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ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ТА РОЗВИТОК 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ОБСЛУГОВУЮЧИХ 

КООПЕРАТИВІВ

Підвищення ефективності діяльності органічних товаровиробників мо-
жливе за рахунок створення досконалої системи збуту та реалізації виробле-
ної органічної продукції.  Багато вчених вважають, що проблему збуту орга-
нічної сільськогосподарської продукції можуть вирішити створення збутових 
кооперативів. 

Звичайно, кожне органічне господарство може самостійно займатися ре-
алізацією своєї продукції, проте, здебільшого, цьому перешкоджають: несфо-
рмована збутова інфраструктура, неможливість забезпечити великі партії про-
дукції та висока вартість утримання збутового підрозділу. Внутрішні продово-
льчі потреби населення країни забезпечуються за рахунок традиційних харчо-
вих продуктів. При цьому органічна продукція відіграє другорядну роль серед 
продуктів харчування, про що свідчать дослідження Федерації органічного 
руху України. Так, станом на  31.12.2016р. сучасний внутрішній споживчий 
ринок органічних продуктів в Україні зріс до 21,2 млн. євро. Упродовж остан-
ніх років обсяги споживання органічної продукції постійно зростають. Якщо у 
2010 році український ринок органічних продуктів оцінювався на рівні 2,4 млн 
євро, то до 2017 року він зріс у 8,8 разів [1]. Споживання органічної продукції 
збільшується, особливо у великих містах. Реалізація продукції відбувається 
через мережі супермаркетів, спеціалізовані магазини, що займаються прода-
жами органічних продуктів, а також через мережу Інтернет [2]. 

Варто відмітити, що Україна має значний потенціал з експорту органі-
чних продуктів. Експерти оцінюють щорічні можливості надходження кош-
тів від продажу такої продукції на зовнішніх ринках до 50 млн. євро. Основ-
ними країнами-експортерами є Німеччина, Австрія, Польща, Італія, Франція, 
Нідерланди, Данія, Швейцарія, США, Канада, попит у яких з кожним роком 
зростає[3, с 279].

Світова практика функціонування органічного сектору показує, що для 
товаровиробників найбільш ефективною є кооперативна модель збуту орга-



ПРАВОВА ДЕРЖАВА: ІСТОРІЯ, СУЧАСНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ …

231

нічної продукції. На думку експертів Федерації органічного руху України, 
для розвитку вітчизняного органічного ринку необхідно розвивати сільсько-
господарську кооперацію, створювати спеціалізовані місця на оптових рин-
ках, сприяти розвитку експорту органічної продукції [4].

На сьогодні інфраструктура ринку органічної продукції в Україні хара-
ктеризується відсутністю достатньої кількості сертифікованих складів для 
зберігання продукції, переробних підприємств для виробництва органічних 
харчових продуктів, а також посередницьких структур для заготівлі та поста-
чання органічної продукції. При цьому за рахунок збільшення кількості ви-
робників органічної сільськогосподарської продукції зростає потреба у ство-
ренні відповідних збутових кооперативів. 

Збутовий кооператив  – це об’єднання сільськогосподарських товаро-
виробників, яке надає допомогу у реалізації органічної продукції виробленої 
його членами. Він має змогу сформувати та продати партію товарів за вищою 
оптовою ціною безпосередньо споживачу або зберігати продукцію щоб реа-
лізувати її коли ціна на неї буде вищою [5].

До основних причин, що стримують подальший розвиток сільськогос-
подарських збутових кооперативів, належить [3]:- відсутність локального 
розміщення дрібнотоварних виробників органічної продукції. Внутрішній 
ринок органічної продукції лише починає формуватися, тому багато фермер-
ських господарств проходять процедуру сертифікації та вивчають цей ри-
нок.;- відсутність розуміння суті сільськогосподарських збутових коопера-
тивів, що бере свій  початок із часів колективізації сільського господарства; -
однією з найбільших проблем розвитку кооперації є відсутність достатнього 
фінансового забезпечення для створення належної матеріально-технічної ба-
зи. Потенційні члени кооперативів мають обмежені фінансові можливості 
через низький рівень доходів. До того ж, на регіональному рівні відсутні дієві 
програми підтримки новостворених та наявних кооперативів. На державному 
рівні розглядаються можливості фінансової підтримки сільськогосподарсь-
ких товаровиробників різних організаційних форм [6].

Незважаючи на низький рівень розвитку збутових кооперативів на рин-
ку сільськогосподарської органічної продукції, вони мають значні перспек-
тиви. Основними перевагами кооперації є те, що вона надає аграріям можли-
вість зайняти свою ринкову нішу в локальній продовольчій системі; підви-
щити ефективність виробництва сільськогосподарської продукції, викорис-
товуючи спільну господарську діяльність. Створення кооперативів дозволить 
організувати збут продукції підприємства через централізовану логістичну 
систему [7, с.50]. В Україні спостерігається тенденція до збільшення кількос-
ті органічних сертифікованих господарств та розширення площі сільськогос-
подарських угідь. Проте внутрішній ринок органічної продукції є малорозви-
неним. Його основними характеристиками є відсутність достатньої кількості 
сертифікованих складів, переробних підприємств, а також посередницьких 
структур, що загалом ускладнює організацію заготівель, переробку та поста-
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чання сільськогосподарської органічної продукції. До того ж дрібнотоварні 
виробники із власною продукцією залишаються поза основними заготівель-
но-збутовими ланцюгами на внутрішньому ринку. Тому в подальшому перс-
пективним напрямом розвитку ринку збуту органічної продукції є створення 
кооперативів,  які об’єднуватимуть органічні дрібнотоварні господарства. 
Виходячи з цього, потрібно і надалі розглядати питання перспективи розвит-
ку та моделей  функціонування збутових кооперативів на ринку сільськогос-
подарської органічної продукції.
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ДО ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКОЇ ПРОПОЗИЦІЇ В УКРАЇНІ

На сучасному етапі економічного розвитку держави ефективність праців-
ників знижується, недостатньо творчого підходу, раціоналізаторської роботи та 
винахідництва, системності. Однією з основних ознак сучасного економічного 


