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Розвиток кооперації в енергетичній сфері  
організаційно-економічної соціалізації  

підприємницького господарювання на селі 
 
Мета статті – теоретико-методично з емпіричними оцінками охарактеризувати засади розвитку кооперації в 

енергетичній сфері організаційно-економічної соціалізації підприємницького господарювання на селі. 
Методика дослідження. Серед використаних методів: абстрактно-логічний – для визначення сутності та за-

сад організаційно-економічної соціалізації підприємницького господарювання з урахуванням чинника координації в 
аграрній сфері; порівняльного аналізу – для з’ясування організаційної структури суб’єктів господарювання дослі-
джуваної сфери; прогностичний – для оцінювання перспективності розвитку енергетичної кооперації у досягненні 
енергетичного добробуту в сільському розвитку. 

Результати дослідження. Обґрунтовано теоретико-методологічні засади організаційно-економічної соціаліза-
ції підприємницького господарювання на селі. Встановлено роль енергетичних кооперативів у формуванні енерге-
тичного добробуту сільських громад. 

Елементи наукової новизни. Визначено методичний зв’язок організаційно-економічної соціалізації підприємни-
цтва із кооперацією як чинників збалансування економічних та соціальних інтересів у системі сільського розвитку; 
пріоритетів покращення відносин у системі соціально-побутового обслуговування населення; організаційних умов 
активізації використання відновлюваних джерел енергії при формуванні енергетичного добробуту на селі. 

Практична значущість. Визначено практичні умови й особливості розвитку кооперації в енергетичній сфері 
організаційно-економічної соціалізації підприємницького господарювання на селі. Систематизовано теоретико-
методичні характеристики зв’язку енергетичної кооперації із формуванням системи енергоефективного сільського 
розвитку, що  практично передбачає активну участь сільських жителів в організації самозабезпечення енергетич-
ними ресурсами через механізми участі у створенні та забезпеченні функціонування енергетичних кооперативів. 
Доведено, що кооперація є важливим структурним механізмом досягнення енергоефективності господарювання. 
Табл.: 1. Бібліогр.: 24. 

Ключові слова: соціалізація; енергетичний кооператив; організаційно-економічна соціалізація; підприємницьке 
господарювання; соціальне підприємництво. 
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©  Постановка проблеми.  Динамізм пере-
творень умов сільського розвитку з держав-
но-регламентованих на конкурентні змушує 
людей активно переорієнтовуватися на ши-
роке застосування підприємницьких підхо-
дів до вирішення економічних, соціальних, 
енергетичних, екологічних та багатьох ін-
ших  проблем. Формуються спеціалізовані 
структури коаліційного характеру, а також 
організації, що спеціалізуються на виконанні 
соціальної місії – це, зокрема, соціальні під-
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приємства, кооперативи різних сфер діяль-
ності, включаючи енергетичну.  

Сучасні умови й мотивації життєдіяльності 
людини характеризуються наявністю низки 
проблем, які активують мотивації набуття 
новітніх підходів та створення організаційно-
економічних механізмів господарського об-
міну для їх вирішення. Фундаментальною 
значимістю вирізняється енергетична про-
блема, яка повсякчас загострюється. Одним 
із найбільш доступних, з одного боку, а з ін-
шого – інституційно спроможних механізмів її 
вирішення, зокрема на селі, враховуючи віт-
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чизняну специфіку й потенціал, виступає ме-
ханізм кооперації. У цілому енергетична 
проблема, особливо на побутовому рівні в 
системі сільського розвитку з огляду на еко-
номічну оцінку статусів, стала соціальною. 
Вирішувати її потрібно, що дає підстави для 
з’ясування важливості енергетичної коопе-
рації в науково-практичному аспекті. Науко-
во-практична важливість цього питання оче-
видна, адже концептуальна модель вирішен-
ня енергетичної проблеми в сучасному укра-
їнському селі базується на принципах стало-
го розвитку й інклюзивності.  

Відповідно коопераційний контекст роз-
будови підприємницького господарювання 
постає одним із пріоритетних у різних сфе-
рах сільського розвитку. Участь підприєм-
ницьких формувань, спеціалізованих коопе-
ративів у вирішенні енергетичної проблеми 
на селі розглядається нами як один із най-
більш прийнятних механізмів досягнення 
Цілей сталого розвитку ООН на період до 
2030 року.  

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Дослідження проблем розвитку коопе-
рації в національному аграрному секторі і на 
селі серед науковців набули поширення, 
проте енергетичний аспект кооперування 
залишається недостатньо вивченим. Пізнан-
ня проблеми, яка тут піднімається, станов-
лять теоретичні положення з основ економі-
ки, соціальної ефективності господарюван-
ня, підприємництва і кооперації, соціалізації 
економічних відносин та сталого розвитку. 
Серед науковців, у публікаціях яких розкри-
ваються питання, що теоретично, методоло-
гічно й емпірично співвідносяться з предме-
тною областю розвитку кооперації, підприє-
мництва, організаційно-економічної соціалі-
зації господарювання, виокремлюються:  
С. Бородаєвський [1], М. Вебер [2], З. Галу-
шка [3], І. Гончарук [4, 5], С. Івашина [9], 
Ю. Лупенко [13-15], М. Малік [14-16],  
Й. Шумпетер [17], М. Юнус [18], П. Яхно 
[19], О. Шпикуляк [14, 16, 20, 23, 24] та інші 
[8, 20, 23, 24]. 

