organizationally contribute to the effective implementation of management decisions in the social sphere. In
particular, the importance of cooperation as a form of social enterprise is noted. The purpose of the article is to reveal the
theoretical provisions of the essence of the cooperative form of economic socialization of entrepreneurship and to evaluate
the tendency of the spread of cooperatives in the countryside. Research methodology. Argumentation of theoretical propositions and conclusions obtained, forming a set of methodological improvements in the forms and methods of socialization
of entrepreneurship on new horizons of social and economic development of society, involvement of organizational forms
of enterprises, including cooperation, in the social sphere of management, based on a systematic approach. Accordingly,
the study of the theoretical principles of the priority of cooperation, cooperative among organizational forms of social
entrepreneurship used historical and economic method, monographic, abstract-logical, method of comparative analysis,
generalizations. The article presents the theoretical provisions of the essence of economic socialization of entrepreneurship on the basis of the expansion of the cooperative form of its organization. The principles and features of cooperative
socialization of entrepreneurship are defined. The essence of socialization of entrepreneurship, organizational and economic aspects of the perception of the values of cooperation is substantiated. The peculiarities of the cooperative as a
social organization in which collective principles of economic exchange are realized are characterized.
Key words: entrepreneurship, cooperation, socialization, social enterprise, form of organization of enterprises.
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