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Проблема. Високий рівень монополізації аграрного ринку в Україні експортно орієнтовани�

ми торговельними компаніями і різного роду посередницькими структурами перешкоджає ста�

новленню еквівалентних відносин між його суб'єктами, посилює цінову дискримінацію та ство�

рює умови для фінансового "знекровлення" сільськогосподарських товаровиробників. Нині

відсутній реальний вплив маркетингових кооперативів на процеси реалізації сільськогоспо�

дарської продукції в Україні. Мета. Метою дослідження є обгрунтування стратегічних пріоритетів

розвитку сільськогосподарських маркетингових кооперативів в Україні. Результати. В Україні

на офіційному рівні фактично визнається "дріб'язковий статус" маркетингових кооперативів,

незначна їх роль у формуванні конкурентного середовища аграрного ринку. Так, існуючими

нормативними документами передбачено, що бюджетну підтримку можуть отримати лише ті

кооперативи, членами яких є винятково особисті селянські господарства, дрібні фермери та

фізичні особи — сільськогосподарські товаровиробники (для придбання сільськогосподарсь�

кої техніки, обладнання). Кооперативні формування у сфері збуту, утворені сільськогосподарсь�

кими підприємствами та великими фермерськими господарствами, нині взагалі перебувають

поза увагою чиновників і позбавлені жодної державної підтримки. Пропозиції. Інституційну

підтримку розвитку конкурентного середовища аграрного ринку в Україні нині необхідно

здійснювати на основі розроблення та ухвалення Закону України "Про кооперативні агротор�

гові доми (агроторгові доми на кооперативних засадах)", яким треба передбачити порядок на�

буття юридичною особою статусу кооперативного агроторгового дому та позбавлення її тако�

го статусу, основні напрями діяльності, перелік послуг, механізми державної підтримки. До�

цільним є створення 1—2 таких кооперативів у кожному районі. Таким чином, кооперативні аг�

роторгові доми правомірно можна буде називати районними маркетинговими кооперативами.

Доцільною є реалізація стосовно районних маркетингових кооперативів та їх об'єднань заходів

державної підтримки експорту, передусім програм страхування ризиків при здійсненні експор�

ту, надання товарних гарантій, доступу та розвитку зовнішніх ринків.

Introduction. High level of agricultural markets monopolization by the export�oriented trading

companies and various intermediaries prevents the establishment of equivalent relations between

its subjects, increases price discrimination of agricultural producers in Ukraine. Currently, there is

no real influence of marketing cooperatives on the processes of agricultural products sale in Ukraine.

Purpose. The research aims at providing a strategic priorities for the development of agricultural

marketing cooperative stores in Ukraine. Results.In fact, undervalued status of marketing cooperative

stores, their insignificant role in competition environment of agrarian market formation is admitted
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Високий рівень монополізації аграрного ринку в

Україні експортно орієнтованими торговельними ком$

паніями і різного роду посередницькими структурами

перешкоджає становленню еквівалентних відносин між

його суб'єктами, посилює цінову дискримінацію та ство$

рює умови для фінансового "знекровлення" сільсько$

господарських товаровиробників. Незважаючи на те,

що у 2013 р. вартість експорту рослинницької продукції

з України становила 8,9 млрд дол. США й порівняно із

2001 р. зросла більш як у 12 разів, рентабельність її ви$

робництва у сільськогосподарських підприємствах за

цей період знизилася із 35,8% до 11,1% [1, с. 55, 69].

Поліпшити позиції сільськогосподарських підприємств

на ринку можна шляхом сприяння створенню ними коо$

перативних об'єднань для узгодженого збуту сільсько$

господарської продукції та уникнення, тим самим, па$

нування на ринку торговельних посередників.

Проте слід констатувати відсутність реального впли$

ву маркетингових кооперативів на процеси реалізації

сільськогосподарської продукції в Україні. Це зумовле$

но як незначною кількістю цих кооперативів, так і не$

відпрацьованістю економічного механізму їх функціо$

нування, наслідком чого стало небажання товаровироб$

ників створювати ці структури та реалізовувати продук$

цію з їх допомогою.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Зростання ролі кооперативного сектора в сучасних

