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підвищення його техніко-технологічного рівня, зниження собівартості виготовлення 

продукції і освоєння її нових видів (із вищою доданою вартістю); 

- розширення виробництв із переробки сільськогосподарської сировини, 

розбудова транспортно-логістичних мереж і сучасних складських комплексів;  

- нарощення експортного потенціалу на якісно новій основі – диверсифікація 

його географічної структури та розширення структури товарної, передусім за 

рахунок продукції вищого ступеня переробки;  

- стратегічне планування економічного та соціального розвитку на 

регіональному і місцевому рівнях та посилення контролю за використанням 

бюджетних коштів; 

- підвищення ефективності реалізації інвестиційних проєктів (передусім 

інфраструктурних) і якості державного менеджменту; 

- подолання монополізму і забезпечення рівних конкурентних умов для усіх 

учасників бізнес-процесів.     

 

Линенко А. В., к.е.н., доцент  

Запорізький національний університет 

 

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 

ЗА РАХУНОК ОБ’ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ У КООПЕРАТИВИ 
 

Анотація. Статистичний аналіз динаміки кількості різних кооперативів в 

Україні та їх порівняння із загальною кількістю юридичних осіб – суб’єктів 

господарської діяльності засвідчили нерозвиненість кооперації між підприємствами 

в Україні. Натомість компаративний аналіз зарубіжної практики об’єднання 

підприємств у кооперативи доводить економічну ефективність такої співпраці, а 

також позитивний вплив активізації кооперативного руху на розвиток регіонів. 

Дослідження тенденцій розвитку кооперативів у Запорізькому регіоні засвідчує 

домінування обслуговуючих кооперативів, які сприяють більш ефективній співпраці 

їхніх учасників. Отже, зазначені аргументи дали підстави для обґрунтування 

пропозицій із розвитку кооперативів шляхом створення відповідних об’єднань 

підприємств задля підвищення економічної ефективності їх діяльності та зміцнення 

економічного потенціалу регіонів України. 
 

Ключові слова: економічна ефективність, Запорізький регіон, кооператив, 

кооперація, об’єднання підприємств, розвиток регіонів. 

 

Проблема дослідження та її актуальність. Донедавна економічний розвиток 

забезпечувався майже виключно внаслідок конкуренції між окремими суб’єктами 

економічних відносин. Звісно, отримання конкурентних переваг є вагомим 

фактором економічної ефективності. Проте конкурентні війни чи протистояння 
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мають як означені позитивні наслідки для переможців, так і цілу низку негативних 

проявів. Але світ змінюється, внаслідок чого власники бізнесу починають 

усвідомлювати, що співпраця та поєднання зусиль на засадах взаємної вигоди 

можуть давати кращі результати, ніж конкурентна боротьба. До того ж, співпраця 

прямо не заперечує змагальність у бізнесі, втім робить цю конкуренцію більш 

цивілізованою. 

Зараз активно відбуваються процеси консолідації, об’єднання зусиль, 

інтеграції різних сфер економічної діяльності. Так, наприклад, уже кожен третій 

банк в Україні є банківською групою. В реальному секторі економіки створюються 

як традиційні господарські об’єднання типу корпорацій або консорціумів, так і нові 

об’єднання підприємств, наприклад кластери, стратегічні альянси тощо. 

У світі розвиток економічних відносин відбувається на принципах поєднання 

спеціалізації та кооперації, що забезпечує ефект синергії. В Україні на сьогодні 

кооперативи не набули достатнього розвитку, хоча такі об’єднання підприємств, 

поруч із іншими формами взаємовигідної співпраці бізнесу можуть стати стимулом 

ефективного регіонального розвитку та сприяти зміцненню економічного 

потенціалу регіонів України. Предметом дослідження є проблеми та перспективи 

розвитку об’єднань підприємств у формі кооперативів для підвищення їх 

ефективності та зміцнення економічного потенціалу регіонів. 

Відповідно мета дослідження полягає в обґрунтуванні пропозицій щодо 

об’єднань підприємств у кооперативи для забезпечення економічного розвитку 

регіонів України. 

Основними завданнями дослідження є: статистичний аналіз динаміки 

кількості різних форм кооперативів в Україні та Запорізькому регіоні; виявлення 

проблем і перешкод розвитку кооперації в різних сферах національної економіки; 

вивчення передового зарубіжного досвіду об’єднання підприємств у кооперативи та 

обґрунтування пропозицій для забезпечення економічного розвитку регіонів 

України за рахунок створення об’єднань підприємств кооперативного типу. 

