
ПРОЄКТ 

ПРОГРАМА 

підтримки розвитку сільськогосподарських кооперативів  

та сімейних фермерських господарств 

у Черкаській області на період до 2025 року  

 

Паспорт 
Програми підтримки розвитку сільськогосподарських кооперативів  

та сімейних фермерських господарств 

у Черкаській області на період до 2025 року  

1. Ініціатор розроблення 

програми 

Департамент агропромислового 

розвитку Черкаської обласної державної 

адміністрації 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органу виконавчої влади про 

розроблення Програми  

Закон України  

від 21.07.2020 № 819-IX «Про 

сільськогосподарську кооперацію», 

Державна стратегія регіонального 

розвитку на 2021 - 2027 роки, 

затверджена постановою Кабінету 

Міністрів України від 05.08.2020 № 695, 

Стратегія розвитку Черкаської області 

на період 2021 - 2027 років, щорічні 

програми соціально-економічного 

розвитку Черкаської області. 

3. Розробник Програми  

 

Департамент агропромислового 

розвитку Черкаської обласної державної 

адміністрації 

4. Відповідальні виконавці 

Програми  

 

Департамент агропромислового 

розвитку Черкаської обласної державної 

адміністрації, РДА, територіальні 

громади 

5. Термін реалізації програми 2021-2025 роки 

6. Перелік місцевих бюджетів, 

які беруть участь у виконанні 

Програми  

 

Обласний, бюджети територіальних 

громад, власні кошти отримувачів 

фінансової підтримки 

7. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, всього, 

тис. грн 

14285 

 у тому числі: обласний 

бюджет, тис. грн.  

10000 

 Інші джерела, тис. грн.  4285 

 



I. Стан і аналіз проблем сільськогосподарських кооперативів  

та сімейних фермерських господарств 

 

Одним із пріоритетних напрямків розбудови аграрного сектору економіки 

області є розвиток сільськогосподарських кооперативів (далі – кооперативи). 

Зважаючи на те, що Україна є потужною аграрною країною, розвиток 

кооперації сприятиме вирішенню питання продовольчої безпеки і розвитку 

сільських територій. 

Всього в області зареєстровано 118 сільськогосподарських кооперативів, 

з них діючих 94. За видом діяльності вони поділяються на: 7 -  переробних, 8 – 

заготівельно-збутових, 69 - багатофункціональних та 10 -  інших. 

 

Райони Кількість сільськогосподарських кооперативів 

станом на 01.01.2021 з них діючі 

Звенигородський 33 27 

Золотоніський 16 10 

Уманський 26 21 

Черкаський 43 36 

Всього 118 94 

 

Проте, за обсягами та якістю надання послуг існуючі кооперативи                          

не задовольняють зростаючих потреб виробників сільськогосподарської 

продукції та її споживачів. Адже значна частина сільськогосподарської 

продукції повсякденного споживання – картоплі, інших овочів, фруктів, молока 

та м’яса виробляється в особистих селянських і фермерських господарствах      

та фізичними особами – сільськогосподарськими товаровиробниками, які          

не мають постійно діючих каналів реалізації такої продукції. Як результат – 

значна частина вирощеної сільськогосподарської продукції, особливо  

у віддалених від приміської зони селах, згодовується худобі або псується, 

частина її потрапляє до кінцевих споживачів, але через посередників,  

чи продається селянами на стихійних ринках. 

У зв’язку із значною кількістю особистих селянських, фермерських та 

сімейних фермерських господарств (далі – СФГ) та фізичних осіб – 

сільськогосподарських товаровиробників доцільно сприяти формуванню  

за безпосередньою їх участю кооперативного сегмента аграрного ринку,  

що наразі стримується недосконалістю законодавства, слабкою матеріальною 

базою кооперативів, СФГ, відсутністю кваліфікованих кадрів – організаторів 

кооперативного руху, недостатньою обізнаністю селян у перевагах об’єднання 

зусиль на умовах кооперації для подальшого розвитку.  