розвинених економіках підкреслюється у працях низки

зарубіжних дослідників: Дж. Нембхард [2]; Й. Біджме$

на, К. Хагедорна, М. Ханіша та ін. [3]; Е. Еверсала, С. Алі

та Д. Чесніка [4]; Б. Райца і Т. Тремайна [5]. Вони наго$

лошують на значних структурних змінах, які відбувають$

at the official level in Ukraine. Thus, existing normative documents provide the budget support for

cooperatives whose members are exclusively privately owned farms, small farmers and individual

agricultural producers to purchase agricultural machinery and equipment. Cooperative organizations

in sales, formed by agricultural enterprises and large farms, are generally ignored by officials and

deprived of any state support. Conclusion. Institutional support of the competitive environment of

the agricultural market formation in Ukraine should be based on the development and adoption of

the Law of Ukraine " About co�operative agro�trading houses (agro�trading houses on a cooperative

basis)". It is necessary to provide the procedure for acquiring of legal entity status for cooperative

agro�trading house and deprivation of such status procedure, define main activities and

responsibilities, services, mechanisms of state support in this document. Creation of 1—2 such

cooperative stores is expedient in every region. Thus, cooperative agro�trading houses can be named

regional marketing cooperative stores. The implementation of state export support measures (export

risks insurance, provision of commodity guarantees, access and development of foreign markets) is

reasonable for regional marketing cooperatives and their associations.

Ключові слова: сільськогосподарський маркетинговий кооператив (маркетинговий сільськогосподарсь�
кий обслуговуючий кооператив), агроторговий дім, районний маркетинговий кооператив, сільський (пер�
винний) заготівельно�збутовий кооператив.

Key words: agricultural marketing cooperative (marketing agricultural attendant cooperative), agro�trading
house, regional marketing cooperative store, rural (primary) procurement�sale cooperative store.

ся у цьому секторі: посилення інтеграційних процесів,

зростання ролі кооперативних об'єднань, професійності

та поінформованості їхніх менеджерів, концентрації

ними значних обсягів товарообігу.

Розкриттю особливостей становлення і розвитку

кооперативного сектора в пострадянських країнах при$

свячені аналітичні доповіді фахівців Інституту аграрно$

го розвитку в Центральній та Східній Європі [6], Субре$

гіонального бюро МОП для країн Східної Європи і Цен$

тральної Азії [7], Інституту розвитку аграрних ринків [8].

Питанням організації роботи сільськогосподарських

кооперативів в Україні, удосконалення внутрішніх еко$

номічних взаємовідносин та управління, їх маркетинго$

вої діяльності та обліку значну увагу приділяли В. Зінов$

чук, М. Малік, А. Могильний, Л. Молдаван, В. Гончарен$

ко, В. Моссаковський та ін. Дослідженню проблемати$

ки функціонування маркетингових кооперативів в

Україні, чинників низької ефективності їх діяльності при$

свячені розділи авторської монографії [9, с. 78—121].

У той же час у більшості досліджень мало уваги при$

діляється розвиткові вітчизняних маркетингових коопера$

тивів (маркетингових СОК), практично не усвідомлюється

їх величезний потенціал як інструменту захисту та розвит$

ку конкуренції на аграрному ринку, реалізації інтересів

сільськогосподарських товаровиробників. Залишається

невирішеною низка проблем методологічного і практич$

ного характеру, невідпрацьованим до кінця залишається

механізм взаємовідносин маркетингових кооперативів із

сільськогосподарськими товаровиробниками. Існує не$

обхідність обгрунтування стратегічних пріоритетів розвит$

ку маркетингових СОК, посилення ролі держави в їх ста$

новленні, що вимагає подальших наукових пошуків.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування стратегічних пріори$

тетів розвитку сільськогосподарських маркетингових

кооперативів в Україні.
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ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Авторська концепція розвитку сільськогосподарсь$

ких обслуговуючих кооперативів (СОК) як інструмента

захисту і розвитку конкуренції на аграрному ринку дещо

відрізняється від загальноприйнятої нині на державно$

му рівні. У Державній цільовій економічній програмі

підтримки розвитку сільськогосподарських обслугову$

ючих кооперативів на період до 2015 року, затвердженій

Постановою Кабінету Міністрів України (КМУ) від

3.06.2009 р. [10], відзначалася важлива їх роль у спри$

янні доступу особистих селянських, фермерських гос$

подарств та фізичних осіб — сільгоспвиробників до

постійно діючих каналів реалізації аграрної продукції.

Вважаємо це абсолютно правильним, оскільки переваж$

на частина трудомісткої продукції (картоплі, овочів,

фруктів, молока та м'яса) виробляється саме цими суб$

'єктами, передусім господарствами населення.