Підприємства малого та середнього бізнесу для забезпечення своїх 

конкурентних переваг мають кооперуватися. Проте кооперативам, зважаючи на 

особливості регіонального розвитку, доцільніше об’єднувати підприємства одного 

чи декількох суміжних видів економічної діяльності саме в межах регіону. Тобто 

кооперація має відбуватися на принципах поєднання секторальної та територіальної 

інтеграції. 

Методи дослідження. Для розкриття проблеми, предмету дослідження та 

виконання поставлених завдань використовувалися такі методи економічного 

дослідження, як абстрактно-логічний, економіко-статистичний, монографічний, 

аналізу та синтезу. 

Зокрема, результати горизонтального та вертикального аналізу статистичних 

даних щодо кількості кооперативів в Україні стали інформаційним підґрунтям для 

логічних висновків про тенденції розвитку вітчизняної кооперації, а їх синтез дав 
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підстави визначити проблемні та пріоритетні сфери об’єднання підприємств у 

кооперативи для забезпечення економічного розвитку регіонів.  

Монографічний метод дослідження здебільшого застосовувався для вивчення 

успішного досвіду функціонування Мондрагонської кооперативної корпорації в 

Іспанії, а також її розвитку вже на міжнародному рівні. Компаративний аналіз дав 

змогу дослідити зарубіжну практику об’єднання підприємств у кооперативи для 

обґрунтування пропозицій щодо активізації кооперації в Україні шляхом створення 

таких об’єднань підприємств і забезпечення за рахунок цього економічного 

розвитку регіонів. 

Порівняльний аналіз розвитку кооперативів у Запорізькому регіоні з 

тенденціями їх функціонування в Україні виявив відмінності, що вказують на 

особливості цього регіону. Підприємствам, які об’єднуються в кооператив для 

досягнення ефекту синергії, доцільно консолідувати учасників у межах Запорізького 

регіону, поступово розширюючи свою діяльність. 

Вихідними даними, що використані в процесі дослідження, є офіційна 

статистична інформація про кількість різних форм кооперативів в Україні, 

Запорізькому регіоні, а також дані про успішну діяльність об’єднань підприємств 

кооперативного типу в зарубіжних країнах, зокрема Мондрагонської кооперативної 

корпорації в Іспанії. Власні дані, які були оброблені в процесі роботи з вихідними 

даними на основі представленої вище методики дослідження, є результатами 

абстрактно-логічного узагальнення та компаративного аналізу, що дали змогу 

обґрунтувати пропозиції з об’єднання підприємств у кооперативи для забезпечення 

економічного розвитку регіонів України. 

Результати дослідження. Кооперативний рух для України не є чимось новим, 

так кооперативи створювалися на нашій території й у минулому, й у позаминулому 

століттях. Однак нині кооперативна форма співпраці та об’єднання підприємств 

розвинена ще недостатньо, якщо порівнювати із зарубіжною практикою. Такої 

думки зокрема дотримується А. С. Лащ, зазначаючи також, що «громадські, 

благодійні організації та об'єднання кооперативів не проводять просвітницьку 

діяльність серед населення в достатній кількості… відсутні осередки навчання 

кооперації» [3]. 

Відповідно до Закону України «Про кооперацію» кооператив є юридичною 

особою, утвореною фізичними та/або юридичними особами, які добровільно 

об’єдналися на основі членства для ведення спільної господарської та іншої 

діяльності з метою задоволення своїх економічних, соціальних та інших потреб на 

засадах самоврядування. Метою кооперації є задоволення економічних, соціальних 

та інших потреб членів кооперативних організацій на основі поєднання їх особистих 

та колективних інтересів, поділу між ними ризиків, витрат і доходів, розвитку їх 

самоорганізації, самоуправління та самоконтролю. 

Відповідно до завдань та характеру діяльності кооперативи поділяються на 

такі типи: виробничі, обслуговуючі та споживчі. За напрямами діяльності 
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кооперативи можуть бути сільськогосподарськими, житлово-будівельними, садово-

городніми, гаражними, торговельно-закупівельними, транспортними, освітніми, 

туристичними, медичними тощо [4]. 

Аналіз тематики наукових публікацій, присвячених проблемам розвитку 

кооперації в Україні, свідчить про те, що більшість авторів досліджують саме 

питання кооперації в аграрній сфері. 

 

Таблиця 1  

Горизонтальний аналіз кількості кооперативів в Україні 

Показники 

Станом на 1 лютого 2020 р. 

до 2013 

р., % 
2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020 р. 