В області особисті селянські, фермерські та сімейні фермерські 

господарства та фізичні особи - сільськогосподарські товаровиробники  

в умовах загострення конкуренції на аграрному ринку стали перед проблемою 

реалізації вирощеної продукції,  яку можливо вирішити шляхом підтримки 



створення ними прозорої постачальницької, заготівельно-збутової 

інфраструктури на засадах кооперації та її інтеграції з торгівлею, 

підприємствами харчової і переробної промисловості. 

Підвищення цін на енергоресурси, сільськогосподарську техніку, добрива 

та корми, низький рівень закупівельних цін, відсутність стабільних та надійних 

каналів збуту сільськогосподарської продукції робить її виробництво 

збитковим. В той же час, за рахунок поєднання економії на масштабах 

виробництва та меншої кількості витрат у особистих селянських господарствах 

ціни на продукцію кооперативів є більш прийнятними, порівняно із потужними  

сільгосптоваровиробниками. В кооперативах та в сімейних фермерських 

господарствах є більше передумов до випуску органічної, екологічно чистої 

продукції тваринництва та рослинництва, у споживанні якої зростає 

зацікавленість населення. 

Недостатній рівень розвитку кооперативного сегмента аграрних ринків 

призводить до скорочення чисельності осіб, самозайнятих в особистих 

селянських господарствах, відпливу працездатного населення з сільської 

місцевості, руйнування соціальних об’єктів інфраструктури. 

 

ІІ. Мета Програми  

 

Для вирішення вищезазначених проблем та збереження позитивних 

тенденцій минулих років розроблена Програма підтримки розвитку 

сільськогосподарських кооперативів та сімейних фермерських господарств  

у Черкаській області на період до 2025 року (далі – Програма). Програма 

спрямована на виконання Державної стратегії регіонального розвитку  

на       2021 - 2027 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України 

від 05.08.2020 № 695, Стратегії розвитку Черкаської області на період 2021 - 

2027 років, щорічних програм соціально-економічного розвитку Черкаської 

області. 

Метою Програми є удосконалення соціально-економічних                          

та організаційних умов для створення та розвитку кооперативів, СФГ, стійкої 

системи їх підтримки, забезпечення безпосереднього доступу до організованого 

аграрного ринку, підвищення рівня зайнятості та добробуту сільського 

населення.  

III. Завдання Програми. 

 

Досягнення зазначеної мети можливе за умови орієнтації на потенційного 

члена кооперативу чи СФГ та кваліфікованої його підготовці, що включає 

комплексне вивчення ринку, цінової політики, а також системи просування  

та оптимізації каналів збуту продукції кооперативів. 

Завданнями Програми є:  

- надання організаційної підтримки створенню та розвитку 

сільськогосподарських кооперативів та СФГ в області;  

- поліпшення матеріально-технічної бази кооперативів та СФГ. 



Реалізація Програми сприятиме економічному зростанню в сільському 

господарстві, зміцненню продовольчої безпеки регіону, формуванню 

конкурентного середовища на регіональному ринку сільськогосподарської 

продукції, збільшенню обсягів інвестування на розвиток кооперації  

та сільськогосподарського виробництва в цілому. 

 

ІІІ. Шляхи і способи розв’язання проблеми  

 

З метою комплексного врегулювання усіх правовідносин щодо діяльності 

та утворення сільськогосподарських кооперативів прийнято Закон України  

від 21.07.2020 № 819-IX «Про сільськогосподарську кооперацію», який є новою 

редакцією Закону «Про сільськогосподарську кооперацію»  від 17.07.1997  

№ 469/97. Законом передбачається відмова від поділу сільськогосподарських 

кооперативів за типами на виробничі та обслуговуючі і надання можливості 

членам (засновникам) сільськогосподарського кооперативу самостійно обирати 

вид діяльності, а також форму діяльності – з метою чи без мети одержання 

прибутку; запроваджуються спеціальні положення щодо кооперативної освіти, 

розвитку співпраці між кооперативами, участі сільськогосподарських 

кооперативів у реалізації соціальної функції на селі, врахування інтересів 

територіальної громади.  

