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АгРАРного сЁктоРА нАц!онАльнот Ёконом|ки

нА основ! потБнцшлу кРЁдитних сп!лок
в. !. климЁЁ(@; к. с. к|БЁнко

(8ищий навчальний заклад }коопсп!лки
<[1олтавський ун!верситет економ!ки ! торг!вл!>)

Аногпац!я' !осл!0>кено проблемш !нновац!йноео ро3вц[пку аерарноео секгпора гпа об/рунгпо-
3ано ва)клцв!сп'ль коопера[пцвноео кре0шгпування аерарноео сек{пора |кра[нш.

!(ллочов1 слова: !нновац[[, !нновац|йн! процесц, !нновац!йна !нфрасгпрукгпура, кооперагпцвн[
о реан !зац/|', кре0 ш п н ! сп !л кц'

9 натп час як1сть управл!ння 1нновац|йни_
\1и процеоами стас визначальним фактором
конкурентоспромо)кност1 п|дприсмств, у тому
зиол1 п!д::рисмств аграрного сектора еконо-
::!ки. Б о|:тьському господарств1 за останн|
15 рок|в спостер|галось 1нновац|йне в|дста-
вання в!д |нтлих галузей економ|ки, унасл1док
чого знизився р|вень конкурентоспромо}шоо-
т1 аграрних п|дприсмотв, загальмувався роз-
виток | вттровадэкення у виробництво високо-
технолог|ч}!их процес|в, атако>к пог|ртпилась
як|сть трудового потенц|алу.

||ризи:за названих явищ полягас у непо-
сл|довност| проведення науково-технолог]ч-
но| та 1нновац!йно| пол|тики в аграрн|й сфе-

р1 економ1ки' низьк1й ефекгивност1 та якост!
мправл|нття !нновац!йними !1роцесами. 3 огля-

:]у г1а це, пов1{оц|нне вк.пгочення с1льського

господарства у процес розвитку нац1онально|

|нновац|йно1 сиотеми, отриманЁ1я ним статусу
пр1оритет:но| галуз| у впровад)1(ертн! основт*их

заход1в |нновац|йно| пол|тики нин1 е особливо
актуальними проблемами розвитку нац|ональ-
но| економ|ки.

!осл|д:кення |нвестиц1йгто-|нновац1йних

процес1в у нац1ональт:|й економ|ц1та проблем

розвитку в аграрному сектор| зд!йонтовали так|

в|тчизнян| внен|, як 1. Ф. [есць, 3. €. [удзь,
1. Б. 1ванець, [1. А. }1айко, м. й. йал1к [3, 6,

9-11]та 1гл.

!ос.гт1дхсення науково-г;рактичних аспек-
т!в д!яльност1 кредитт+их стт!_г:ок висв1тлен!

у працях ]]. 8. [ончаренка, Б. Б. 3!новнука,

-[{. Р. йолдава}{а, А. Ф. |1а;ттелеймоненка |4,
8, 12, 13] та |н.

\4етоъо статт| с визначе|{ття м1сця | рол! кре-

дитних оп|лгок у г:роцес| ф1нансового забез-

печення 1т;новац|йно? д|яль;:ост| в1тчизняних
с!льського сподарських вироб:тик| в.

|{оняття <|нновац1|>) розглядасться багато-
аспектно: як система, зм1на, г1роцес або резуль-
тат упровад)кення. 3 мето*о однозначного його

розум1ння доц|льно у-гочнити зм|ст категор!й
<новац|}>, (нововведен1{я))'га <<|нновац!я>.