Базовою у розкритті теоретичних основ 
піднятого питання виступає категорія соціа-
лізації, що, на переконання З. І. Галушки, з 
чим погоджуємося «…розглядається як на-
дання економічним процесам соціального 
змісту…, передбачає засвоєння та викорис-
тання суб’єктами господарювання специфі-
чної системи знань, цінностей і норм, необ-
хідних для успішного функціонування еко-

номіки та задоволення потреб учасників 
економічних відносин на сучасному рівні» 
[3, с. 6]. Кооператив найперше відповідає 
соціально спрямованій моделі господарю-
вання, адже інклюзивно поєднує економічну 
та соціальну складові з пріоритетом досяг-
нення добробуту, наприклад енергетичного. 
Проте важливою постає організаційно-
економічна соціалізація, щодо визначення 
якої запропоновано контекст поєднання ор-
ганізаційного, економічного й соціального 
начала, на чому акцентується увага в публі-
каціях [6, 7, 10-12], та  співвідноситься з 
більш предметними дослідженнями про-
блематики розвитку кооперації на селі [13-
16], а також в енергетичній сфері [4, 5, 22]. 

Вважаємо, що кооперативи економічно 
найменш конкурентоспроможні структури, 
проте найбільш соціально спрямовані. Вони 
демонструють інституційну спроможність 
реалізовувати більшість аспектів організа-
ційно-економічної соціалізації підприємниц-
тва у формуванні суспільного добробуту – 
енергетичний серед яких слугує одним із 
значимих. Зауважимо, що на сьогодні й у 
процесі організаційно-економічних транс-
формацій на селі розвиток кооперації, по-
ширення кооперативів (як соціально спря-
мованих, соціально ефективних структур) 
являє собою значиму науково-практичну 
проблему. Серед переліку кооперативних 
спроможностей розвиток енергетичних коо-
перативів – найбільш інноваційна для націо-
нального сільського розвитку. 

Аналіз динаміки еволюції та концептуа-
льних засад підприємництва, підприємниць-
кого господарювання дає підстави для твер-
дження, що в історичному контексті відбу-
вається його організаційно-економічна соці-
алізація. Соціальні аспекти підприємництва 
спершу не знаходили узгоджувального ро-
зуміння серед представників класичної еко-
номічної науки, проте пріоритет соціалізації 
підприємницької діяльності було відзначено 
у соціології, що знайшло відображення в 
економічній теорії, через проникнення соці-
альних ефектів у господарську практику. 
Завдяки напрацюванням М. Вебера пошири-
лися ідеї міждисциплінарного пізнання під-
приємництва – поєднання не лише економі-
чної ідеології, а й соціальної, що означає 
організаційно-економічну соціалізацію гос-
подарювання. Пріоритетність такої констру-
кції вивчення проблеми очевидна, адже 
«господарство і суспільство» [2] нерозривно 
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взаємодіють, створюються і функціонують 
підприємства різних типів, а вироблені ними 
товари-послуги соціалізуються споживан-
ням, забезпечуючи соціальні ефекти суспі-
льного добробуту. 

У довідковій літературі зазначається, що 
кооперативи – це організації, завдяки яким 
відбувається економічна соціалізація підп-
риємництва через залучення підприємливих 
індивідів до спільного вирішення проблем. 
Тим паче, що кооперація – добровільне 
об’єднання власності (різних суб’єктів і 
форм) та праці для досягнення спільних ці-
лей у різних сферах господарської діяльно-
сті, а також система економічних відносин, 
які при цьому розвиваються [8, c. 372]; коо-
перативне підприємство (кооператив) – доб-
ровільне об’єднання індивідуальних вироб-
ників на основі кооперативної власності…, 
або ж «автономна асоціація осіб, які добро-
вільно об’єдналися з метою задоволення 
своїх економічних, соціальних і культурних 
потреб і прагнень за допомогою підприємс-
тва, що перебуває у спільному володінні й 
управляється демократично» [8, c. 370–371]. 

