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ПРОДОВОЛЬЧИХ СИСТЕМ РЕГІОНУ 

У статті автор розглядає доцільність програм створення та підтримки корпоративних і 
холдингових організацій внутрішньої торгівлі, особливості об’єднання кооперативних торго-
вих структур, пропонує проведення експерименту зі створення “народних магазинів”, а та-
кож створення таких форм торгових об’єднань, як торгові ліги, спеціалізовані торгові союзи. 
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I. Вступ

0
 

Продовольча забезпеченість є однією зі 
складних глобальних проблем людства. 
Особливо актуальною вона є для країн, що 
розвиваються, і держав з перехідною еко-
номікою, де через слабку розвинутість і не-
ефективність сільськогосподарського виро-
бництва, низьку платоспроможність насе-
лення душове споживання продуктів харчу-
вання значно нижче від прийнятих медичних 
норм. Ця обставина значною мірою загост-
рює проблеми здоров’я людей, провокує 
соціальну напруженість, формує залежність 
країни від імпортних постачань продовольс-
тва, підриває основи державної безпеки. 

II. Постановка завдання 
Дослідити формування інтегрованих ви-

робничо-торгівельних систем у продоволь-
чому секторі регіону. 

III. Результати 
Теоретичною основою цієї статті стали 

праці українських науковців, у яких знайшла 
своє відображення проблема продовольчо-
го забезпечення населення. Цю тему дослі-
джували: Л. Абалкіна, Е. Борисенко, А. Гор-
дєєва, С. Дзарасова, В. Зволинський, В. Ілья-
шенко, В. Коровкіна, М. Латинін, О. Лебе-
динська, Т. Лозинська, В. Маслакова, В. Мед-
ведєва, В. Милосердова, В. Назаренко, С. Пи-
лієва, С. Семенова, Ю. Хромова й ін. 

У сфері внутрішньої торгівлі реформа пі-
дприємств передбачає: 
– вибір оптимальної організаційно-право-

вої форми торгових підприємств, здат-
ної впливати на формування внутріш-
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нього ринку й активізацію діяльності віт-
чизняних товаровиробників; 

– створення сприятливих умов для інтег-
рації господарської діяльності різних то-
ргових структур; визначення концепції 
розвитку різних видів і типів торгових пі-
дприємств, включаючи створення су-
часних роздрібних і оптових “ланцюгів”, 
заснованих на загальних підходах до 
формування асортименту, вибору техні-
чних засобів оснащення, оформлення 
інтер’єру та зовнішнього вигляду підпри-
ємств, застосування однакових форм 
обслуговування; 

– поліпшення управління на підприємст-
вах, стимулювання підвищення їх ефек-
тивності й конкурентоспроможності, зни-
ження витрат обігу, створення умов для 
реалізації товарів за помірними цінами; 

– чітке розмежування відповідальності та 
прав власників, керівників, персоналу і 
споживачів, розвиток механізму корпо-
ративного управління, захист прав акці-
онерів, забезпечення вільного перероз-
поділу прав участі в капіталі акціонерних 
товариств і переходу таких прав до 
ефективних власників; 

– забезпечення інвестиційної привабли-
вості підприємств. 

Великі торгові корпорації в країнах з роз-
винутою ринковою економікою становлять 
фундамент їх економічної потужності та 
конкурентоспроможності, перш за все, на 
внутрішньому ринку, а за ним – і на ринках 
інших країн [3]. 

Становлення нових великих торгових ко-
рпорацій в Україні – це також питання від-
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новлення її внутрішнього ринку, ринкової 
конкуренції. 

У формуванні торгових корпорацій і хол-
дингів доцільно орієнтуватися на різнома-
ніття їх типів і форм, створення умов для 
розвитку конкуренції. 

Переважною організаційно-правовою фо-
рмою торгової корпорації можуть бути акці-
онерні товариства відкритого та закритого 
типів; товариства з обмеженою відповідаль-
ністю; інші види господарських товариств, 
передбачені законодавством України; хол-
дингові компанії, до складу активів яких 
входять контрольні пакети акцій інших підп-
риємств [1]. 

