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КООПЕРАТИВІВ
СТВОРЕННЯ З В У Т О В И ^ с ^ —
ринкових Відно- ----- ------- — «-'-UflA.розвиток ринкових В1ДНО- 

сиН в аграрному секторі 
України ставить перед сіль
ськогосподарськими товаро
виробниками вирішення пи- 
^нь не тільки розвитку ви
робництва, а й доведення 
сільськогосподарської про
дукції ДО споживача, пошуку 
матеріально-технічних засо-

тових обслугов-иЄ О бХ‘д Н ‘С т Ь  с т в 0 Ре н н я  збу- 
для вигід- т і Т  п Р ° ^ Ч Ч  сільськогосподарсь- 

ф ункиіон\^м Р О в и Р °^ Н иК а ''1,и ' Е Фе к т и в н е їх 
S  в в Z П О в Я З М Є  3  н ^ т ю  спеціа- 

аспекти г Г 1 К 0 0 П еРа ^  Розглядаються 
льтеті Т П1. . г о і п о в к и  н а  економічному факу- 

авріиської агротехнічної академії та 
------о к Р ел<І проблеми кооперативної^ освіти.

бів тощо. Ефективність усього господарювання ви
значає успішна ринкова діяльність. Проте сільського
сподарський товаровиробник повинен першочергово 
займатися розвитком виробництва. Перед керівника- 
ми сільськогосподарських підприємств різних форм ' 
власності постає проблема оптимального поєднання 
виробничої і ринкової діяльності. Вона набуває особ
ливої актуальності у країнах, які переходять від ко
мандно-адміністративної до ринкової економіки, до 
яких відноситься й Україна. Раніше держава повністю 
контролювала сільське господарство у формі забезпе
чення його засобами виробництва , обслуговуванні 
сільськогосподарських підприємств і закупівлі у них 
продукції за централізовано встановленими цінами. 
На етапі перехідного періоду до ринку держава по
ступово відійшла від виконання цих функцій, у тім 
числі, від забезпечення збуту сільськогосподарської 
продукції.

Нині вітчизняні сільськогосподарські товаровироб
ники змушені реалізувати свою продукцію різним 
комерційним структурам, так званим трейдерам, за 
Нінами, які нерідко навіть не відшкодовують витрат 
на її виробництво. Так, восени 2002 року ціни на зер 
но, яке скуповували різного роду посередники, дохо 
Дили до рівня 150-200 грн. за тонну (в середньому в 
Україні за січень — листопад реалізаційна ціна стано 
вила 312 грн.). Очевидно, що при такому рівні щн 
можна лише покрити витрачені засоби виро’ ’

говорити про прибутки не доводиться, ро 
ний аналіз формування ціни на борошно п о к  ’ 
навіть у тому випадку, коли товаровиро ник 
ляє Зерно безпосередньо у власному млині, В р 
*УЄ Лише 50 ВІДСОТКІВ ДОХОДУ від роздрі НО1 .

На противагу великій кількості посер ’ и _
ЛьШенню прибутків сільськогосподарськ думку

РИяє шлях вертикальної інтеграц ^одарсь-
Теграція передбачає створення сіль яКИ Х  фун-

.ІІХ Ко°перативів шляхом відокремлен т в а  ̂ фе р - 
в ’іД сільськогосподарського лідпр о д а р с Т ва для 

Орського, особистого селянського г ° б т 0  обслуго- 
Рї^нізації їх у більшому масштабі.

---------- ------- _------- пТлтІ^ько ї державної аграрної академії 
№ 4 -2 0 0 4 -ВІСНИК Полта

вуючий кооператив також 
виступає посередником, але 
всі прибутки від його діяль
ності надходять до товарови
робників, кожен із яких 
окремо веде своє господарс
тво.