Кооперативна форма економічної соціалі-
зації підприємництва реалізується у вироб-
ничій (виробничі кооперативи) та обслуго-
вуючій (обслуговуючі) сферах. Тобто коопе-
рація – «це один з основних складників са-
морегулювання ринку, способів захисту ін-
тересів суб’єктів малого підприємництва» 
[14, с. 107], що відповідає одному з основ-
них завдань кооперації «підвищення життє-
вого рівня членів кооперативів, захист їх 
майнових інтересів і соціальних прав» [16, 
с. 79]. У такій формі виділяється її роль в 
організаційно-економічній соціалізації підп-
риємницького господарювання. Так, С. Бо-
родаєвський зазначив, що: «Кооперація уя-
вляє з себе третю форму співробітництва в 
економічному життю, а саме таку форму йо-
го, яка шляхом об’єднання окремих осіб 
стремить поліпшити умови існування насе-
лення та ступнево усунути негативні явища 
сучасного економічного ладу» [1, с. 5]. От-
же, кооперація економічно соціалізує підп-
риємницькі можливості окремих зацікавле-
них індивідів через поєднання набутих ними 
в суспільстві навичок для поліпшення зу-
силь соціально-економічного обміну. 

Кооператив, наприклад, поширена форма 
організації соціального підприємництва. Фі-
зично – це можуть бути створювачі, набувачі 
соціальних продуктів. Кооперація як форма 

організації посилює рівень взаємної відпові-
дальності за результат, активізує мотива-
ційні фактори виконання соціальним підп-
риємством соціальної місії. Науковці також 
вважають кооперацію інститутом [15,  
с. 277], який створюється для організації 
спільної діяльності в різних сферах і галу-
зях, залучаючи до неї широке коло індиві-
дів, у яких недостатньо можливостей для 
ефективного досягнення результату. При 
цьому відзначають кооперативи як особливу 
форму організації виробництва й соціально-
го захисту їхніх членів [15, с. 277]. Соціаль-
ність кооперації, відповідно теоретичну ви-
значеність її як ефективної форми організа-
ції соціального підприємництва також мож-
на представити через її відповідність з 
ознаками соціального капіталу, принципами 
самоорганізації.  

Таким чином, ідейним підґрунтям для 
теоретико-методичного та практичного роз-
роблення проблеми розвитку кооперації в 
енергетичній сфері організаційно-економіч-
ної соціалізації підприємницького господа-
рювання на селі слугує гіпотетичне переко-
нання про спроможність кооперативів, зок-
рема енергетичних, брати активну участь у 
формуванні соціально-економічного добро-
буту населення. Методологічно проєктуємо 
також аспект ідентифікації засад визначен-
ня енергетичного добробуту й участі енер-
гетичних кооперативів у його формуванні. 

Мета статті – теоретико-методично з ем-
піричними оцінками охарактеризувати заса-
ди розвитку кооперації в енергетичній сфері 
організаційно-економічної соціалізації підп-
риємницького господарювання на селі. 

Виклад основних результатів дослід-
ження. В організаційно-економічному кон-
тексті розвитку підприємств під соціалізацією 
розуміють склад, поширення організаційно-
правових структур. Крім того, в цьому сенсі 
соціалізація означає мотивацію створювати 
організації, а також частку серед них таких, 
що виконують соціальну місію – соціальні 
підприємства або підприємства соціального 
типу. У складі організаційно-правових  
структур на селі, в сільському господарстві, 
з огляду на останнє, виділяються коопера-
тиви. 

Кооперація і підприємницьке господарю-
вання як процес виступає об’єктом, сферою 
досліджень, відносно до яких соціалізація 
за економічним змістом має свою специфі-
ку. Базовим у методологічному підході  
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визнання засад, зокрема організаційно-
економічної соціалізації кооперації, слугує 
поширення результатів діяльності коопера-
тиву, в проведеному дослідженні – енерге-
тичного, на його учасників задля вирішення 
енергетичних проблем сільської громади. 
Таким чином кооператив вибудовує ланцюг 
взаємодії, що завдяки принципам кооперації 
сприяє ефективній соціалізації підприємни-
цького господарювання. Викладену теоре-
тико-методичну позицію корелюємо із ви-
значенням економічного змісту соціалізації, 
яка розглядається як повернення економіки 
«обличчям до людини», як міра задоволен-
ня потреб і способів реалізації інтересів усіх 
членів суспільства [3, с. 6]. Саме до енерге-
тичного кооперативу й можна застосувати 
критерій «повернення економіки «обличчям 
до людини», визначивши ефекти здобуття 
енергоефективності, енергозабезпечення, 
що буде «мірою задоволення потреб», а та-
кож чітко визначений «спосіб реалізації ін-
тересів усіх членів суспільства» [3, с. 6] – на 
практиці це реалізація інтересів селян-
членів кооперативу в енергетичному сегме-
нті господарської взаємодії. Кооперативні 
цінності, норми, традиції та їх практичне 
впровадження, без перебільшення, слушно 
вважати детермінантами соціалізації еконо-
міки. В організаційно-економічному аспекті 
соціалізації підприємницького господарю-
вання кооператив – це організаційна форма, 
яка за допомогою специфічних методів за-
безпечує перенесення результатів, створе-
ного продукту у сферу ринкового соціально-
го обміну. 