Для впровадження процесу формування 
торгових корпорацій доцільно розробити за 
участю державних органів і зацікавлених 
приватних структур цільові програми ство-
рення та підтримки корпоративних і холдин-
гових організацій внутрішньої торгівлі за ос-
новними стратегічними напрямами: продук-
ти харчування; товари легкої промисловості; 
будівельні матеріали; меблі тощо. Одне з 
основних завдань торгових корпорацій – 
сприяння відновленню позицій вітчизняних 
товаровиробників на внутрішньому ринку. 

Аналогічні заходи можуть бути розроб-
лені спільними зусиллями торгівлі та про-
мисловості у сфері аграрного та інших това-
рних ринків країни. 

При формуванні великих торгових кор-
порацій слід вивчити можливість створення 
спільних підприємств, насамперед, зі спорі-
дненими підприємствами в країнах СНД та 
інших зарубіжних країнах. У створенні тор-
гових корпорацій можуть брати участь дер-
жавні органи, які здійснюють управління 
державним пакетом акцій. 

При створенні торгових корпорацій буде 
забезпечено дотримання вимог антимоно-
польного законодавства з коректуванням у 
випадках необхідності окремих його поло-
жень на користь створення найбільш сприя-
тливих умов для розвитку вітчизняного ви-
робництва і становлення ефективного внут-
рішнього ринку. 

В українській практиці вже розвиваються 
фінансово-промислові групи, у рамках яких 
об’єднуються інтереси товаровиробників, 
торгових підприємств і фінансових установ. 

Фінансово-промислові групи створюють 
реальні можливості для підтримки вітчизня-
них товаровиробників, розвитку інфраструк-
тури переробної промисловості й водночас 
для зміцнення торгової системи [2]. 

Світовий досвід і вітчизняна практика 
дають підстави припустити, що створення 
фінансово-промислових груп може відбува-
тися в таких сферах [2]: 
– структурна перебудова торгівлі з метою 

ліквідації дисбалансу розвитку її окре-

мих ланок (роздрібна, оптова торгівля та 
громадське харчування); 

– активізація внутрішнього потенціалу го-
сподарських структур, які входять до 
групи, і створення на цій основі особли-
вих механізмів їх самофінансування, пі-
двищення інвестиційної діяльності на 
споживчому ринку; 

– поява нових технологій складських і ко-
мерційних операцій, а також надання 
транспортно-експедиційних послуг з пе-
ревезення торгових вантажів з мініма-
льними витратами за максимально ко-
роткі строки з раціональним викорис-
танням техніки. Ми пропонуємо у сфері 
товарного обігу створення таких корпо-
ративних структур, як торгово-фінан-
сово-промислові групи. 

У світовій практиці значне місце на спо-
живчому ринку посідають кооперативи різ-
них видів. Їх розвиток дає змогу краще по-
єднувати переваги цивілізованого ринку з 
вирішенням соціальних проблем, створен-
ням умов для повного задоволення потреб у 
товарах і послугах з боку найменш забезпе-
чених верств населення. 

У Росії ще напередодні 1917 р. було бі-
льше ніж 400 тис. кооперативів, зокрема 
235 тис. споживчих. За радянських часів 
споживкооперація, хоч і була одержавле-
ною, зберігла кооперативне членство, ство-
рила розвинуту матеріально-технічну базу, 
стала багатогалузевою системою, орієнто-
ваною в основному на обслуговування сіль-
ського населення. На сьогодні споживкоо-
перація перебуває в кризовому стані. Її час-
тка в роздрібному товарообігу країни знизи-
лася з 23% в 1991 р. до 3% в 2005 р. Обсяги 
закупівель сільськогосподарської продукції, 
виробництва товарів на підприємствах спо-
живкооперації зменшилися в 10 разів [4]. 

Але все-таки споживкооперація через 
традиційні зв’язки із сільським населенням 
має можливості певною мірою відновити 
свої позиції та справити позитивний вплив 
на розвиток внутрішнього ринку. 

Разом із цим у сфері внутрішньої торгівлі 
можуть набути розвитку й виробничі коопе-
ративи. Законодавством визначено, що до 
виробничих кооперативів належать усі види 
кооперативних організацій, що передбача-
ють особисту трудову участь своїх членів у 
господарській діяльності. 