Виробничі 

кооперативи 2496 2792 2331 2320 2307 2428 2221 2207 88,42 

Обслуговуючі 

кооперативи 20550 20597 16689 17484 18176 21644 19084 19579 95,27 

Споживчі 

кооперативи 781 810 728 730 748 861 752 768 98,34 

Сільськогоспо-

дарські 

виробничі 

кооперативи 1220 1198 1006 995 996 1094 1004 1005 82,38 

Сільськогоспо-

дарські 

обслуговуючі 

кооперативи 944 1042 902 949 1015 1169 1216 1269 134,43 

Інші 

кооперативи 7610 7149 2788 3327 3218 3386 3281 3278 43,07 

Всього 

кооперативів 33601 33588 24444 25805 26460 30582 27558 28106 83,65 

Загальна 

кількість 

юридичних осіб 1343890 1373632 1075808 1123786 1188598 1239299 1302530 1354069 100,76 

Питома вага 

кооперативів, % 2,50 2,45 2,27 2,30 2,23 2,47 2,12 2,08 × 

 

Може навіть скластися хибне уявлення, що в нашій країні переважна 

більшість кооперативів є сільськогосподарськими. Проте офіційні дані Державної 

служби статистики України свідчать про інші пропорції розподілу кооперативів за 

типами та напрямами діяльності [2]. 
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Так, проведений у табл. 1 динамічний аналіз засвідчує, що протягом всього 

періоду з 2013 р. по 2020 р. (аналізувалися дані станом на 1 лютого) левова частка 

кооперативів були обслуговуючими. Виробничі кооперативи переважали над 

споживчими. В 2015 р. загальна кількість кооперативів суттєво зменшилася через 

Російську агресію на сході України й анексію Криму. З 2013 р. по 2017 р. питома вага 

кооперативів у загальній кількості юридичних осіб зменшувалась, у 2018 р. досить 

різко зросла – майже до значення 2013 р., але станом на 1 лютого 2020 р. є 

найнижчою за весь проаналізований період (рис. 1). 

 

 

Рис. 1.  Динаміка питомої ваги кооперативів у загальній кількості 

юридичних осіб – суб’єктів господарювання, % 
 

З аналізу даних табл. 2 видно, що за період дослідження питома вага 

виробничих кооперативів збільшилася несуттєво, як і споживчих, натомість частка 

обслуговуючих значно зросла на тлі зменшення питомої ваги інших кооперативів. 

 

Таблиця 2 

Вертикальний аналіз співвідношення різних форм кооперативів 

Кооперативи 
На 1 лютого 2013 р. На 1 лютого 2020 р. 

2020 р. до 2013 р., 

+/- 

кількість % кількість % кількість % 

Виробничі 2496 7,43 2207 7,85 -289 0,42 

Обслуговуючі 20550 61,16 19579 69,66 -971 8,50 

Споживчі 781 2,32 768 2,73 -13 0,41 

Сільськогосподарські 

виробничі 1220 3,63 1005 3,58 -215 -0,05 

Сільськогосподарські 

обслуговуючі 944 2,81 1269 4,52 325 1,71 

Інші 7610 22,65 3278 11,66 -4332 -10,99 

Всього 33601 100,00 28106 100,00 -5495 × 
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У табл. 3 проведений порівняльний аналіз динаміки кількості кооперативів у 

Запорізькому регіоні, а також їх питомої ваги в загальній кількості по Україні в 

розрізі окремих типів і видів кооперативних організацій. Пропорції та тенденції 

регіонального розвитку кооперативів дещо відмінні від загальноукраїнських. 

 

Таблиця 3  

Порівняльний аналіз кількості кооперативів у Запорізькому регіоні до їх 

кількості по Україні в цілому 

Показники 

На початок 2013 р. На початок 2020 р. 2020 р. до 2013 р., +/- 

кількість 

питома вага 

в загальній 

кількості по 

Україні, % 

кількість 

питома вага 

в загальній 

кількості по 

Україні, % 

кількість % 

Виробничі 

кооперативи 124 5,04 73 3,31 -51 -1,73 

Обслуговуючі 

кооперативи 1186 5,75 1088 5,57 -98 -0,18 

Споживчі 

кооперативи 3 0,39 3 0,39 0 0,00 

Сільськогосподарські 

виробничі 

кооперативи 31 2,53 33 3,27 2 0,74 

Сільськогосподарські 

обслуговуючі 

кооперативи 16 1,69 25 1,97 9 0,28 

Інші кооперативи 516 6,75 241 7,35 -275 0,60 

Всього кооперативів 1876 5,57 1463 5,21 -413 -0,36 

Загальна кількість 

юридичних осіб 49515 3,69 47441 3,51 -2074 -0,18 

 

На рис. 2 чітко простежується тенденція до зменшення в Запорізькому регіоні 

частки інших кооперативів (торговельно-закупівельних, транспортних, освітніх 

тощо) та збільшення обслуговуючих кооперативних організацій. 
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Рис. 2. Структурні зміни в кількості різних типів і видів кооперативів 

у Запорізькому регіоні. 