Об’єктом ринкового соціального обміну 
виступають блага, створення та набуття 
яких для задоволення потреб опосередко-
вано вартістю. В основі механізму соціаліза-
ції, тобто поширення результатів господа-
рювання, знаходяться економічні інтереси, 
які не менш важливі в енергетичній сфері. 
Для українського аграрного сектору і села 
розвиток енергетичної кооперації – інститу-
ційної моделі організаційно-економічної со-
ціалізації господарювання, розглядається як 
важливий і прийнятний механізм досягнен-
ня енергоефективності в системі сільського 
розвитку. 

У процесі господарської діяльності відбу-
вається опосередкування соціального ре-
зультату економічним, а економічного – со-
ціальним обміном в організації і суспільстві. 
Тим самим йдеться про економічну поведін-

ку підприємця, який, створюючи господар-
ську структуру, організовуючи її діяльність і 
постачаючи товари (послуги) на ринок, 
здійснює процес організаційно-економічної 
соціалізації підприємницького господарю-
вання. Загальне ж визначення засад органі-
заційно-економічної соціалізації витікає із 
концепцій підприємництва. При цьому соці-
алізацію підприємництва доцільно розділити 
на економічну (становлення і розвиток підп-
риємництва як явища, процесу, системи, що 
забезпечує формування добробуту націй); 
організаційно-економічну (організація, по-
ширення та забезпечення функціонування 
підприємства); соціально відповідальну 
(благодійництво, створення соціальних під-
приємств).  

Організаційно-економічна соціалізація 
підприємницького господарювання являє 
собою безкінечний процес трансформації 
організаційної структури, економічних від-
носин, соціального обміну, що в результаті 
набувають консолідованої соціально-
економічної ефективності як фундаменту 
певного рівня добробуту. Наприклад, кон-
солідована соціально-економічна ефектив-
ність енергетичного кооперативу найбільш 
важлива для сільської громади як спромож-
ність гарантувати забезпечення своїх членів 
доступними та якісними з позицій екології, 
зокрема, джерелами енергії. Зазначаємо, 
що в цьому разі критерієм доступності є ва-
ртість (економічний ефект), а якості – дже-
рело й наслідки використання (соціальний 
ефект). Тобто організаційно-економічна со-
ціалізація енергетичного кооперативу – це 
спроможність брати активну участь у вирі-
шенні енергетичних проблем членів грома-
ди з урахуванням засад сталості господарю-
вання, соціальної спрямованості та конку-
рентоспроможності. Енергетичні кооперати-
ви доцільно вважати такими  структурами, 
що відповідають принципам інклюзивності. 

Також економічну соціалізацію підприєм-
ництва розглядаємо через проблеми ство-
рення соціально спрямованих за організа-
ційною формою підприємств, а також побу-
дову системи соціально спрямованого біз-
несу. В основі процесу соціалізації – поши-
рення соціальних і економічних структур 
підприємницького типу, які своїми діями 
сприяють розвитку сільських територій та 
села. Відповідно соціалізацію сільськогос-
подарських підприємств слід пов’язувати з 
результатами реалізації ними своєї функції 
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на благо соціуму, а саме: виробництво про-
довольства (продовольча безпека); ство-
рення робочих місць (зайнятість); форму-
вання матеріального добробуту (доходи від 
праці в сільському господарстві); підтримка 
розвитку сільських територій (соціальна ін-
фраструктура тощо). 

Соціалізація може вважатися результатом 
економічної поведінки власників підприємс-
тва в частині соціальної відповідальності. 
Наприклад, екологічна свідомість – фактор 
соціальної відповідальності, соціалізації 
підприємництва через механізм свідомого 
дотримання чи недотримання правил взає-
модії з природою, які мінімізують негатив-
ний вплив технологій і способів виробницт-
ва. Практично організаційно-економічна со-
ціалізація підприємництва означає ство-
рення умов і  фактичне поширення підприє-
мницьких структур (підприємств), а також 
забезпечення створення ними доступних 
для споживача товарів, надання послуг. По-

декуди соціалізація підприємництва може 
трактуватися як синонім інклюзивного роз-
витку – за результативністю – соціально-
економічними досягненнями. У розвиток 
цієї ідеї виділяємо сфери життєдіяльності, 
щодо яких можна ідентифікувати соціаліза-
цію за організаційно-економічним контекс-
том, наприклад, в оцінках механізму розви-
тку енергетичних кооперативів. 

Кооперація відповідно до загальновизна-
них принципів її сприйняття може вважати-
ся найбільш ефективною формою соціаліза-
ції підприємництва. У системі традиційного, 
класичного підприємництва функціонують 
підприємства різних організаційних та орга-
нізаційно-правових форм господарювання – 
кількість і структура яких змінюється. Ма-
лопоширеність кооперативів на селі слугує 
відповідним «соціальним діагнозом» сільсь-
кому розвитку, адже серед сільськогоспо-
дарських підприємств кооперативи станов-
лять незначну частку (табл.). 