За рішенням відповідних державних або 
регіональних органів у сфері торгівлі можуть 
діяти унітарні комерційні організації, не на-
ділені правом власності на закріплене за 
ними майно. Це майно перебуває, відповід-
но, у державній власності. Керівники такого 
підприємства призначаються власником або 
уповноваженим ним органом. При забезпе-
ченні державними підприємствами ефекти-
вної роботи та належного рівня обслугову-
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вання населення державні органи мають на-
давати цим підприємствам необхідну підт-
римку, не форсувати їх перехід у приватну 
форму власності. 

Комерційні організації з метою координа-
ції їх підприємницької діяльності, захисту 
загальних майнових інтересів можуть за 
домовленістю між собою створювати об’єд-
нання у формі асоціацій або союзів, які є 
некомерційними організаціями. 

Набувають розвитку такі форми торгових 
об’єднань, як торгові ліги, спеціалізовані 
торгові союзи, торгово-промислові палати 
тощо. Їх основні функції полягають у захисті 
інтересів внутрішньої торгівлі, розробці кон-
цепції її розвитку, вивченні та поширенні 
вітчизняного й зарубіжного досвіду, участі в 
розробці та здійсненні державних програм 
становлення внутрішнього ринку й активно-
го залучення вітчизняних товаровиробників. 

На сучасному етапі розвитку внутрішньої 
торгівлі спостерігається прагнення до інтег-
рації господарської діяльності різних торго-
вих структур. 

У торгову практику активно й послідовно 
проникає усвідомлення того, що формуван-
ня інтегрованих торгових систем дає змогу 
поєднати гнучкість ринкової організації тор-
гової діяльності з ефектом централізованого 
керівництва. 

За своєю суттю інтегрована торгова сис-
тема являє собою форму виробничих відно-
син між великим і малим бізнесом. 

У соціальному аспекті інтегрована торго-
ва система може розглядатися як метод 
ефективного здійснення економічного спів-
робітництва та досягнення соціального ком-
промісу у відносинах малого, середнього й 
великого підприємництва на споживчому 
ринку. 

В організаційному плані інтегрована тор-
гова система є добровільним договірним 
об’єднанням підприємств різної спеціалізації 
та сфери діяльності, створена з метою вза-
ємного вирішення підприємницьких завдань. 

В економічних відносинах інтегрована 
торгова система є формою поступової кон-
центрації торгових операцій окремих торго-
вих структур при мінімізації їх господарсько-
го ризику та витрат. 

Для розвитку інтегрованих торгових стру-
ктур в українській торговій практиці на сьо-
годні склалися певні передумови. Зовнішні-
ми стимуляторами розвитку інтеграційних 
процесів є ринкова невизначеність, знижен-
ня з різних причин попиту та пов’язане із 
цим загострення проблеми реалізації, чис-
ленні ускладнення на шляху руху товарів до 
споживачів, зумовлені нерозвинутістю ін-
фраструктури торгової діяльності. 

Сформувалися мотиви, які спонукають 
до інтеграції, і всередині самої торгової га-
лузі. Вирішальним серед них є посилення 

конкуренції, нехай навіть в її нерозвинутій, а 
нерідко й гіпертрофованій, формах. 

Аналіз сучасних тенденцій розвитку інте-
граційних процесів на споживчому ринку 
країни показує, що цей рух відбуватиметься 
за досить традиційною схемою – від простих 
багатогалузевих об’єднань до складних між-
галузевих конструкцій з реалізацією як гори-
зонтальних, так і вертикальних систем гос-
подарських відносин [3]. 

Певною специфікою інтеграційних проце-
сів у торгівлі може стати велика якісна різно-
манітність підприємств і об’єднань, що виз-
начається підгалузевою структурою торгівлі. 

З урахуванням аналізу світової торгової 
практики можна припустити, що інтеграційні 
процеси в торгівлі проходитимуть на базі 
виникнення таких видів об’єднань, як ланцю-
гові торгові організації, кооперативні об’єд-
нання торгових структур, добровільні розд-
рібні й оптові ланцюги. 

Ланцюгові торгові організації як вид доб-
ровільного об’єднання, в принципі, можуть 
формуватися як в оптовій, так і в роздрібній 
ланці торгівлі. Проте найбільш характерною 
структурою вони мають стати для роздріб-
ної ланки, включаючи громадське харчуван-
ня. 