Необхідною умовою успішного розвитку та функціонування кооперативів 

та СФГ в області є надання їм організаційно-методичної та фінансової 

підтримки, що забезпечуватиме просування сільськогосподарської продукції 

особистих селянських, фермерських та сімейних фермерських господарств  

та сільськогосподарських товаровиробників на організований аграрний ринок 

за стабільними цінами, сприятиме в цілому реалізації потенціалу аграрного 

сектору економіки та  підвищенню його конкурентоспроможності. 

Зазначений варіант є найбільш обумовленим соціально-економічною 

ситуацією на селі і таким, що гарантує досягнення параметрів продовольчої 

безпеки як області зокрема, так і держави в цілому. 

 

IV. Обсяги і джерела фінансування Програми 

 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів обласного 

бюджету, місцевих бюджетів, затверджених відповідною територіальною 

громадою відповідно до вимог чинного законодавства у Порядку, визначеному 

обласною державною адміністрацією, а також коштів сільськогосподарських 

товаровиробників, залучених інвестицій, міжнародної технічної допомоги та 

інших джерел, не заборонених законодавством. 

Щорічний обсяг видатків місцевих бюджетів визначається на підставі 

обґрунтованих розрахунків виконавця Програми.  

 

 

 

 



V. Очікувані результати Програми 

 

Виконання Програми сприятиме розвитку аграрної сфери області, а саме 

– розбудові інфраструктури кооперативного сегмента аграрного ринку, 

розвитку сільської місцевості, розширенню сфери зайнятості сільського 

населення, підвищенню рівня його добробуту, виходу сільськогосподарських 

товаровиробників на вигідні ринки збуту, поповненню місцевих бюджетів, 

створенню нових робочих місць та конкуренції комерційним посередницьким 

фірмам тощо. 

Ресурси, передбачені Програмою, буде спрямовано на підтримку діючих 

та подальшого створення нових виробничих, переробних, заготівельно-

збутових, постачальницьких, сервісних, багатофункціональних та інших 

кооперативів, а також СФГ. 

Бюджети сільських рад, територіальних громад, на території яких буде 

розширено діяльність існуючих та створено нові кооперативи, СФГ, отримають 

збільшення надходжень. За рахунок працевлаштування сільських мешканців  

та можливостей виконання окремих робіт кооперативами буде зменшено 

соціальну напругу в сільських громадах. Створення кооперативів, СФГ  

та підвищення добробуту позитивно вплине на започаткування суміжних 

напрямків розвитку бізнесу у громаді, наприклад: з виготовлення міні-ферм, 

вичинки шкір, пошив одягу та інше, а також сприятиме покращенню 

транспортного сполучення з містом та благоустрою села. 

За рахунок створення кооперативів, СФГ підвищаться доходи сільських 

мешканців. За рахунок об’єднання членів кооперативів, СФГ планується 

створити нові робочі місця та з’явиться можливість отримання нових знань,  

що дозволить підвищити продуктивність праці сільських мешканців та зробить 

її більш привабливою для молоді, яка через відсутність перспектив покидає 

село. 

Із ростом кількості кооперативів, СФГ центри зайнятості матимуть 

можливість розглядати їх як значних роботодавців, що працюють в сільській 

місцевості, а дорадчі служби стануть необхідними партнерами з проведення 

спеціалізованих семінарів-тренінгів для безробітних сільських мешканців  

та курсів для бажаючих скористатися одноразовою допомогою для безробітних 

на відкриття власної справи. 

Реалізація Програми в цілому сприятиме становленню та веденню 

ефективного сільськогосподарського виробництва, де підприємницька 

зацікавленість складатиме основу економічної мотивації, а інноваційна модель 

розвитку стане рушійною силою економічного зростання Черкаської області. 

 

VІ. Механізм реалізації та контроль за виконанням Програми 

 

Контроль за виконанням Програми та координація заходів, передбачених 

Програмою, покладаються на Департамент агропромислового розвитку 

обласної державної адміністрації. 



Узагальнену інформацію про хід та результати виконання заходів 

Програми Департаменту агропромислового розвитку обласної державної 

адміністрації подавати щорічно до 25 лютого, наступного за звітним, обласній 

державній адміністрації та обласній раді. 

 

 

 

 

Керівник секретаріату                                                                  Б. Паніщев 

 


