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логістики агробізнесу"
У статті розглянуто проблеми регіонального розвитку кооперативної моделі забезпечувальної агрологістики в Україні.
Метою досліджень є уточнення категорійного апарату в системі
кооперативної логістики агробізнесу, а також систематизація чинників її
формування та опрацювання напрямів розвитку на регіональному рівні.
Обґрунтовано, що в теорії аграрної кооперації і логістики є підстави
для виокремлення понять "спеціалізований агрологістичний кооператив"
та "кооператив із супутньою агрологістичною діяльністю". Їх сутність
запропоновано пов’язувати з мірою зосередження на логістичному
забезпеченні основної діяльності користувачів кооперативних послуг.
Також ідентифіковано такі сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи
як різновид провайдерів на базовому рівні сторонньої логістики в АПК.
Визначено чинники формування кооперативної моделі забезпечувальної агрологістики в системі заготівлі і збуту молочної сировини на
прикладі Дніпропетровської області та класифіковано їх за SWOTмоделлю.
Встановлено, що на сучасному етапі пріоритетними напрямами
регіонального розвитку мають стати молочарська та плодоовочева
продовольча агрологістика.
Акцентовано увагу на необхідності формування альтернативи
корпоративній системі експорту сільськогосподарської продукції, яка має
ґрунтуватися на кооперативних засадах.
Визначено, що в перспективі актуальним і необхідним є розвиток
експортоорієнтованої зернової логістики на основі формування змішаних
агрологістичних провайдерів (елеваторів, транспортних організацій
тощо, які певною мірою будуть співвласниками кооперативних об’єднань,
держави та трейдерів).
Запропоновано здійснювати стимулювання розвитку альтернативної
експортоорієнтованої кооперативної логістики в АПК регіонів України
через гнучке застосування спеціальних фіскальних інструментів у
системі агротрейдингової діяльності.
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