Ёовац|! отвор}о}оться в результат| науко-

во] та науково-техн|чно] д|яльност| [1аукових,

проект}{их' науково-досл|дних та |нгпих ор-

ган|зац!й. Ё1овац|я з моме1{ц в]1ровад)кення

у будь-яку сферу д|яльност'1 стае нововведен-

ням. -!{кщо виробник |]кладе сво| заощад}(ення

у розробку г|ововведень - |\е т]льки г1о'{овина

справи. [оловьтого ознако1о впровад}(ення но-

вовведення с перетворення його на форму [н-

новац|й' Ёововведення € е'1ементом |нновац||,

але ц| поняття }{е с то'го)кними [1].
€утн1сть по|]ять <!нновац1я в с|льському

господарств|> чи <агро|нновац|я>> недостатньо

досл!д>кегто. Ёа нагпу А}мку потр1бно розгля_
дати ц| поня1-1я як тотохсн| та тлумачити зм|ст

як упровад}кення в аграрну сферу технолог|ч-

@ Ёауковий в!сник [1олтавського ун!верситету економ!ки |торг!вл!. -2о13. _ \э 4 (60).
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них' техн1чних, орган1зац1иних' економ1чних,
еколог|чних, селекц|йно_генетичних 1 1нтлих
вид|в 1нновац1й з мето|о отримання еконо_
м|чного ефекц, що забезпечить зм!ни якост|
)киття л}одини та компонеттт{в >киво| природи
(тваритти чи рослини). у с|льському госпо_

дарств! необх|дно вир|зняти спе;диф!нний вид
1нновац!й - селекц!йно-ге}|етичний, завдяки
якому створ}о}оться умови для тт|двищент:я

вро>кайноот| с!льськогосподарських культур

у дек!.гтька раз|в 1 продуктивност1 всього с|ль-
ськогосподарського виробництва.

Фб'сктом дер}кавного регул}овання 1:'тнова-

ц|йно| д|яльност| е |нновац|йний процес, який
мас багато тлумачень. 3а р|зними п|дходами,
!ннова:1|йний процес мо)кна визначити як:
1) пер1од в|д зарод:кеннят |де| до !1 комерц!й-
но| реал|затд1]; 2) процес' який охоплтос весь

цикл перетворення наукового знання' науко-
вих !дей, в|дкритг|в 1 виттаход|в на |нновац|то;
3) сукупн1сть науково-тохнолог!чних' техно-
лог{чних 1 орган|зац1йних зм1н, що в!дбува-
1оться в процес1 реа.гт|зац|1 1нновац|й; 4) про-
цес с1ворення ! впровадження ьтово[ техн!ки.
технолог|й, розробки нових матер|ал|в 1 нових
виробгтиг1тв тош{о. Фт>ке, 1нновац!йний процес
мо}(на розг'тядати як гц|леспрямовану комп-
.]1ексну д!яльт:1сть, що пов'язана з| створенням
наукових знань ! використанням ]х у практич-
н|й д1яльност1 [14].

€унасний стат: забезпечення науково-до-
сл1дно| д{яльност1 у сфер1 с|льгоспвироб-
}{ицтва с незадов|льним' що зумовл1оеться
значним ступенем зале>кност'| матер|ально-
'гехн|чгто| бази в|дттов|дних установ, браком
прилад1в обладнання то1цо. ,{ер>кавне ф1нан-
сування забезпенусться на 4'7-7з '% в|д по-
треби. 3аходи дер)кави в |нновац1йн!й сфер1

аграрг1ого виробництва зумовлена не т|льки
1нтересами аграрних п1;1приемств, але й !н-
тересами нац|онального розвитку. Ёеобх|д-
н|сть дер:кавного регул}овання 1нновац!йного
процесу в аграрному виробництв! викликана
соц1ально-економ|чними проблемами, депре-
сивним станом аграрного виробництва, }{едо-

л1 ками механ !зму р инков ого саморегул1о ва}]1ня

нововвед1ень, як| не можуть бути вир|тпон1 без

унаст1 держави. (оц|ально-економ|нна роль
дер}ка|]и в агропромисловому комплекс] ви-

значас основгт! функц1| дерх(авних орган|в
щодо регул}овання |нновац1й, а саме: коорди-
нац|йну стимул}о}оч} правову' профес1йну
1нстицц! ог1альну, фондоутвор}о}очу' страхову

[14]
Ёа сунасному етап| мо}(на визттачити так|

основн| напрями |нновац1йного розвитку аг-

ропромислового виробни:1тва: п!двищення

рол{ науково-технолог|члтих фактор|в у по-
доланн1 кризових явиш{ в агропромисловому
комплеко1, зб|льтлення експортного потенц[-
алу за рахтнок науком|стких технолог|й ! ви-

робництв, зменп1ення зале>кност| економ!ки
в1д |мгторц; в1дрод;кення та стимул}овання
творно| ]1!яльност1 винах|дник1в 1 рац|онал|-
затор|в аграрг1ого виробництва; пр1оритетний

розвиток л}оди11и, забезттечення ]1 б1олог|чно
чистими продуктами харчування.