Динаміка кількості підприємств за організаційними формами господарювання в 
сільському господарстві України 

Рік і категорія підприємств 

2000 2010 2013 2014** 2015** 2016** 2017** 2018** 2019** 

Кількість підприємств, од. 

Усього 

51588 56493 49046 46199 45379 47697 45558 49208 48504 

Господарські товариства 

6718 7769 8245 7750 7721 7752 8215 10323 10931 

Приватні підприємства 

2519 4243 4095 3772 3627 3752 3815 3955 3956 

Виробничі кооперативи 

3136 952 809 674 596 582 573 568 554 

Фермерські господарства 

38428 41726 34168 33084 32303 33682 34137 33164 32452 

Державні підприємства 

385 322 269 228 241 222 218 213 215 

Підприємства інших форм 

402 1481 1460 691 891 603 592 681 465 

Джерело: Сформовано на основі [13-16].

Затребуваними стають структури, які за 
формою організації відповідають викликам, 
що постали перед господарями в умовах не-
стабільної економіки, високих ризиків. На-
приклад, господарські товариства (їх кіль-
кість зростає), адже цей тип організаційної 
структури найбільш адаптований до еконо-
міки сільської галузі  за постійних трансфо-
рмацій та невизначеності. Вираженою є не-
стабільність організаційних форм з перева-
жаючою соціальною спрямованістю госпо-
дарювання – це, наприклад, кооперативи, а 
також державні підприємства. На основі їх 

утворюються різні типи господарських това-
риств, а також фермерські господарства, 
приватні підприємства. В організаційному 
контексті проявляється капіталістична мо-
дель соціалізації підприємств. 

Емпірично ідентифікуючи предметну об-
ласть проведеного дослідження, зазначимо, 
що енергетичні кооперативи визнаємо стру-
ктурами з організаційно-економічної соціа-
лізації підприємницького господарювання, 
завдяки яким актуалізується участь у вирі-
шенні проблем енергетичного забезпечення 
розвитку сільських територій. При цьому 
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доцільна особливість полягає у тому, що 
цей процес відбувається за безпосередньої 
участі селян – членів кооперативу, що ре-
зультативно посилює соціальну відповідаль-
ність кооперативу як підприємницької стру-
ктури. Тут відзначається енергетичний кон-
текст організаційно-економічної соціалізації 
підприємництва, господарювання, який іде-
нтифікується за напрямом спеціалізації – 
енергетичний. Варто зауважити, що саме 
освоєння громадою кооперативного механі-
зму спільного забезпечення енергією, зок-
рема з відновлюваних джерел – означає по-
тенційний соціальний ефект.  

Стосовно до проблематики позиціювання 
засад, практики енергетичного кооперуван-
ня зазначимо, що енергетичні кооперативи 
найбільш доцільно створювати у сфері аль-
тернативної енергетики. За функціональни-
ми характеристиками і проєктованою ре-
зультативністю енергетичний кооператив 
можна ідентифікувати як соціальне підпри-
ємство. Тобто це підприємство, яке здійс-
нює господарську діяльність для отримання 
прибутку з метою самофінансування. Згідно 
із Законом України «Про альтернативні дже-
рела енергії»: «енергетичний кооператив – 
юридична особа, заснована відповідно до 
Закону України «Про кооперацію» або Зако-
ну України «Про споживчу кооперацію» для 
здійснення господарської діяльності з виро-
бництва, заготівлі або транспортування па-
ливно-енергетичних ресурсів, а також з ме-
тою отримання прибутку, відповідно до ви-
мог законодавства» [21]. У наведеному ви-
значенні чітко прослідковується аспект ви-
значення кооперативу як структури з озна-
ками соціально спрямованої діяльності, яку 
прирівнюємо до характеристик соціального 
підприємництва. 

Звертаючись деякою мірою до зарубіжно-
го досвіду енергетичного кооперування, 
відзначимо, що, наприклад, у Німеччині 
енергетичні кооперативи формують систему 
«громадської енергетики» в галузі виробни-
цтва-споживання відновлюваної енергії – 
«енергетичні кооперативи Німеччини виро-
бляють електричну та теплову енергію, а 
також займаються її транспортуванням (пос-
тачанням) для потреб членів своїх коопера-
тивів» [20, с. 95]. У цьому контексті вбача-
ється переконливий приклад організаційно-
економічної соціалізації підприємницького 
господарювання через розвиток кооперації в 
енергетичній сфері, що за ефектами спів-

відноситься із забезпеченням енергетичного 
добробуту.  