Суть цього об’єднання полягає в тому, 
що велике торгове підприємство створює 
власну ланцюгову мережу підприємств або 
укладає договір з малими або середніми 
торговими структурами, на основі чого ос-
танні як філіали отримують право на реалі-
зацію певних видів товарів на конкретному 
товарному ринку під торговельною маркою 
головного підприємства (система франчай-
зингу). Причому ця торговельна марка ши-
роко відома споживачам і розуміється ними 
як своєрідна гарантія якості. 

Торгові організації можуть створюватися 
на принципах добровільного підпорядкуван-
ня, з використанням договорів оренди або 
навіть продажу підприємства з дотриман-
ням норм, передбачених законодавством. 

Загальним принципом роботи подібних 
об’єднань має стати суворий контроль за 
роботою учасників об’єднання з боку голов-
ної структури, аж до її участі у вирішенні 
оперативно-господарських питань інших чле-
нів об’єднання. 

Кооперативні об’єднання торгових струк-
тур або об’єднання асоціативного типу мо-
жуть створюватися з метою посилення по-
зицій ланцюгових торгових структур. Суть 
цього виду об’єднань полягає в тому, що 
група малих і середніх торгових структур 
буде прагнути забезпечити власну стабіль-
ність не за рахунок використання відомої 
торговельної марки якого-небудь головного 
підприємства, а на основі формування об-
разу нової торгової групи, здатної до жорст-
кої конкуренції на споживчому ринку. 
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Принциповою особливістю роботи таких 
об’єднань має стати узгодження та центра-
лізація виконання найбільш важливих функ-
цій господарської політики. Виходячи із цьо-
го, можна припустити, що подібні об’єд-
нання набудуть значного поширення в тор-
гівлі та громадському харчуванні. Саме в 
цих торгових сферах узгодження закупіве-
льно-збутової політики та централізації фу-
нкцій товаропостачання є підставою для 
виникнення об’єднання. 

Найбільш перспективним напрямом ство-
рення об’єднань асоціативного типу в розд-
рібній торгівлі може бути об’єднання мага-
зинів з однаковою концепцією розвитку: ма-
газини зі змішаним асортиментом і невисо-
кими цінами, магазини спеціалізовані з осо-
бливими формами торгового обслуговуван-
ня, універсальні магазини, які пропонують 
нові форми торгового обслуговування. 

У громадському харчуванні об’єднання 
найбільш доцільні при організації обслуго-
вування в загальноосвітніх установах. 

Розвиток ланцюгових торгових структур і 
об’єднань асоціативного типу в роздрібній 
торгівлі та громадському харчуванні неми-
нуче спровокують інтеграційні процеси в 
оптовому ланцюзі. Прагнучи зберегти свої 
позиції на ринку, оптові структури неминуче 
прийдуть до необхідності інтеграції з розд-
рібними структурами на договірній основі. 
Тим самим формуватимуться добровільні 
роздрібно-оптові ланцюги або об’єднання 
контрактного типу. 

Об’єднання цього типу покликані коорди-
нувати функції оптової та роздрібної торгівлі 
на принципах загальної комерційної страте-
гії при збереженні повної юридичної та фі-
нансової незалежності кожного члена об’єд-
нання. При цьому роздрібні структури, які 
входять у ланцюг, як правило, повинні бу-
дуть мати єдину фірмову назву, уніфікова-
ний товарний асортимент, спільну політику, 
визначену оптовою структурою. 

Загострення конкуренції на ринку зумо-
вило необхідність визначення нових підхо-
дів до розвитку роздрібних підприємств. Ус-
талилася практика розробки концепцій, за-
снованих на загальних ідеях формування 
асортименту й обслуговування населення. 
При цьому передбачається створення єди-
ного зовнішнього вигляду магазинів, вико-
ристання схожого устаткування й оформ-
лення, застосування єдиних принципів асо-
ртиментної політики й методів продажу то-
варів. 

У концепцію необхідно включити такі ро-
зділи: асортиментні переліки товарів; схеми 
розміщення устаткування та товарів; визна-
чення зон самообслуговування та продажу 
деяких товарів через прилавок; перелік до-
даткових послуг; порядок формування цін, 
надання знижок на окремі товари; вимоги до 

якості товарів; ескізи сучасного оформлення 
продуктів харчування й ескізи фірмового 
одягу персоналу; зразки цінників тощо. 