Аля п|двищення ког1курентоспромо)кнос-
т| аграрного виробництва пр!оритет повинн|
мати |нвестиц|| у впровад)*(ення нових |ннова-

ц!йних проект|в: розробку перспективних ви-

соковро)кайних сорт! в с |льс ь кот'о с подарських
ку.1ь'гур. гру!]то';ахис|{их систем ! орган|нного
землеробства, виробниц'гво еколог|чно чисто|
продукц1| на основ] енерго- та ресурсозбер1-
]'а}о1{их ::ехнолог|й, нов|тн!х сис'гем захисту

рослин. ]]а>кливо тако)к акцентувати увагу на

доц|льт;ост| |нвестит1|й у розвиток виоокорен-
табельълих галузей тваринництва, закуп|влто
сучасних технолог!й | обладнання для збер!-
гання' переробки, фасування та маркування
с|льськогосподарсько| продукц||. 1!льки сис-
темт:| кап!т:аловкладення у впровад}кення ви-

щезазначених заход|в будуть слрияти 1пвид-

кому набуттго аграрними п|дприсмствами
конкурентних переваг на внутр|гпн|х ! зовн1тш-

тт|х ринках [14].
|1{об ефективно розвивати аграрне вироб-

ництво його пост]йно потр1бтто ф|нансувати.
|1роте аграрний сектор економ|ки банк]вськ1

установи не вва)ка}оть пр1оритетним об'сктом
!нвестуванття. 1_1еодноразов| спроби представ-
ник1в агропромио'!ового комплексу створити
та розвинути сиот'ему с|льськогосподарсько|
кооперац11 з метого забезпечення аграрного
сектора економ]ки ф!нансовими ресурсами, не

залуча}очи ,1о цього про|1есу банк1вськ! уста-
нови, не мали усп|ц. 1-{е пояснтосться недоско-
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нал1от}о чинного законодавства, яке не визнае
так| утворення неприбутковими орган|зац|ями
та намагасться оподаткувати отриман[ аграр-
ними п|дприсмствами доходи. } цьому кон-
текст| необх1дно п|дкреслит{{, !!1Ф неприбут-
ков| оргат*1зац!|, заснован| ф!зинними особами
для задоволення особистих 1 колективних по-
тре6, а от}(е' !х метоъо с не отримання прибут-
ку, а забезпечення |нтерес|в унасник1в такого
об'еднання. Фт>ке, в1дсутн|сть альтернативи
тим суб'сктам ф|нансового ринку д1яльн|оть
яких в1дбувасться за принципом макоим|зац||
прибутку призводить до значного здоро)1чан-
ня названого виду кредиттто-ф|нансових ре-
суро1в. 1ак1 обставини зму|пу}оть виробник|в
с ]льсько го сподарсько| продукц|| тшукати |нгп!

-]'}керела залучення 1нвестиц|й.

{о заход1в, як| умо>кливлто}оть використан-
ня потенц|алу креди'тних сп!лок для потреб
.учаоного розвитку аграрг{ого сектора нац1о-
нально| економ|ки мо)кна зарахуватт.т так|:

1) забезпенити доступними ф1нансовими
ре сурсами якомога б1льгпо] к|лько ст| суб' скт|в
аграрного сектора у вигляд! п|льгових кре-

-:ит|в;
2) п1двищення розвитку :тр!оритетних для

-1'ержави галузей аграрного виробництва;
3) п|двищення |нвестиц|йно| привабливос-

