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У статті розглянуто економічні аспекти розвитку інтеграційних 
зв’язків в молочному скотарстві України. Взаємовигідні інтеграційні 
зв'язки сільськогосподарських організацій з іншими суб'єктами ринко-
вих відносин дають змогу істотно підвищити їх економічну стійкість. 
Окрім загальносистемних чинників, що визначають агропромислову 
інтеграцію, молочному підкомплексу притаманна низка специфічних 
особливостей, що зумовлюють виникнення й розвиток інтеграційних 
процесів у сфері виробництва, переробки та збуту молока.

Доведено, що у молочному підкомплексі кооперативна форма 
власності може конкурувати з акціонерною в глобальному масштабі. 
Це пов'язано насамперед з тим, що історично в країнах, які спеціалі-
зуються на виробництві молока, переважала вертикальна кооперація, 
що дає змогу фермерам управляти доходами від реалізації готової 
молочної продукції.

Високий ступінь концентрації молочного бізнесу надає коопе-
ративам можливість використовувати найсучасніші технології пе-
реробки, проводити гнучку товарну політику, отримати доступ на 
міжрегіональні та міжнародні ринки, комбінувати молочний бізнес 
із матеріально-технічним постачанням та іншими важливими послу-
гами, послаблювати негативний вплив сезонних коливань у вироб-
ництві молока.

Характерною особливістю взаємозв’язків між вітчизняними 
сільськогосподарськими товаровиробниками молока і переробними 
підприємствами є прояв некооперативної інтеграції, яка базується на 
контрактній основі. Аргументовано, що контрактаційний вид інте-
грації молочних заводів із сільськогосподарськими товаровиробни-
ками є досить простою формою економічних відносин та створює  
можливості для подальшого розвитку.

Встановлено, що недієвість молочних кооперативів пояснюється 
низькою активністю сільських жителів – власників корів щодо фор-
мування та членства в них. Доведено, що в більшості регіонів відсут-
ні передумови щодо створення СОКів, більшість населення утримує 
1 корову і орієнтується на власне самозабезпечення.

Обгрунтовано, що молочно-продуктовий кластер, який заснова-
но на принципах взаємовигідного та довгострокового партнерства 
між його суб'єктами, є рушійною силою забезпечення економічного 
зростання в досліджуваній галузі, створює передумови до збільшен-
ня зайнятості населення у регіоні, пропозиції якісної молока-сиро-
вини та безпечності молочної продукції, що загалом сприятиме стій-
кому розвитку підприємств молочного скотарства в регіоні та інших 
учасників кластерного об’єднання.

Ключові слова: молочне скотарство, кооперація, інтеграція, 
кластер, сільськогосподарське підприємство, особисте селянське 
господарство.
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Постановка проблеми та аналіз останніх 
досліджень. Розвиток кооперації та інтеграції 
за виробництва й переробки молока є одним з 
основних чинників підвищення економічної 
стійкості сільськогосподарських товаровироб-
ників. Необхідність забезпечення цього проце-
су найбільш гостро постає для малих форм сіль-
ськогосподарського виробництва. Об’єднання 
зусиль підприємств та інших галузей аграрного 
виробництва на основі кооперації та інтеграції 
дасть змогу сконцентрувати трудові, матеріаль-
ні та фінансові ресурси на виробництво кінце-
вої продукції, відновити еквівалентність обмі-
ну між галузями, раціонально використовувати 
наявні виробничі потужності, узгоджувати еко-
номічні інтереси товаровиробників та коорди-
нувати їх дії у ринковому середовищі.

Сільськогосподарські підприємства стають 
учасниками інтеграційних процесів, прагнучи 
знизити ризик, пов'язаний із виробництвом, 
його залежністю від кліматичних умов, стихій-
ністю ринку сільськогосподарської продукції, 
необхідністю підвищення конкурентоспромож-
ності виробництва. Переробні й обслуговуючі 
підприємства також мають на меті забезпечити 
надходження стабільних доходів, завдяки наяв-
ності надійної сировинної бази або ринків збуту 
виробленої продукції і надання послуг.