Найбільші можливості для реалізації 
концепцій розвитку роздрібній торговій ме-
режі надають різні “торгові ланцюги”. У за-
рубіжній практиці переважають продовольчі 
магазини самообслуговування із супутніми 
непродовольчими товарами, розраховані на 
щоденні покупки (супермаркети); великі уні-
версальні магазини, розташовані переважно 
в передмістях і на трасах з великими пло-
щами для стоянок автомобілів і розраховані 
в основному на закупівлі товарів на тиждень 
або триваліший період (гіпермаркети); мага-
зини-дискаунти, які торгують товарами за 
нижчими цінами, порівняно з іншими торго-
вими підприємствами. 

Подібні тенденції у формуванні торгової 
мережі вже набули розвитку в Україні, але 
вони не стали визначальними. 

Регіональні державні органи управління 
торгівлею, торгові корпорації, торгово-про-
мислові палати, фінансово-промислові гру-
пи, союзи й асоціації мають взяти на себе 
розробку конкретних концепцій розвитку ро-
здрібної торгової мережі. Корпоративне 
управління є організаційною моделлю ве-
дення бізнесу, враховує інтереси власників, 
органів управління, керівників і персоналу. 

Особливість торгових корпоративних ор-
ганізацій полягає в тому, що вони прагнуть 
залучити в корпоративні інтереси також 
споживачів, сформувати постійні групи “лоя-
льних клієнтів”, прихильних до покупок то-
варів у торгових підприємствах цієї корпо-
рації. З метою залучення постійних клієнтів 
передбачається введення для постійних 
контингентів покупців корпоративних плас-
тикових карток зі зручною формою розраху-
нків, надання різного роду знижок і бонусів. 

Пропонується проведення експерименту 
зі створення “народних магазинів”. Потен-
ційні покупці вносять грошові вклади на ство-
рення подібних магазинів, а після їх введен-
ня в експлуатацію отримують право прид-
бання товарів з 5-відсотковою знижкою. 

Важливою ланкою корпоративного управ-
ління є налагоджена робота торгового ме-
неджменту, включаючи функції координації, 
маркетингу, ефективної організації праці, 
економіки витрат обігу та зразкового обслу-
говування населення. У центрі уваги при 
цьому перебувають питання захисту прав 
акціонерів і споживачів. 

Процес формування корпоративних і хо-
лдингових структур вже відбувається у віт-
чизняній промисловості, але він не супрово-
джується поки що створенням адекватних 
структур у сфері внутрішньої торгівлі. Ви-
значено, що з метою впровадження процесу 
формування торгових корпорацій доцільно 
розробити за участю державних органів і 
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зацікавлених приватних структур цільові 
програми створення і підтримки корпорати-
вних і холдингових організацій внутрішньої 
торгівлі за основними стратегічними напря-
мами. При цьому торгово-фінансово-про-
мислові групи можуть мати ряд істотних пе-
реваг при фінансових відносинах з держа-
вою. 

По-перше, торгово-фінансово-промисловій 
групі, як єдиному господарському комплек-
су, законодавством може бути надано право 
виступати єдиним платником податків. Вве-
дення консолідованої звітності з податку на 
прибуток і ПДВ істотно зменшить тиск пода-
ткового тягаря на всі структури, які увійшли 
до групи. 

По-друге, прибуток, що реінвестується 
учасниками групи на фінансування капіта-
льних вкладень виробничого та невиробни-
чого призначення інших учасників групи, 
можна звільнити від податку в межах 25% 
балансового прибутку кожного учасника 
групи. 

По-третє, наявність учасників групи фі-
нансових структур дає змогу ефективно ви-
рішувати внутрішні й зовнішні проблеми за-
боргованості шляхом скоординованого здій-
снення політики фінансового клірингу, впро-
вадження внутрішнього вексельного обігу, 
використання трансфертних цін, цін на вну-
трішній обмін продукцією та послугами. 