т! аграрних п|дприемств;
4) стаб1;г|зац|я розвитку системи кредит-

зих сп|лот< 9кра|ни [5].
€истема кредитно| кооперац|| 9кра[ни мае

значний потенц|ал. Бона с достатньо розви-
н}'то}о, розгалу)кено}о та предотавлена в ус!х
;ферах нац1онально| економ!ки. Фактично
э\,4уо (14'4 млн оо|б) населення !кра!ни про-
кивае у с|льськ|й м|сцевос'г|. .{|яльн|сть зна-
чно[ чаотини кредитних сп]лок ор|ентована на
]адоволе}{ня саме !х потреб (зокрема у наданн!
кредит|в на розвиток 1 модерн1зац|то фермер-
.ьких господаротв).

|1роте система кредитних сп1лок дислоко-
зана нер|вном|рно, к|льк|сть осередк1в | ф1л1й
не с достатньо1о для задоволення потреб нле-
н1в, а обсяг наявних ф!нат+оових ресурс!в не
-ас змоги кредитним сп1лкам задовольнити
потреби с];гьськогосподарських товаровироб-
ник|в у ф|нансових ресуроах [5].

1онутона проблемн|сть гооподарсько| лрак-
тики зумовила лояву концепт11| створення ко-
оперативно| кредитно? системи для аграрного
сектора 9кра!ни. [| розробником с Б. Б. [онча-
ренко' який виокремив |1осл|довн1 етапи на-
званого процооу [4].

[1ертпий ета]1 - самоорт'ан!зац1я кредитних
сп|лок в окремих облас'гях. Б резуль:'ат! цього
ма}оть бути отворен! та нале}к{{им чином ле-
гал|зован! областт1 об'едттан;:я (асоц|ац1!) кре-
дитних сгт|лок в областях. Асоц1ац|| в|зьмуть
на себе виконання таких функц!й: навчання'
консультування, }оридичне та 1нформац1йне
супровод)кення д|яльност| кредитних оп1лок;
аудит ! анал|з ф|ттансового с'тану сво!? нлен1в;
по1пирення |де[ кредитно| кооперац1| та допо-
мога у створегтн! {{ових оп|лок; представлен-
ня руху кредитних сп|лок ]] органах влади та
м|сцевого самоврядува1{ня. Асоц|ац1] почнуть
формувати рег|отталььт1 стаб|л|зац|йн1 фонди
кредитних сп|тток, як| поступово перетворять-
ся тта фонд гара]{тува}{ня вклад1в' ш{о суттсво
зб 1льтпить мо>клив |сть залучення с п|.ттками об-
лаот| зол;н1штн1х ф|нансових ресуро|в. Фбласн|
асоц|ац|| аграрних кредитних сп!лок з часом
стаг{уть членами }{ац|онально| асоц[ац1| кре-
дитних сп1лок }кра|ни (нАксу чи |нтцого по-

д|бного до не| орган|затд|йного утворення).
\ругий ета]т - створен}1я на баз| об;таснот

асоц|ац|] кредитних сп|лок Фб'сднано!' кре-
дитно| сп!лки (окс). |{ров1дного функц1сто
тако| стт!лки стане за]1ученг{я в!льних котпт|в

кредитних сп|лок. банк!в та !нгших крелитор!в

для реф!наноування креди1'них сп1лок облао-

т| та зд1йснен1{я |гттл:их законних ф|наноових
операц|й' 1]е дозволить кредитним сп|лкам
област{ стати б|льтп с'габ|льними ! поту>кними

ф|нансовими орган|зац|ями, що будуть ефек-

тивно управляти свое}о л|кв|дн|ст+о. Фактич-
но об'еднана кредитна сп|лка в сво|й област1

де-факто стане кооперативним банком, але з

мен1пим набором послуг (так зваттото <обме-

жено}о л|ценз1ето>).

|рет|й е]-аг] - створе1{ня об'сднаними кре-

дитними сп|лками областей 1_{етттрально1

об'еднано| кредитно| сп|лки (цокс). 1_{я ор-
ган!зац|я нац|огта'ггьно го р| в ня буАе в ико г*увати

роль ф|гтансово] агтекс-уста}{ови' що передба-
час створенн'{ кооперативт{ого центрального
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банку. |{роцедура повного л1цензуван1{я на-

званого виду д]яльност| завертпить формуван-
ня класично1 трир1внево| кооперативно| кре-

дитно} системи. 1{е с надзвичайно ва)кливим в

умовах |снутоного б анк|всь кого законодавства'
яке мо)кна оц|нити як несприятливе для роз-
витц кредитування в|тчизняного аграрного
виробттицтва.