 

Отже, в Україні та в Запорізькому регіоні є певний дисбаланс у розвитку 

кооперативів на користь обслуговуючих, тоді як інші види розвинені недостатньо. 

Тут можна навести приклад з фінансової сфери. Так, чинним банківським 

законодавством передбачена можливість утворення банків у формі кооперативу, 

проте зараз жодного такого банку немає. В Європі такі банки вже тривалий час 

функціонують і під час фінансової кризи довели свою життєздатність, а 

посткризовий період засвідчує їх ефективність. 

Щодо реального сектору економіки, то кооперативні організації та об’єднання 

можуть створюватися в сфері промисловості, зокрема консолідуючи підприємства 

машинобудування та інших суміжних секторів. 

В Іспанії з 1956 р. розвивається вже потужна й нині багатосекторальна 

Мондрагонська кооперативна корпорація, що своєю діяльністю не лише забезпечує 

економічний розвиток регіонів, але й стимулює активізацію міжнародних 

економічних відносин країни в цілому. Й хоча зараз цей масштабний кооператив уже 

має багато партнерів із різних країн світу, його учасниками є підприємства одного 

муніципалітету Мондрагон [5]. Даний факт доводить, що територіальний розподіл 

учасників кооперативу повинен мати певні межі, як правило, це може бути окремий 

регіон. 

У цьому контексті О. С. Гірман слушно зауважив, що ефективність управління 

регіональним розвитком залежить від наявності дієвих організаційних форм, 

здатних максимально сприяти вирішенню управлінських завдань. Такими формами 

у процесі регіонального розвитку в сучасних умовах виступають регіональне 

партнерство і кооперація [1]. 
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Економічне зростання регіонів залежить від зваженого розвитку суб’єктів 

бізнесу, об’єднання підприємств у кооперативи для підвищення ефективності за 

рахунок синергії. 

Власна імплікація отриманих результатів дослідження. Таким чином, 

кооперативи в Україні існують, але їх питома вага не перевищує 2,5% від загальної 

кількості суб’єктів господарювання. Зважаючи на ті позитивні зрушення в 

економічному розвитку регіонів, які пов’язані з активізацією кооперативного руху, 

доводиться констатувати, що такої кількості кооперативів замало. Крім того, слід 

враховувати не лише їхню кількість, але й масштаби діяльності. 

До того ж, існують певні диспропорції, коли обслуговуючих кооперативів 

досить багато, а кооперативів, які здійснюють безпосереднє виробництво, набагато 

менше. Успішна зарубіжна практика переконливо доводить, що розвиток саме 

виробничих кооперативів може стимулювати економічне зростання регіонів, тому в 

Україні доцільно створювати об’єднання промислових підприємств у формі 

кооперативів. Це підвищить їх ефективність, а також сприятиме зміцненню 

економічного потенціалу регіонів. 

У Запорізькому регіоні доцільно розвивати сільськогосподарські кооперативи 

для посилення аграрного потенціалу, крім того є можливості й відповідні території 

для створення енергетичних кооперативів із розвитку альтернативної енергетики 

(вітру, сонця та ін.), а також виробничих і обслуговуючих кооперативів, які б 

об’єднували малі й середні підприємства машинобудівного сектору, що зараз 

самотужки намагаються конкурувати з великими машинобудівними 

підприємствами. 
 

Список літературних джерел: 
 

1. Гірман О. С. Кооперація та партнерство як інструменти сталого 

регіонального розвитку / О. С. Гірман // Ефективність державного управління. – 

2017. – Вип. 3. – С. 278–287. 

2. Кількість юридичних осіб за організаційно-правовими формами 

господарювання [Електронний ресурс] / Сайт Державної служби статистики 

України. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua 

3. Лащ А. С. Кооперація: передумови виникнення і розвитку / А. С. Лащ // 

Ефективна економіка. – 2019. – № 8 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7231 

4. Про кооперацію : Закон України від 10 липня 2003 р. № 1087-IV : текст зі 

змін. станом на 6 листопада 2014 р. [Електронний ресурс] / Сайт Верховної Ради 

України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1087-15 

5. Centro Corporativo de MONDRAGON [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://www.mondragon-corporation.com 

 

         

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7231
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1087-15
https://www.mondragon-corporation.com/