Проте в контексті стратегічної перспективи розвитку

великотоварного виробництва не слід забувати про іншу

ключову функцію обслуговуючої кооперації — сприян$

ня організованому збуту продукції, узгодженому обсто$

юванню своїх інтересів на ринку сільськогосподарськи$

ми підприємствами (за винятком агрохолдингів). Саме ця

їхня функція є важливою в плані захисту та розвитку кон$

куренції на аграрному ринку, а також розширення участі

товаровиробників в експортних операціях. Її реалізації

сприятиме розвиток великих маркетингових СОК, роз$

ташованих у районних центрах, засновниками яких є

сільськогосподарські підприємства та дрібні сільські

(первинні) обслуговуючі кооперативи.

В Україні ж на офіційному рівні фактично визнаєть$

ся "дріб'язковий статус" CОК, незначна їх роль у форму$

ванні конкурентного середовища аграрного ринку. Так,

Постановою КМУ "Про затвердження Порядку викорис$

тання коштів, передбачених у державному бюджеті для

підтримки сільськогосподарських обслуговуючих коопе$

ративів" від 9.03.2011 р. [11] передбачено, що бюджетні

кошти спрямовуються на конкурсних засадах на фінан$

сову підтримку СОК, членами яких є винятково особисті

селянські, фермерські господарства та фізичні особи —

сільськогосподарські товаровиробники, для придбання

сільськогосподарської техніки, обладнання.

Таким чином, кооперативні формування у сфері збу$

ту, утворені сільськогосподарськими підприємствами

(крім фермерських господарств), нині взагалі перебу$

вають поза увагою чиновників і позбавлені жодної дер$

жавної підтримки. Хоча саме вони мали би стати клю$

човою ланкою розвитку конкурентного середовища на

аграрному ринку.

Наприклад, Стратегією соціально$економічного

розвитку агропромислового комплексу Російської Фе$

дерації на період до 2020 року (наукові засади) перед$

бачено, що кооперативна система збуту сільськогоспо$

дарської продукції до 2020 року має займати на агро$

продовольчому ринку не менш як 50% його загальних

обсягів, що дозволить їй стати рівноправним суб'єктом

ринку, вагомим конкурентом сучасним торговельно$за$

купівельним структурам посередників [12, с. 43].

Розвинені країни, передусім ЄС, США, Канада, де

практично відсутні особисті селянські господарства,

розв'язали проблему збуту сільськогосподарської про$

дукції не шляхом створення дрібних кооперативів у

сільській місцевості (які б реалізовували картоплю, ог$

ірки, помідори, кавуни й дині), а широкомасштабної

заготівельно$збутової інфраструктури на засадах коо$

перації та її інтеграції з торгівлею, підприємствами хар$

чової та переробної промисловості. У США фермерські

кооперативи є власниками великих переробних під$

приємств, елеваторів тощо.

За даними Національної асоціації фермерських ко$

оперативів США, понад 2 млн американських фермерів

є членами одного чи більше кооперативів, яких на$

лічується більше 3000. За підсумками 2013 р. товаро$

обіг фермерських кооперативів загалом становив 246,1

млрд дол., у т.ч. маркетингових кооперативів — 144,6

млрд дол. Активи американських фермерських коопе$

ративів оцінюються у 82,6 млрд дол. [13, с. 5]. Більшість

маркетингових кооперативів у США займаються збері$

ганням, реалізацією та переробкою зерна (дві третини

від загальної кількості), молока (12%), фруктів і овочів

(13%) [14].

У грунтовній колективній праці за редакцією Й. Бідж$

мена підкреслено, що в ЄС у 2012 р. ринкова частка

кооперативів становила: на ринку молока — 56%, фрук$

тів та овочів — 42%, зернових — 34%, свинини — 27%

[3, с. 11].

Однією з причин скептичного ставлення окремих

вітчизняних вчених та урядовців до перспектив розвит$

ку маркетингових кооперативів на аграрному ринку слу$

гували невдачі зі створенням в Україні мережі район$

них агроторгових домів (АТД), котрі так і не стали ваго$

мою ланкою реалізації продукції товаровиробниками.

Проте результати авторських досліджень, викладених

у низці публікацій [9; 15; 16], свідчать, що це пов'язане

не з безперспективністю їх розвитку, а винятково з не$

відпрацьованістю нормативно$правової бази, а також

організаційно$економічного механізму їх функціонуван$

ня.