[1ри т1ьому сл1д зазгтанити' що в ход| вне-

оення в1дпов]дних зм|н у банк|вське зако}1о-

давство' формування коо{1еративно| кредитно|
системи для аграрного сектора !кра|ни мохсе

бути продов)кено такими етапами (нетвертим 1

п'ятим), як1 дозволять вивести створену в ре-
зультат| реал1зац|| попередн!х етап|в коопера-
тивну систему на як|сно новий р!вень.

9етвертий етап - реорган1зац|я об'сднаних
кредитних сп|т;ок областей у повноц!нн! об-
лаон1 (м|сцев|) кооперативн| банки. 1_{е дозво-
лить об'сднаним кредит|{им сп!лкам в облас-
тях стати банками де-}оре | роз:пирити перел|к

послут], як| мо:куть надавати сво|м нленам (так

звана (повна л|ценз1я>). Фт:ке, за умов спри-
ятливого законодавства об'сднан| кредитн!
сп1лки в областях мо)куть легко | 1пвидко пе-

ретворитись на повноц|ттн1 м|сцев| банк1вськ]

установи з повним набором банк|вських по-
слуг.

[|'я"л:ий етап - створення м|сцевими коопе-

ративними банками 1]ентрального аграрного
кооперативного банку нац|онального р!вня.
{е мохсе бути зд1йонег{о 1пляхом реорган|за-
ц1т |_1Ф(€ 1 буле лог|чним завер1пенням побу-

дови повноц!нно| кооперативно| банк|всько|
системи для аграрного сектора !кра|ни, що
в1дпов1датиме аналог|чним свропейським сис-
темам. |{ентральний аграрний кооперативний
банк поеднас вс| м]оцев1 кооперативн| банки
в €дину систему, надасть [м переваги велико-
го системного банку без втрати незале>кност|

й автономност|. 1{я вся кооперативна система
прац}оватиме в |нтересах малих 1середн1х п!д-
присмств А[1к, оск1льки вони будуть ]1 сп|в-
власниками 1 змохсуть управляти не}о через
сво[ низов| орган1зац|1 - кредитн! сп|лгки 'га

м!сцев! кооперативн! банки.
Фтх<е, запропонований п!дх1д дозволить за

короткий терм!н створити осЁ]ову над1йно| й
е фективт*о| сиотеми ко о !]еративного кредиту-

вання аграрного сектора }кра|ни' 1пвидк|сть
подаль1шого розвитку яко| зале>катиме в!д
п|дтримки дер)кави (передус|м в|д внесення
необх|дних зм|н до законодавства). 11роте на-
в|ть без т'ако| п|дтримки ця система здатна до
саморозвитку, хоча в|дпов1дгт] процеси будуть
в|дбуватиоя знач1{о г:ов|льтт|тле.

Бивчення !снутоно| в 9кра|н! практики на-

дання кред{итних послуг доводить нагальну
необх1дн{оть вт!лення в )киття запропоновано|
вище кон!{епц1| побудови ътац|онально| систе-
ми кредитно| кооперац|]. } натп нас в 9кра|н1
в|дсутн| будь-як1 необх{дн| умови для ство-

рення ефективних коот]еративних банк|в св-

ропейського типу на основ] чинного 3акону
к|1ро багтки 1 банк|вську д|яльн1сть>. {кщо у
пев}{ому рег!от+1 9кра1ни виникне !н|ц|ативна

група з| створет+т+я м!сцевого кооперативного
банку яка в|зьме т*а себе зобов'язання забез-

