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24-25 травня 2016 р. у Національному університеті біоресурсів і 

природокористування України (НУБіП) відбулася Міжнародна науково-

практична конференція «Розвиток кооперативного руху в Україні».  

Співорганізаторами заходу виступили Дніпропетровський державний 

агарно-економічний університет, Дніпропетровська сільськогосподарська 

консультаційна служба – Кооперативна Академія за підтримки Уряду Канади 

та Консорціуму SOCODEVI-CCA-IRECUS. 

Економічні успіхи розвитку сільського господарства в значній мірі 

залежать від розвитку кооперативного руху. Значна увага на конференції 

приділена визначення ролі і місця кооперативу в структурі економічної 

системи та визначення кооперативної рівноваги, роль і місце держави у 

розвитку кооперативних відносин. Одним із визначальних напрямків 

розвитку кооперації є підтримка на законодавчому рівні, яка направлена на 

захист та сприяння підприємництву. Світовий досвід показує, що розвиток 



кооперації є одним із найважливіших напрямків розвитку сільського 

господарства  та сільських територій, в Німеччині налічується 2316 сільських 

кооперативів оборот яких складає 66 млрд. на рік і налічує близько 82 тис. 

співробітників. Сума паяного внеску в Німеччині в середньому складає 1250 

євро і частка збанкрутілих складає 0,01%. 

На основі проведених наукових досліджень доцільно розвивати малі і 

середні форми господарювання на основі кооперації. Надзвичайно важливе 

значення на державному рівні є підтримка розвитку кооперації через прозорі 

пільгові банківські кредити. Розвиток та будівництво зернових кооперативів 

є надзвичайно важливим питанням виконання стратегії «Єдина комплексна 

стратегія розвитку сільського господарства та сільських територій на 2015-

2020 роки». В напрямку розвитку вітчизняної науки та поєднанням її з 

практикою є поширення кооперативних знань. Враховуючи  передовий 

світовий досвід Канадської особливості розвитку кооперативів та політики їх 

підтримки в напрямку ефективності прийняття рішень в структурі 

кооперативів.  

Поширення кооперативних знань здійснюється через розвиток 

кредитних спілок які дають можливість для зростання доданої вартості в 

середині кооперативу та сприяють вирішення спільних перешкод в кожній 

країні по кооперації. Кооперативи виступають як важливий об’єкт 

оподаткування та сприяють створенню вільних економічних зон. Актуальним 

питанням для розвитку кооперації є вирішення соціальних програм на селі.  

Підсумовуючи надзвичайно важливе значення кооперативного руху 

науковці міжнародної конференції  пропонуємо створити: кооперативне 

агентство  з достатніми високими повноваженнями для захисту кооперативів.  