По-четверте, злиття в рамках групи фі-
нансових, промислових і торгових капіталів і 
їх обіг у “своєму” банку дасть можливість 
формувати кредитну політику групи, створи-
ти необхідні страхові й інвестиційні структу-
ри, забезпечить самофінансування та само-
розвиток групи з акцентом на її промислову 
частину. Тим самим торгово-фінансово-про-
мислова група, на відміну від інших видів 
об’єднань, може стати ефективною структу-
рою для вирішення проблеми підтримки віт-
чизняного виробника. 

По-п’яте, за участю групи в будь-яких ін-
вестиційних торгах обсяг заборгованості під-
приємства можна враховувати в обсязі про-
понованих групою інвестицій. Це сприятиме 
відновленню потенціалу вітчизняних проми-
слових і торгових структур на споживчому 
ринку. 

Нарешті, в рамках торгово-фінансово-
промислової групи можна сконцентрувати 
великі інвестиційні ресурси під гарантії дер-
жави, зокрема з використанням механізму 
застави. А це особливо важливо сьогодні, 
коли фізичний і моральний знос устаткуван-
ня торгових і промислових структур досягає 
критичної позначки. 

Створення торгово-фінансово-промисло-
вих груп сприятиме також прискоренню фо-
рмування конкурентоспроможних на зовні-
шньому ринку компаній, здатних регулювати 
пропорції експорту-імпорту споживчих това-

рів, створенню за відповідних умов транс-
національних структур, здатних до віднов-
лення господарських зв’язків у рамках СНД; 
зміцненню позицій на зовнішніх ринках ін-
ших країн. 

IV. Висновки 
Для впровадження інтегрованих вироб-

ничо-торговельних систем доцільно розро-
бити за участю державних органів і зацікав-
лених приватних структур цільові програми 
створення та підтримки корпоративних і хо-
лдингових організацій внутрішньої торгівлі. 

Кооперативні об’єднання торгових струк-
тур або об’єднання асоціативного типу мо-
жуть створюватися з метою посилення по-
зицій ланцюгових торгових структур. Суть 
цього виду об’єднань полягає в тому, що 
група малих і середніх торгових структур 
буде прагнути забезпечити власну стабіль-
ність не за рахунок використання відомої 
торговельної марки якого-небудь головного 
підприємства, а на основі формування об-
разу нової торгової групи, здатної до жорст-
кої конкуренції на споживчому ринку. Най-
більш перспективним напрямом створення 
об’єднань асоціативного типу в роздрібній 
торгівлі може бути об’єднання магазинів з 
однаковою концепцією розвитку. 

Запрпоновано проведення експерименту 
зі створення “народних магазинів”. Потен-
ційні покупці вносять грошові вклади на 
створення подібних магазинів, а після їх 
введення в експлуатацію отримують право 
придбання товарів з 5-відсотковою знижкою. 

Набувають розвитку такі форми торгових 
об’єднань, як торгові ліги, спеціалізовані 
торгові союзи тощо. Їх основні функції поля-
гають у захисті інтересів внутрішньої торгів-
лі, розробці концепції її розвитку, вивченні 
та поширенні вітчизняного й зарубіжного 
досвіду, участі в розробці та здійсненні дер-
жавних програм становлення внутрішнього 
ринку й активного залучення вітчизняних 
товаровиробників. 
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Аникеенко В.Н. Формирование государственной политики по созданию продовольст-
венных систем региона 

В статье автор рассматривает целесообразность программ создания и поддержки кор-
поративных и холдинговых организаций внутренней торговли, особенности объединения 
кооперативных торговых структур, предлагает проведение эксперимента по созданию “на-
родных магазинов”, а также создание таких форм торговых объединений, как торговые ли-
ги, специализированные торговые союзы. 

Ключевые слова: корпоративная структура, орган государственной власти, регион, хо-
лдинг, торговые объединения, продовольственный сектор, производство. 

Anikеenko V. Government policy to develop food-safety systems in the region 
The author examines an expedience of the programs of creation and support of corporate and 

holdings organizations of domestic trade, features of association of cooperative point-of-sale 
structures, the leadthrough of experiment offers from creation of “folk shops”, and also creation of 
such forms of point-of-sale associations as point-of-sale leagues, specialized point-of-sale unions in 
the article. 

Key words: corporate structure, public authority, region, holding, trade associations, food industry, 
manufacturing. 