печить внесення 1-1е менш1 як 50-ма потенц!й_

ними учас}|иками банку вклад|в до йтого ста-
тутного катт1талгу в розм1р1 1,0 млт: свро | яка
погодиться будувати д|яльн1сть цього банку на

основ| класичних, визнаних в усьому св!т! ко-

оперативних принцип|в :ц !тт1ц|атива заслуго-
вувагиме вагомо| дер;кавно1 п|дтримки 1 мо>ке

стати ще одним |нс:'итут'ом у систем| кредиту-
вання аграрного б1знесу. 3авдяки ефективному
механ!зму ф 1нагтсуван ня, який здатн | створити
кредитлт| оп!лки та кооперативн| банки, п!д-
приемства агропромислового ком11лексу змо-
)1(уть отримати дос1у11 до кредитних ресурс|в.

Розвиток аграрного сектору економ|ки с

надзвинайно ва)кливим для }кра|ни, зва)ка!о-

чи на галузеву структура !: нац1онального гос-
подарства. Б умовах ф!нансово-економ|чно1
кризи1 насл1дки яко| в|днува}отьоя | до цього
насу |стотно послабилась дер}кавна п|дтримка
аграрного сектора економ 1ки }кра!ни.

Агропромис;говий оектор нац!онально]
економ|ки в|днувае брак ф1нансових котпт|в'

необх]дних для розвитку. 1од1 як в економ|чно

розвинутих кра|нах агропромисловий сектор
активно впровад)кус |нновац|] (нов1тн1 сорти'
до6рива, техн1ку та |н.), в]тчизнятн! аграр|[ не

ма}оть нав|ть м1н|мальгго необх1дного обся-
гу ф|нансово| п1дтримки. [1рибуток аграрних
п1дприсмств невисокий | не нестаб|льний, а

от)ке, власних когпт|в д.|1я розвитку в|тнизня-
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н1 фермери, як правило, не ма}оть. Банки, по-
при прийняття урядом нормативно-правових
акт1в, спрямованих на п|дтримку малого | се-

реднього б|знесу (3акотт !кра|ни <|{ро розви-
ток та дер)кавну п1дтримку малого | середньо-
го п|дприемг{ицтва в !кра1н| в|д22.03.2012р.
-\р 4618-у{)), й дос1 не зац1кавлен| в наданн1
кредит!в через низьку платоспромо:к;т|оть

фермерських господарств (що зумовлено ри-
зиком веде}{ня такого виду д1яльност|). 3а на_
3ваних умов кредитт-т| сп!лки мо)куть стати
в а)клив им д}(ере)-1ом ф 1нан сування д |яль но ст|
с|льськогосподарських виробттик!в' ) 1ереваги
кредитних кооператив|в полягатоть у такому:

. кредитн| кооперативи в ход| ф1гтансо-
во| д|яльно ст| дотриму!оться мен1-1] ризиково?
стратег|| пор|вняно з невеликими за розм1ром
комерш1йними банк1вськими установами;. кредит{:| кооперативи е б|льтп стаб!льни-
:ти пор|вняно з комерц1йними ф|нансовими !н-
.тицтами через високий р|вень кап!тал|зац1|
;"* ст|йкост| ресурсно| бази;

. розгалужен|сть системи, що дозволяс
_;птим|зувати ф1нансов1 потоки' ефектив-
но розпод|лити ризики' скоротити витрати,
оптим1зувати спектр банк1вських операц|й,
\!аксимально захистити кооперативну |ттфра-

.труктуру в!д небшканих вплив|в зовн|тпнього

.ередовища;
. автономн|сть, завдяки як|й забезпечу-

:ться ст1йка система реф|нансування;. захищен|сть системи кредитних коопе-

ратив|в в1д ефекц <<дом1тто>>, завдяки скон-
_пентрован|й на другому р1вн| !нформац1| про
эеальний ф1наноовий стан м!сцевих коопера-
тивних банк!в;

. наявн|сть внутр1тпньосистемних гаран-
ттйних фонд|в, ко1пти яких забезпенуготь ф|-
чансове оздоровлення коопсрати в1 в:

. внутр|тпня консол]дац|я, характерна для
кооперативно| сиотеми;

. дотримання фундаме1{тальних коопера-
:!!вних принцип1в [2].