Найбільш поширеними й 
історично первинними фор
мами обслуговуючих коопе

ративів є збутові кооперативи, з яких, на нашу думку, 
потрібно розпочинати і продовжувати розвиток об
слуговуючої кооперації і в Україні. Перевагами збу
тового кооперативу є:

можливість сформувати великі і сортовані партії 
продукції, яку можна реалізовувати як на біржі, так і 
на зовнішньому ринку. Обсяг біржових угод з уро
жаю 2002 року по зерновим та олійним культурам 
становив за внутрішніми угодами 4,8 відсотка від 
загального обсягу угод (2001 р. -  11,2 %). Ціна на 
біржах на пшеницю м’яку третього класу становила 
495 грн. (порівняно з 312 гри.).

можливість відстежувати рух продукції від момен
ту виходу її з виробництва до етапу споживання, мати 
інформацію про доходи різних посередників, про ви- • 
моги, що ставляться до продукції переробниками або 
торговими структурами тощо.

І, щонайголовніше, -  це можливість залишати 
сільському господарству ту частину прибутку, за ра
хунок якої живуть і процвітають ринкові посередни
ки. Адже загальновідомо, що одержувати прибуток у 
посередницькому бізнесі значно легше і менш ризи
ковано, ніж безпосередньо у сільськогосподарському 
виробництві.

Нинішня реальність свідчить про необхідність по
ширення обслуговуючих кооперативів, як це мало 
місце в Франції, Сполучених Штатах Америки та ін. 
Проблемам створення та розвитку обслуговуючої 
кооперації в нашій країні присвячені дослідження і 
публікації вчених, передусім С.С. Бакая, В.В. Гоїгча- 
ренка., В.В. Зіновчука, М.Й. Маліка, Л.В. Молдавана, 
А.О. Пантелеймоненка та інших. Проте не повністю 
з’ясованим залишається ще аспект важкого станов
лення ринкової економіки в Україні, що пов’язане 
також із відсутністю належної ринкової інфраструк
тури, в тому числі, й нестачею підготовлених кадрів. 
Не секрет, що багатьма керівниками і спеціалістами 
сільськогосподарських підприємств форми і функціо
нування обслуговуючих кооперативів досконало не- 
вивчені.

Таврійська агротехнічна академія першою серед 
закладів аграрної освіти розпочала підготовку на еко-
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ЕКОНОМІКА

номічному факультеті спеціалістів із економіки об
слуговуючих сільськогосподарських кооперативів. Ця 
робота -  за підтримки проекту Tacis “Сприяння роз
витку кооперативних сільськогосподарських органі
зацій в Україні4* -  розпочалася ще в 1999 році. Спеці
алісти проекту організовували для викладачів еконо
мічного факультету спеціалізовані семінари, а також 
поїздку по вивченню досвіду роботи обслуговуючих 
кооперативів у Франції. На основі зарубіжних матері
алів та української економічної літератури, разом із 
провідними вченими в області кооперації видано на-

*ої
вчальний посібник “Основи сільськогосп^?—  
обслуговуючої кооперації’*. ₽ сы

Сьогодні на рівні Міністерства освіти і I)av 
Міністерства аграрної політики України офі И 4  
відкрита спеціалізація “Економіка сільськогоспо*’"0 
ських кооперативів**, за якою в академії з д і й ^  
вже три випуски спеціалістів. Студенти однієї н /1'"0 
що виділяється під спеціалізацію, протягом навчав 
ного року вивчають основи сільськогосподар^ 
обслуговуючої кооперації загальним обсягом 
льного навантаження 1296 годин /рис. 1/:

Теоретичні та правові аспекти 
сільськогосподарської коопера Менеджмент та стратегія сільсь

когосподарських обслуговуючихОрганізація діяльності сільсько ції.

господарських кооперативів Обсяг навчального кооперативів
Обсяг навчального навантаження, год. -81, Обсяг навчального

навантаження год. -  108, 
у тому числі:
лекції- 3 0

у тому числі: 
лекції -  ЗО 
практичні заняття - 1 4

навантаження, год. -  81 
у тому числі: 
лекції -  24

практичні заняття -  30 самостійна робота -  37 практичні заняття -  24 
самостійна робота -  33

самостійна робота -  48 Форма контролю -  залік Форма контролю -  курсова
Форма контролю -  курсова 
робота, екзамен

робота, екзамен
І---------------------------------- ---------------

Спеціалізація “Економіка 
сільськогосподарських кооперативів”. 