Енергетичні кооперативи визнаємо вда-
лим прикладом соціально спрямованого, 
соціального підприємництва, механізмом 
організаційно-економічної соціалізації підп-
риємницького господарювання у сегменті 
відновлюваної енергії. Кінцевий найбільш 
доцільний і прийнятний ефект від діяльності 
енергетичного кооперативу, якщо розгляда-
ти його за статусом соціального підприємст-
ва – потенційно активна участь у реалізації 
енергетичних стратегій на селі. Така участь 
відзначена у контексті Цілей сталого розви-
тку ООН до 2030 року і, насамперед, щодо 
сприяння забезпеченню доступу споживачів 
до певних видів енергії, включаючи віднов-
лювані джерела. З погляду економічної со-
ціалізації тут потрібно навести приклад то-
го, як свого часу певним аналогічним чином 
організовувався доступ широких верств на-
селення до води у Бангладеші [18], що ак-
тивно посприяло підвищенню продовольчої 
безпеки як форми національного добробуту 
(продовольчого добробуту). Це, зокрема, 
один із перших прикладів соціального підп-
риємництва, яке можна вважати вищою фо-
рмою організаційно-економічної соціалізації 
підприємницького господарювання. Розви-
ток енергетичних кооперативів, на переко-
нання авторів, сприятиме підвищенню енер-
гоефективності розвитку сільських терито-
рій і формуванню енергетичного добробуту. 
Аспект відновлюваності також розглядаємо 
одним з основних індикаторів організаційно-
економічної соціалізації господарювання на 
селі через становлення та розвиток енерге-
тичних кооперативів. 

У заданому контексті енергетична безпе-
ка, за статусом енергетичний добробут, 
опосередковує загальний добробут насе-
лення – і не тільки економічний, а й соціа-
льно-економічний. Тому через дослідження 
кооперації в енергетичній сфері й ураху-
вання контексту добробуту нами вводиться 
у систему предметного дискурсу поняття 
енергетичного добробуту, якого практично 
можна досягти шляхом організаційно-
економічної соціалізації підприємницького 
господарювання на кооперативних засадах, 
через виконання кооперативами організа-
ційних та економічних функцій для форму-
вання енергетичного добробуту сільського 
населення.  
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На сучасному етапі, в умовах, коли ди-
наміка зростання цін на енергетичні ресур-
си, зокрема для побутового споживання, 
фактично не підйомна стосовно покриття 
доходами пересічних громадян, селяни – це 
перші стейкхолдери щодо енергетичного 
кооперування. Тому з кожним роком моти-
ваційний потенціал у реалізації можливос-
тей  енергетичних кооперативів зростає, 
особливо в системі відновлюваних джерел. 
Таким чином, варто погодитись із позицією 
інших дослідників розвитку енергетичного 
кооперування: «Перевагами від створення 
енергокооперативів є підвищення економіч-
ної активності громадян; створення доданої 
вартості; екологічна утилізація відходів 
сільського господарства; залучення інвес-
тицій для розвитку сільських територій; 
створення додаткових робочих місць; збі-
льшення податкових надходжень у місцеві 
бюджети; підвищення енергонезалежності 
та забезпечення енергетичної автономії 
сільськогосподарських підприємств» [4,  
с. 36–37]. До цього ж контексту відносяться 
переконання інших дослідників [13], за 
якими кооперація виступає однією із най-
більш перспективних форм господарюван-
ня, яка, за нашим авторським баченням, є 
одним із найбільш значимих механізмів ор-
ганізаційно-економічної соціалізації підпри-
ємницького господарювання; тим паче, що 
«кооперативні форми господарювання – 
особливі форми колективного ринкового 
підприємництва з активною соціальною 
спрямованістю і захистом своїх членів. Це 
відображає інтереси суспільства і держави, 
а також сприяє створенню умов для розвит-
ку відповідних територій» [13, с. 28].  

Незалежно від статусу та спеціалізації 
кооперативи являють собою структури, що 
характеризуються відповідністю критеріям 
соціалізації підприємницького господарю-
вання. В силу цього, зокрема в умовах агро-
промислового і сільського сектору економі-
ки України, кількість кооперативів різновек-
торно змінюється, переважно в бік змен-
шення (див. табл.). Якщо ж виділити пред-
метну область енергетичної кооперації, то 
цей елемент перебуває у зародковому стані. 
Зокрема висвітлюючи тенденції і динаміку 
щодо кількості енергетичних кооперативів, 
звертаючись до публікацій інших авторів 
[4], інформації з мережі Інтернет [22], на-
ведемо як приклад такі структури: «… енер-
гокооператив на Харківщині, який склада-

