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ПРОЦЕСИ КООПЕРАЦІЇ ТА ІНТЕГРАЦІЇ 
В МОЛОКОПРОДУКТОВОМУ ПІДКОМПЛЕКСІ 

Стаття присвячена питанням формування сучасних організаційно-економічних відносин, взаємо
вигідних форм співпраці, на основі розвитку процесів кооперації та інтеграції в молокопродуктовому 
підкомплексі. 

Ключові слова: кооперація, інтеграція, молокопродуктовий підкомплекс. 

Постановка проблеми. Діяльність молоко
переробної галузі цілком залежить від молоч
ного скотарства, що є однією з провідних галу
зей тваринництва України. Її основне призна¬
чення, як мінімум, забезпечувати виробницт¬
во молочних продуктів в обсягах, що відпові¬
дають нормам державної продовольчої безпе¬
ки. Понад 20 років в Україні відбувається ско
рочення обсягів виробництва молока, в зв'яз¬
ку з цим припиняють свою діяльність молоко¬
переробні підприємства, які не можуть забез¬
печити себе сировиною та здійснювати стабі¬
льно і ефективно свою діяльність. Молокопе¬
реробні підприємства, що продовжують свою 
діяльність, в неповній мірі використовують 
свої виробничі потужності. Дана ситуація 
сприяє зростанню в Україні імпортної молоч¬
ної продукції та орієнтації вітчизняних моло¬
копереробних підприємств на імпортну сиро¬
вину. Останні роки (2011, 2012) зменшення 
поголів'я корів відбувається меншими темпа¬
ми, але це все ж таки загрозлива ситуація. Кі¬
лькість молокопереробних підприємств буде 

й надалі зменшуватись, а їх функціонування 
повністю залежатиме від імпортної сировини. 
Така ситуація є загрозливою для продоволь
чої безпеки країни. Таким чином, щоб забезпе
чити потреби населення у молоці та молочній 
продукції необхідно поєднувати інтереси су¬
б'єктів господарювання молокопродуктового 
підкомплексу - виробників молока, молокопе¬
реробних підприємств та суб'єктів реалізації 
молока й молочної продукції. Крім того, на 
вітчизняному ринку молочної продукції мо¬
жуть залишитися лише ті суб'єкти господарю¬
вання, що формують сучасні організаційно-
економічні відносини, взаємовигідні форми 
співпраці, які будуються на основі процесів 
кооперації та інтеграції в АПК. 

Аналіз основних досліджень і публіка
цій. Питанням ефективного розвитку молоко-
продуктового підкомплексу АПК приділяли 
увагу вітчизняні і зарубіжні науковці, а саме: 
О.М. Бабіч, Л.В. Гончар, Т.І. Дузар, М.М. Ільчук, 
Т.М. Мостельська, О.О. Олійник, П.Т. Саблук, 
Й.Шумпетер, М.Фрідмен, М.Портер та інші. 
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Проте, незважаючи на це, існує ціла низка не-
вирішених питань, пов'язаних із забезпечен¬
ням сировиною молокопереробних підпри¬
ємств. 

Метою статті є вивчення теоретичних ас¬
пектів розвитку кооперативного руху в моло¬
чарстві, а також інтеграційних процесів в мо-
локопродуктовому підкомплексі. 

Виклад основного матеріалу досліджен
ня. Розвиток виробничих та обслуговуючих 
форм кооперації сприяє позитивним процесам 
у молочарському бізнесі. Необхідність розвит¬
ку кооперативного руху в молочарстві проди¬
ктована обмеженими можливостями виробни¬
ків молока одночасно здійснювати ряд проце¬
сів: виробництво молока, його реалізацію, ма¬
теріально - технічне забезпечення діяльності 
тощо. Крім того, в Україні відбувається форму¬
вання посередницьких структур, які не стиму¬
люють зростання виробництва молока, а на¬
впаки пригнічують його. Скуповуючи молоко 
у виробників за низькими цінами, посередни¬
ки реалізують його молокопереробним підп¬
риємствам з великою націнкою. Значні прибу
тки залишаються у кишенях посередників. 

Отже, сільськогосподарські кооперативи 
сприятимуть налагодженню економічних від¬
носин між молоковиробниками, молокопере¬
робними підприємствами, торгівельною мере¬
жею. Діяльність молочарських кооперативів 
повинна бути направлена на розвиток пози¬
тивних процесів в організації, керованості ді¬
яльності всіх ланок загально-технологічного 
ланцюга: виробництва молока, транспорту¬
вання, виробництва та реалізації молокопро-
дуктів. Вона позитивно впливатиме на впро¬
вадження досягнень науково-технічного про¬
гресу, направленого на виробництво конкуре¬
нтоспроможної продукції, на покращення ре¬
зультатів спільної діяльності. Молокопродук-
товий підкомплекс АПК може формувати три 
типи кооперативів: 

1. Обслуговуючі кооперативи створюються 
на базі підприємств з приватно-пайовою 
формою власності. Дані кооперативи 
об'єднують приватних товаровиробни
ків - юридичних або фізичних осіб. Ме
тод бізнесу, структура та функції підпри
ємства відповідають вимогам ринкової 
економіки. Такі підприємства існують в 
країнах з розвинутою ринковою еконо¬
мікою. Вони можуть надавати послуги 

всім суб'єктам господарювання, хто від
повідає вимогам кооперативного руху. 