Обсяг навчального навантаження, год. -  405 
у тому числі:

лекції -  126
практичні заняття -  106 
самостійна робота -  173

Основи кооперативного марке
тингу

Обсяг навчального
• навантаження, год. -  81 
у тому числі: 
лекції -  ЗО 
практичні заняття -  14 
самостійна робота -  37 
Форма контролю -  залік

Облік у сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативах 

Обсяг навчального 
навантаження, год. -  54 
у тому числі: 
лекції -  12 
практичні заняття -2 4  
самостійна робота -  18 
Форма контролю -  залік

Загалом із названих дисциплін читається 126 годин 
лекцій, 106 годин практичних занять, а також пи
шеться дві курсових роботи. Заняття проводять до
свідчені викладачі, студенти виконують дипломні 
роботи за тематикою вказаної спеціалізації.

Проблемою у підготовці кадрів за даною спеціалі
зацією є пошук фактичних матеріалів та баз для про
ходження виробничої практики із обслуговуючої ко
операції. Навесні 2003 року студенти спеціалізації

Рис. Обсяг навчального навантаження по дисциплінам спеціалізації 
“Економіка сільськогосподарських кооперативів”.

можливість разом із викладачами відвідати сільськ0 
господарський обслуговуючий кооператив ‘Тло°и  ̂
ський Пул4 Полтавської області, діяльність якого 
сно відповідає основним принципам коопераш1- 
нак, ця поїздка тільки частково допомогла в^Р1̂ 14 и 
проблему, тому що зняти її повністю може 
створення аналогічних кооперативних ф о р м у й  - 
межах області.
— ___

ДЛЯ підвищення рівня практичної ПІДГОТОВКИ

“ГлобиН'

в існик Полтавської державної агпяпыл-г
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Запорізькій області с і л г ^ ^ о с п - “= - ^ Н ° М і 
° іову^ ч і кооперативи створюються ° Д аРс ь к і  

^ Часто не відповідають кооперативній природ?" 
<аМІ керівники сільськогосподарських п іХ и  
L  також не досить зацікавлені в їх с т в о р е н и й  

С р і ^ о с я  1 В Х 0 Д ' « ^ « - п р а к т и ч н о ї  конфёрен 
^розвитку аграрного ринку, Щ о  проходила на бїїі 
Арійської агротехнічної академії у квітні 2003 p o S  
S a  повністо присвячена проблемам кооператив 

іоіруху в області.
На конференцію запрошувалися керівники район- 

управлінь сільського господарства, голови рай- 
держадміністрацій, представники асоціації фермерів, 
керівники агроторгових домів та окремі керівники 
сільськогосподарських підприємств і фермерських 
господарств. Основними причинами зволікання із 
створенням обслуговуючих кооперативів вказували-

технічної б™5 В Ш ЬН И Х  к о ш т і в; належної матеріально- 
тощо п  а З И ’ о с о б л и в о с ті менталітету українців 
жания ^.РО т е  основним, на нашу думку, було неба- 

итьщості керівників вникати в нову справу.
„ Л7

Д а н їІМ И  Міністерства аграрної політики, у регіо- 
краіни за 2002 рік створено 1037 сільськогоспо

дарських обслуговуючих кооперативів, у тому числі 
переробних, 172 заготівельно-збутових, 314 серві

сних, 406 багатофункціональних. Проте за роки випу
ску спеціалістів в області кооперації, жоден із них не 
був запрошений на роботу в кооперативи. Хотілося б, 
Щоб в Україні й Запорізькій області зокрема, ставало 
більше обслуговуючих кооперативів, які б допомага
ли виживати нашим селянам, а економічний факуль
тет Таврійської державної агротехнічної академії в 
змозі допомогти вирішити проблему із забезпечення 
кадрами для їх розвитку.
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