З нашої точки зору, інституційну підтримку розвит$

ку конкурентного середовища аграрного ринку нині

необхідно здійснювати за аналогією з оптимізацією

системи оптових ринків сільськогосподарської про$

дукції (ОРСП) в Україні. Абсолютно очевидною є не$

обхідність перереєстрації агроторгових домів та опти$

мізації їхньої діяльності. Це доцільно робити на основі

розроблення та ухвалення Закону України "Про коопе$

ративні агроторгові доми (агроторгові доми на коопе$

ративних засадах)", яким треба передбачити порядок

набуття юридичною особою статусу кооперативного

агроторгового дому (КАТД) та позбавлення її такого

статусу, основні напрями діяльності, механізми держав$

ної підтримки. Доцільним є створення 1—2 КАТД у кож$

ному районі. Таким чином, кооперативні агроторгові

доми правомірно можна буде називати районними мар$

кетинговими кооперативами (РМК).

Для уникнення рентоорієнтованої поведінки чинов$

ників при наданні юридичній особі статусу КАТД необ$

хідно розробити перелік об'єктивних параметрів, яким

вона має відповідати (мінімальна кількість засновників

— сільськогосподарських підприємств або сільських

обслуговуючих кооперативів, мінімальні обсяги реалі$

зації засновників протягом попередніх трьох років, на$

явність установчих документів і документально засвід$
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чені відомості про засновників, бізнес$план діяльності

з оцінкою майбутніх обсягів реалізації).

Державна політика підтримки сільськогосподарсь$

ких маркетингових кооперативів, яким надано відпові$

дний статус, має здійснюватися шляхом:

— сприяння створенню, організації діяльності та їх

ефективному функціонуванню;

— створення та підтримки функціонування системи

інформаційного забезпечення районного маркетинго$

вого кооперативу, виділення бюджетних коштів для

підготовки та підвищення кваліфікації кадрів, зайнятих

у цих кооперативних формуваннях, їх інформаційної

підтримки;

— застосування до РМК таких само механізмів

фінансової допомоги і підтримки, як і для сільськогос$

подарських підприємств;

— включення до місцевих програм соціально$еко$

номічного розвитку заходів зі створення та забезпечен$

ня діяльності РМК;

— законодавчого забезпечення і сприяння їхній ек$

спортної діяльності як найбільш наближених до сіль$

ськогосподарських товаровиробників структур.

Засновниками районного маркетингового коопера$

тиву, поряд із сільськогосподарськими підприємствами,

мають бути сільські (первинні) обслуговуючі коопера$

тиви, діяльність яких певним чином (в окремі періоди)

стимулюється з боку держави. Вказаний механізм умож$

ливлює формування в Україні вертикально$інтегрова$

них кооперативних об'єднань.

Очевидно, що бюджетну підтримку (в рамках про$

грам розвитку тваринництва, рослинництва тощо) ма$

ють отримувати передусім ті сільськогосподарські

підприємства, які реалізують продукцію через прозорі

канали збуту, насамперед через РМК, аграрні біржі

тощо, а не через посередницькі структури з викорис$

танням "тіньових" схем, розрахунків, уникнення оподат$

кування. Поряд із державним стимулюванням розвитку

маркетингових кооперативів це сприятиме активній

участі в їхній роботі сільськогосподарських підпри$

ємств, фермерських господарств, посилюватиме їхні

конкурентні позиції на внутрішньому ринку [17].

Авторську модель формування окремих маркетин$

гових каналів збуту сільськогосподарської продукції,

кооперування та інтеграції сільськогосподарських то$

варовиробників як основи розвитку конкурентного се$

редовища на аграрному ринку наведено на рисунку 1.

РМК виступає своєрідним інструментом захисту кон$

куренції, розвитку конкурентного середовища на заса$

дах координації дій товаровиробників. Подібна коор$

динація дій на основі створення кооперативу дає змогу:

— формувати конкурентоспроможні партії про$

дукції, і таким чином здобувати нові ринки збуту про$

дукції;

— за рахунок масштабу операцій підвищувати вар$

тість реалізації і таким чином отримувати вищі прибутки;

— економити на витратах з реалізації і завдяки цьо$

му посилювати конкурентні позиції на ринку;

— підвищувати власну прибутковість за рахунок уз$

годжених дій на ринку з метою впливу на ціну і розши$

рювати таким чином асортимент продукції, що реалі$

зується (молоко, велика рогата худоба, свині);

— спільно орендувати великі складські приміщен$

ня, бази зберігання продукції і, використовуючи їх на

повну потужність, економити на витратах зі зберігання;

— закуповувати мінеральні добрива, паливно$мас$

тильні матеріали із суттєвими знижками, що дозволяти$

ме постачати їх виробникам за нижчими цінами, ніж вони

могли бути, якби ті купували їх самі в невеликій кількості,

і завойовувати таким чином ресурсний сегмент ринку;

— уникати сезонних коливань цін на ресурси, заку$

повуючи їх у період зниження цін.

