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Визначальним

фактором

ефективного

функціонування

АПК

є

формування такої організації та управління агропромисловим виробництвом,
яка б забезпечувала високу конкурентоспроможність аграрних підприємств всіх
форм власності та господарювання.
Товаровиробники агарного сектора Південного регіону, до яких відносять
аграрні формування Миколаївської області, знаходяться на початковому етапі
формування

ефективної аграрної політики. З

метою зацікавлення

як

вітчизняних, так і іноземних партнерів у вливання капіталу в сільське
господарство, виникає необхідність впровадження логістичної концепції
ведення бізнесу, а саме використання сучасних інтегрованих логістичних
систем, тобто системи управління потоковими процесами, яка в свою чергу
розширює сферу застосування методологічного інструментарію логістики у
спрямуванні на між функціональну інтеграцію та оптимізацію доцільної
сукупності видів виробничо-господарської діяльності у їх взаємозв'язку та
взаємозалежності, починаючи з окремих операцій і закінчуючи наскрізним
управлінням потоковими процесами.
Дефіцит коштів унеможливлює придбання нової техніки, а відповідно
виникає

потреба

використання

у

наявної

розробці
техніки,

механізмів

забезпечення

вдосконалення

організації

ефективного
перевезень,

поліпшення обслуговування технічних засобів.
Транспортне обслуговування сільськогосподарських товаровиробників
знаходяться на низькому рівні, а це вимагає заміни традиційної моделі
транспортного обслуговування на логістичну, спрямовану на економію витрат
часу, коштів і, як наслідок, зменшення собівартості продукції.

До розповсюджених форм існування аграрного підприємництва належать
корпоративна та кооперативні, на базі яких розвивається модель логістичної
організації аграрного бізнесу. На відміну корпоративної моделі логістичної
організації агробізнесу, метою якої є отримання максимального прибутку
корпорації за умов одноосібного контролю за закупівлею, виробництвом та
розподілом, кооперативна передбачає контроль на засадах демократичного
управління з метою мінімізації логістичних витрат та підвищення доходів
членів кооперативу.
Створення

спеціалізованого

агрологістичного

кооперативу

забезпечуватиме окремий логістичний процес в діяльності його членів або
інших суб’єктів господарювання, а саме :
- вигоду від участі у великих за обсягом логістичних операціях,
створення конкуренції комерційним посередницьким фірмам та уникнення
конкуренції між собою, використання професійного менеджменту;
- забезпечення економічної ефективності не тільки від виробництва, а й
від подальших стадій руху виробленої ними продукції у межах логістичного
ланцюжка певного товару;
-

вдосконалення

логістичних

операцій

в

сфері

розподілу

(транспортування - оптова торгівля – роздрібна торгівля - споживання);
- вихід на вигідні ринки збуту, постачання і послуг, у тому числі
міжнародні;
Одна з важливих передумов формування і успішної діяльності
агрологістичних

кооперативів

полягає

у

територіальній

концентрації

сільськогосподарських товаровиробників, а обов’язковою умовою початку
розробки проекту організації кооперативу має бути їх ініціатива та
зацікавленість.

Важливе

значення

має

також

підтримка

становлення

кооперативу з боку органів державного управління та сільськогосподарських
громадських об’єднань.