2. Виробничі кооперативи з розвинутою 
вертикально-інтеграційною структурою. 
Даним кооперативам притаманне вели
комасштабне виробництво, розвинена 
виробнича та соціальна інфраструктура, 
кваліфіковані кадри. Крім виробничої 
функції, здійснюють реалізацію продук¬
ції, займаються матеріально-технічним 
забезпеченням, надають інформаційні, 
консалтингові та інші послуги. 

3. Об'єднання кооперативів - найвищий 
рівень розвитку кооперативного руху. 
Даний процес відбувається за галузевою 
або територіальною ознакою. Коопера¬
тиви, що формують об'єднання, мають 
статус юридичної особи, повну самостій¬
ність. Вступ та вихід з об'єднання коопе¬
ративів здійснюється за рішенням зага¬
льних зборів членів об'єднання [2]. 

Перші кроки до розвитку сільськогосподар¬
ської кооперації в ринкових умовах здійснено 
ще у 1997 році. Згідно Закону України «Про 
с ільськогосподарську кооперацію» від 
17.07.1997 р. за № 469/97-ВР виробничим коо¬
перативом являється юридична особа, яка 
створена шляхом об'єднання фізичних осіб 
для спільного виробництва продукції на заса¬
дах трудової участі у процесах виробництва. 
Метою даного кооперативу є отримання дохо¬
ду. Сільськогосподарський обслуговуючий 
кооператив створюють сільськогосподарські 
товаровиробники, його мета - надання послуг 
своїм учасникам. 

У сучасних умовах господарювання обслу¬
говуючі кооперативи здатні вирішувати най¬
важливіші питання: підвищення якості молоч¬
ної сировини, організації заготівлі та збуту, 
формування ефективних цін реалізації та роз¬
рахунків за молоко та молочну продукцію, за¬
безпечення якісними кормами корів госпо¬
дарств населення [1]. Молочарські обслугову¬
ючи кооперативи сприяють розвитку молоч¬
ного бізнесу, так як частина прибутку, яку за¬
бирають перекупники сільськогосподарської 
продукції, залишатиметься у виробників про¬
дукції. Дані кооперативи об'єднають як обслу¬
говуючу діяльність сільськогосподарських 
підприємств і фермерських господарств, так і 
виробничу та обслуговуючу діяльність госпо¬
дарств населення. На рис. 1 представлена схе¬
ма формування молочарського кооперативу. 
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Рис. 1. Схема формування молочарського кооперативу 

Молокопереробним підприємствам необ¬
хідно організаційно та фінансово підтримува¬
ти заходи, які сприятимуть організації даних 
кооперативів, а саме: 

- встановлювати реальні ціни на молоко та 
розраховуватися з постачальниками мо¬
лока своєчасно; 

- інвестувати кошти на придбання доїль¬
них апаратів та на безоплатній або оренд¬
ній основі, забезпечити господарства на¬
селення, що мають декілька корів; 

- забезпечити пункти прийому молока су¬
часним приладами, за допомогою яких 
можна отримувати характеристику якості 
молока; 

- для покращення селекційно-племінної 
роботи сприяти закупівлі обладнання для 
зберігання сімені для запліднення корів 
господарств населення. 

Організація та діяльність молочарських 
кооперативів покращить ситуацію на ринку 
молочної сировини, але не забезпечить попит 
молокопереробних підприємств на дану про¬
дукцію. Зняти напругу у забезпечені сирови¬
ною молокопереробних підприємств можливо 
за рахунок розвитку молочарських ферм. 
Стратегічне завдання держави - створення 
великих молокотоварних комплексів. Будів¬
ництво великотоварних молочних комплексів 
потребує значних коштів, а найчастіше ні аг¬
рарії, ні молокопереробні підприємства їх не 
мають. Вирішити дане питання можливо за 
допомогою інтеграційних процесів. Агропро-

Статья посвящена вопросам формирования 
современных организационно-экономических 
отношений, взаимовыгодных форм сотрудниче
ства, на основе развития процессов кооперации 
и интеграции в молокопродуктовом подком
плексе. 

Ключевые слова: кооператив, интегра¬
ция, молокопродуктовый подкомплекс. 

мислова інтеграція на рівні об'єднань підпри¬
ємств розвивається у двох напрямках: 

1. Індустріалізація сільськогосподарських 
підприємств, їх технічне переоснащення 
на основі зв'язків сільського господарст¬
ва з промисловістю. 

2. Створення об'єднань сільськогосподар¬
ських та промислових підприємств, що 
спеціалізуються на виробництві одного 
або декількох видів продукції. Дані об'є¬
днання можуть включати підприємства 
різних галузей, але мета у них одна. 

Висновки. Ініціювання, фінансова та орга¬
нізаційна підтримка створення молочарських 
виробничих та обслуговуючих кооперативів 
молокопереробними підприємствами, а також 
вертикальна інтеграція, що зумовлює ство¬
рення якісно нових виробничих структур 
(об'єднання підприємств виробників сирови¬
ни з підприємствами її переробки) сприяти¬
муть досягненню мети діяльності підпри¬
ємств - зростанню виробництва молочної то¬
варної продукції, а отже стабільної та ефекти¬
вної їх діяльності. 
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The article is devoted to the formation of modern 
organizational and economic relations, the mutually 
beneficial forms of cooperation, based on the devel¬
opment of processes of cooperation and integration 
in milk subcomplex. 
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