ється всього із 3-х домогосподарств, має 
споживання (1000-1200 кВт·год/місяць), а 
сонячна електростанція, що вони збудували 
на власних дахах, виробляє 3000- 
3300 кВт·год/місяць електричної енергії. 
Щомісяця кооператив заробляє від 9 до  
10 тис. грн. Враховуючи, що будівництво (із 
документацією) обійшлося у $13 тис., то 
проект окупиться за 2,7 роки, безкоштовно 
забезпечуючи електричною енергією домо-
господарства та надаючи додатковий прибу-
ток. У сільських громадах, особливо відда-
лених сіл, де існують проблеми із постійним 
енергопостачанням, енергетичні кооперати-
ви, що використовують ресурси розсіяної та 
прямої сонячної радіації (сонячне світло), 
можуть стати новим джерелом отримання 
прибутку сільськими громадами» [22]. Про-
те потрібно і бажано враховувати специфіку 
сільського розвитку, який має відповідати 
формуванню мотиваційних спроможностей 
поширенню соціального підприємництва. У 
такому разі важливо задіяти організаційний 
механізм кооперації з огляду на позитивний 
зарубіжний досвід його сприйняття при 
здійсненні соціалізації підприємництва, зок-
рема і в сфері сільського розвитку. Напри-
клад, у розвинених країнах пріоритетним 
соціальним підприємством за організацій-
ною формою визнано кооперативи. Причина 
в демократичності відносин, обов’язковості 
взаємної участі у вирішенні статутних за-
вдань, що зумовлює підвищену мотивацію 
до досягнення загального результату. 

При визначенні стратегічних пріоритетів 
кооперації на селі потрібно враховувати со-
ціально-економічні конвергенції суб’єктів 
господарювання. Тобто наближення інтере-
сів, їх консолідація і пошук спільного в реа-
лізації виступає мотиваційною базою для 
кооперування. Кооперація, як система кон-
солідації поєднання зусиль сільських госпо-
дарів для організаційно-економічного за-
безпечення вирішення господарських і соці-
альних проблем на селі, потребує соціаль-
но-економічної конвергенції інтересів. 

У цьому стратегічно проявляється соціа-
льно-економічна природа кооперації на селі 
як механізму коаліційного вирішення про-
блеми сільського розвитку. У стратегічному 
аспекті кооперація вважається ефективним 
організаційно-економічним механізмом со-
ціалізації господарських суб’єктів через 
сприяння зближенню інтересів. Це так зва-
ний спосіб організованої міжгосподарської 
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конвергенції можливостей для спільного 
досягнення цілей. На засадах конвергенції в 
кооперуванні формуватиметься підгрунтя 
для консолідації можливостей і ресурсів, що 
забезпечуватиме ефективну модель соціа-
льно-економічного розвитку сільських тери-
торій, сільськогосподарського виробництва. 
У загальному кооперація має забезпечити 
конвергенцію (наближення) економічних і 
соціальних параметрів сільського розвитку. 
Тим паче, що сьогодні якраз відбувається 
соціально-економічна дивергенція, дезорга-
нізація виробництва. 

Висновки. Кооперація дозволяє оптимі-
зувати логістику, формувати передумови 
для ефективного ціноутворення і справед-
ливого перерозподілу доходів між учасни-
ками продуктового ланцюга. Проте в Україні 
кооператив не сприймають як ефективну 
організаційно-економічну структуру, відсут-
ні необхідні передумови – зокрема ідеологі-
чного характеру. Кооперація забезпечить 
соціально-економічне зростання сільських 
територій, при цьому пріоритет підтримки 
слід надавати обслуговуючим кооперати-
вам. Наприклад, за допомогою розвитку ко-

операції видається можливим формування 
несировинних джерел підвищення сільсько-
го добробуту. Кооперація – ефективний ви-
хід, адже кооперативи сприятимуть соціалі-
зації підприємництва, економічному добро-
буту і конкурентоспроможності малих 
суб’єктів. Кооперативна суб’єктність може 
бути сформована тільки за умови створення 
необхідних передумов, заснованих на довірі 
селян до кооперативних господарств. Через 
розвиток кооперації постає реальна можли-
вість зменшення кількості неформалізова-
них суб’єктів господарювання, які перебу-
ватимуть в «тіні». Енергетичні кооперативи 
зокрема можуть постати як класичні соціа-
льні підприємства із забезпечення селян 
відновлюваними (біологічними) джерелами 
енергії, представляючи господарський сег-
мент інфраструктури соціально-побутового 
забезпечення. У цьому контексті за допомо-
гою поширення енергетичних кооперативів 
розглядаємо інфраструктурну модель енер-
гоефективності господарювання на селі, яка 
відзначається соціальною спрямованістю та 
ефектами сталого розвитку. 
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Kaletnik G. M., Diuk A. A. Development of cooperation in the energy sphere of organizational and economic socialization 

of entrepreneurial management in the rural area 

The purpose of the article is by theoretically and methodically, with empirical estimates, to characterize the foundations of 
the cooperation of development of organizational and economic socialization of entrepreneurial management in the  rural energy 
sector. 

Research methods. Among the methods used: abstract-logical - to determine the nature and principles of organizational and 
economic socialization of entrepreneurial management, taking into account the factor of coordination in the agricultural sector; 
comparative analysis - to determine the organizational structure of business entities in the study area; prognostic - to assess the 
prospects for the development of energy cooperation in achieving energy well-being in rural development. 

Research results. Theoretical and methodological principles of organizational and economic socialization of entrepreneurial 
management in the rural areas are substantiated. The role of energy cooperatives in shaping the energy well-being of rural commu-
nities has been established. 