Таким чином, за рахунок стимулювання розвитку

кооперації, впровадження досконаліших інструментів

координації інтересів товаровиробників можна без за$
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Рис. 1. Модель формування окремих маркетингових каналів збуту
сільськогосподарської продукції

Джерело: сформовано автором (початок розробки моделі покладено автором у [17]).
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лучення значних сум грошових коштів сприяти зростан$

ню прибутковості виробництва сільськогосподарської

продукції.

Нині головна причина недостатньо високих цін про$

дажу продукції сільськогосподарськими товаровироб$

никами криється у відсутності можливості здійснювати

експортні операції. Завдяки виходу на зовнішній ринок

сільськогосподарські товаровиробники могли б отри$

мати додатковий прибуток, обчислюваний як різниця

між світовою і внутрішньою ціною за мінусом витрат,

що супроводжують відправку продукції на експорт.

Вітчизняні товаровиробники (окрім агрохолдингів) у

більшості випадків не в змозі вийти на зовнішній ринок

через відсутність [15, с. 4]:

— великих партій однорідної товарної продукції в

окремих виробників;

— достатніх сум обігових коштів для здійснення

експортних операцій;

— оперативної інформації про кон'юнктуру зов$

нішніх ринків — обсяги попиту та пропозиції, рівень цін,

наявність конкурентів тощо;

— фахового досвіду з питань реалізації продукції

на експорт.

Вирішити ці проблеми можна шляхом реалізації ок$

реслених вище механізмів кооперування зусиль

сільськогосподарських товаровиробників для обстою$

вання своїх інтересів на ринках. Важливою є реалізація

стосовно районних маркетингових кооперативів заходів

державної підтримки експорту, передусім програм стра$

хування ризиків при здійсненні експорту, надання то$

варних гарантій, доступу та розвитку зовнішніх ринків

(детальніше відзначені програми стимулювання експор$

ту сільськогосподарської продукції розкриті в ав$

торській публікації [18]). Назагал розвиток кооперації

має стати одним із найважливіших напрямів аграрної

політики в Україні у сфері інституційних перетворень на

майбутні 10—20 років.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

За результатами досліджень процесів кооперації та

реалізації інтересів суб'єктів аграрного ринку в Україні

стає очевидною доцільність реалізації запропонованих

стратегічних пріоритетів розвитку сільськогосподарської

обслуговуючої кооперації як інструмента розвитку кон$

куренції, у рамках яких передбачається трансформація

державної підтримки її розвитку, формування та держав$

на підтримка великих сільськогосподарських маркетин$

гових кооперативів, розташованих в районних центрах.

Розроблена модель формування окремих маркетин$

гових каналів збуту сільськогосподарської продукції на

основі кооперації дозволяє задіяти механізми забезпе$

чення виконання ключової функції обслуговуючої коо$

перації — сприяння організованому збуту продукції і

погодженому обстоюванню сільськогосподарськими

товаровиробниками своїх інтересів на ринках із яскра$

во вираженим олігопсонічним середовищем. Реалізація

запропонованих в рамках авторської моделі кооперації

інструментів інституційної підтримки розвитку конкурен$

тного середовища на аграрному ринку в Україні сприя$

тиме еквівалентності обміну, зростанню прибутковості

аграрного виробництва.

Підтримка функціонування зазначених великих коо$

перативних формувань за участю сільгоспвиробників має

стати важливим пріоритетом аграрної політики як у сфері

виробництва сільськогосподарської продукції, так і в інших

сферах їх діяльності — сферах заготівлі, переробки, збе$

рігання, оптової торгівлі сільськогосподарською продук$

цією і продовольством; матеріально$технічного забезпе$

чення сільгоспвиробників; виробничого обслуговування та

надання інших послуг. Тому проблеми розвитку сервісної,

постачальницької кооперації, кооперації у сфері викори$

стання інформаційних технологій та дорадництва мають

стати предметом подальших наукових розвідок.
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