3а умови розвитку кредитних сп|лок е вс|

::|дстави д.,!я твердх(ення стосовно того' ]цо
ь майбутгтьому с|льськогосподарськ1 п|лпри-
-_\1ства змо)куть не т|льки о'гримати ::озичков!
ко1пти на г:1дтримку поточ!{о| д|яльност|, а й

ф1наноувати за допомого}о цього механ1зму

впровад}(ення |нновац1й. (редитн| кооперати-
ви ма}оть достатн|й потент1|ал внутр|тпнього

розвитку. 1'{е створтос мо}кливост1 д.пя засто-
сування як|сно нових п!дход|в до гтобудови
ц|ло| системи _- :з|д первин|]их оргат:|зац|й до
1]ентральгто1 об'еднатто| кредитгто1 сп|лки. 3а

умов |нституц|йно| визна1{ег|ост| та г:абуття

економ|чно1 <ваги> у сфер| надання ф!нансо-
во-кредитних ]1ослуц 'гака система змох<е |с-
тотно олрияти розвитку ц|;;их галузей ! сфер
економ|ки, зокрема таких як с!льське гоопо_

дарство' а тако)к 'горг|вля, малий 1 середн!й
б1знес у сфер! виробгпицтва товар|в 1пирокого
спо)киван}{я' транспорту' 1'еплично]ю госпо-
дарства тощо.
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|1антелеймоненко А' Ф. Аграрна коопера-

ц1я в )/кра{н!: теор|я ! практика: монограф|я

/ А. о. []антелеймоненко. - -|[олтава: РББ
пуску 2008. -347 с.

)/до сконален;-тя ! нноваг\| йно| д|яльно ст1 в А[11{

_ вимоги ,ласу | [1' А. .]1айко, м.Ф.Баб|снко,
|{. й. \4узика, €.,т1. Бузовський, Ф. 1. [ойнук'
м. м. 1{у.гтасць // Ёконом!ка А|{1{. - 2007 ' -
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8. !'1' |{лцменко; Ё. €' !{ц6енко (вь!с!!ее учебное заве0енце !коопсоюза <(пол(павск!]й унц-
версц(пе[п экономцкц ц !пореовлш>). @6еспеченце цнноваццонноео развц'пця а?рарноео
сек|пора наццональной эконо!1|1цкц на осноее по'т'енццала креёшгпнь!х со!о3ов.

Анногпацшя. ?1ссле0овань| проблемь| цнноваццонноео развцгпця аерарноео сек(пора ц обо-

снована ва>кнос[пь коопера(пцвноео кре0шгпованця аерарноео сек[пора украцнь!.

!{ллочевьле слова: цнновацц.], цнноваццоннь!е процессь!' цнноваццонная цнфрас|прукпура,
коо п е р а (п ц в н ь!е ор еан ц3 а цц ц, крео ц п н ь| е со ю3 ь!.

|/" |. [{|]гпеп*о; [{' 5. }{!Беп*о (Ро!|ата !!п!тегз!!у о{ Ёсопогп!с5 апа [гаёе) 3шррой !ппоуа|1уе

6ете!оргпеп! о{ |Ае а9г]сц!!цга] зес!ог о{ !!те есопо'пу Базе6 оп ро|еп!|а| сге6|| цп|опз.
5шгпгпац' [!-ле ргоб|егп3 о{ !ппоуа|!уе ёеуе!ор|пеп| о{ |!те а9г!сш!{шга! $ес/ог ап6 ргоие6 [!ле

!гпроЁапсе о{ а соорега[!те !еп6|п9 а9гаг]ап 5ес|ог о{ (]*га]пе"

[(еуитог6з: !ппоуа[!оп, !ппоуа[!оп ргосе55е5, ]ппоуа[!оп !п{газ[гцс[цге, соорега|!те ог9ап!та!!оп$,

сге6|[ о-уп]опз.
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