Scientific novelty. The methodical connection of organizational and economic socialization of entrepreneurship with coopera-
tion as factors of balancing economic and social interests in the system of rural development is determined; priorities for improving 
relations in the system of social services; organizational conditions for intensifying the use of renewable energy sources in the for-
mation of energy well-being in rural areas. 

Practical significance. The practical conditions and features of the development of cooperation in the energy sphere of organi-
zational and economic socialization of entrepreneurial management in the rural areas are determined. Theoretical and methodolog-
ical characteristics of the connection of energy cooperation with the formation of energy-efficient rural development, which prac-
tically involves the active participation of rural residents in the organization of self-sufficiency of energy resources through mecha-
nisms of participation in creating and ensuring the functioning of energy cooperatives. It is proved that cooperation is an important 
structural mechanism for achieving energy efficiency. Tabl.: 1. Refs.: 24. 

Keywords: socialization; energy cooperative; organizational and economic socialization; business management; social entrepre-
neurship. 
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Калетник Г. Н., Дюк А. А. Развитие кооперации в энергетической сфере организационно-экономической социализа-

ции предпринимательского хозяйствования на селе 

Цель статьи – теоретико-методически с эмпирическими оценками охарактеризовать основы развития кооперации в 
энергетической сфере организационно-экономической социализации предпринимательского хозяйствования на селе. 

Методика исследования. Среди использованных методов: абстрактно-логический - для определения сущности и основ 
организационно-экономической социализации предпринимательского хозяйствования с учетом фактора координации в 
аграрной сфере; сравнительного анализа – для установления организационной структуры субъектов хозяйствования ис-
следуемой сферы; прогностический – для оценивания перспективности развития энергетической кооперации в достиже-
нии энергетического благополучия в сельском развития. 

Результаты исследования. Обоснованы теоретико-методологические положения относительно организационно-
экономической социализации предпринимательского хозяйствования на селе. Выявлена роль энергетических кооперативов 
в формировании энергетического благополучия сельских общин. 

Элементы научной новизны. Определены методический связь организационно-экономической социализации предпри-
нимательства с кооперацией как факторов сбалансирования экономических и социальных интересов в системе сельского 
развития; приоритетов улучшения отношений в системе социально-бытового обслуживания населения; организационных 
условий активизации использования возобновляемых источников энергии при формировании энергетического благополу-
чия на селе. 

Практическая значимость. Определены практические условия и особенности развития кооперации в энергетической 
сфере организационно-экономической социализации предпринимательского хозяйствования на селе. Систематизированы 
теоретико-методические характеристики связи энергетической кооперации с формированием системы энергоэффектив-
ного сельского развития, что практически предполагает активное участие сельских жителей в организации самообеспе-
чения энергетическими ресурсами через механизмы участия в создании и обеспечении функционирования энергетических 
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кооперативов. Доказано, что кооперация является важным структурным механизмом достижения энергоэффективности 
хозяйствования. Табл.: 1. Библиогр.: 24. 
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нимательское хозяйствования; социальное предпринимательство. 
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Підвищення якості життя людей та сталий розвиток агровиробництва –  
ключові цілі Стратегії продовольчої безпеки України 

3 грудня поточного року відбулося підсумкове засідання міжвідомчої робочої групи 
щодо розробки Стратегії продовольчої безпеки України. Робоча група створена за  
дорученням Прем’єр-міністра України  під головуванням Міністра розвитку економіки, 
торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка. 

В Україні виробляється достатньо продовольства для забезпечення здорового харчу-
вання. Проте частина населення має обмежений доступ до необхідних харчових продук-
тів через низьку купівельну спроможність. Відповідно це призводить до росту захворю-
ваності, зниженню життєвої та ділової активності, економічних збитків. 

Так, згідно з прогнозами FAO, якщо актуальні моделі харчування збережуться до  
2030 року, то рівень світових щорічних витрат у сфері охорони здоров’я, пов’язаних із 
смертністю та неіфекційними захворюваннями, досягне 1,3 трлн доларів США. Розрахун-
ки FAO показують, що щорічні втрати ВВП становлять 5%. 

Тому з метою зниження рівня захворюваності, забезпечення повноцінного доступу 
кожної людини до продовольства, продовольчої незалежності та сталого розвитку сіль-
ського господарства опрацьовується Стратегія продовольчої безпеки України. 

Стратегія передбачає упродовж всього періоду її реалізації спільну та скоординовану 
діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування у партнерстві з 
науковими установами, інститутами громадянського суспільства, міжнародними органі-
заціями та бізнесу. 

«Реалізація Стратегії дасть можливість забезпечити продовольчу незалежність,  
підвищити якість життя людей та стимулювати агровиробництво. Це у свою чергу на-
дасть можливість нарощувати експорт  сільськогосподарських і продовольчих товарів, 
забезпечуючи надходження валютних коштів та зростання ВВП», - прокоментував Міністр  
Ігор Петрашко. 

Пресслужба Мінекономіки 
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