Дослідження проблем розвитку кооперації 
в Україні знайшло відображення у наукових 
працях відомих вітчизняних економістів-аграр-
ників, однак зазначена проблема в сучасних 
умовах залишається недостатньо дослідженою 
й потребує значного теоретико-методологічно-
го, методичного та прикладного поглиблення й 
обґрунтування.

Метою дослідження є узагальнення теоре-
тичних засад та розробка практичних рекомен-
дацій щодо розвитку інтеграційних зв’язків в 
молочному скотарстві України.

Матеріал та методи дослідження. У про-
цесі дослідження застосовували такі методи: 
монографічний, діалектичний та абстрак-
тно-логічний, які слугували для здійснення 
теоретичних і методологічних узагальнень та 
формулювання висновків. 

Монографічний метод дослідження дозво-
лив узагальнити світовий досвід розвитку ін-
теграційних процесів у галузі молочного ско-
тарства та виокремити драйвери забезпечення 
його зростаючої динаміки.

Діалектичний підхід до вивчення інтегра-
ційних процесів в молочному скотарстві перед-
бачив використання синтезу та аналізу як мето-
дів дослідження. Ці методи дозволили вивчити 
окремі явища та процеси, які характеризують 
економічні відносини між учасниками моло-

копродуктового ланцюга поставок та оцінити 
їх вплив на стійкість досліджуваної галузі.

Абстрактно-логічний метод дослідження 
використано за обгрунтування моделей інте-
грації учасників молокопродуктового ланцюга 
поставок та визначення їх практичного вико-
ристання у вітчизняній практиці.

Інформаційною базою слугували дані роз-
витку молочної галузі Державної служби ста-
тистики України, Міністерства аграрної полі-
тики, звітність окремих сільськогосподарських 
підприємств, власні спостереження авторів.

Результати дослідження та обговорення. 
Взаємовигідні інтеграційні зв'язки сільсько-
господарських організацій з іншими суб'єктами 
ринкових відносин дають змогу істотно підви-
щити їх економічну стійкість. Крім загально-
системних чинників, що визначають агропро-
мислову інтеграцію, молочному підкомплексу 
притаманна низка специфічних особливостей, 
що зумовлюють виникнення й розвиток інтегра-
ційних процесів у сфері виробництва, перероб-
ки та збуту молока. Основними із них, на наш 
погляд, є такі: молоко як швидкопсувний про-
дукт потребує негайної і практично щоденної 
реалізації, тому сільгоспвиробники мають вста-
новлювати довготривалі, стабільні зв'язки з пе-
реробними підприємствами або організовувати 
власну переробку молока; сезонна зміна обсягів 
виробництва молока не збігається зі змінами 
попиту і потребує тривалого зберігання продук-
ції; обсяг виробництва окремих сільгосптоваро-
виробників недостатній для самостійного виго-
товлення продуктів глибокої переробки молока 
(сир, масло вершкове тощо), тому створення не-
великих переробних цехів на базі одного госпо-
дарства є нерентабельним, особливо в умовах 
значної віддаленості від ринків збуту кінцевої 
продукції; через високу вартість молокопере-
робного обладнання та значні експлуатаційні 
витрати невеликі сільськогосподарські підпри-
ємства та фермери не можуть його придбати, 
тому не мають можливості забезпечити еконо-
мію на масштабах виробництва [1]. 

Саме тому країни з ринковою економікою 
проводять стимулюючу і протекціоністську 
політику щодо інтеграційних процесів у ви-
робництві сільськогосподарської сировини 
та продовольства. Конкурентоспроможність 
аграрного сектору провідних країн світу нині 
забезпечують не малі фермерські господар-
ства, а великі корпоративні структури у сфері 
агробізнесу, які спроможні оперативно впро-
ваджувати інноваційні розробки у виробничу 
діяльність. Вони також отримують понад 75 % 
загального обсягу державної підтримки, що 
надається аграрній сфері. Зокрема, у США вер-
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тикальна інтеграція в молочному скотарстві в 
деяких випадках повністю витіснила традицій-
ні відносини між сільгосптоваровиробниками 
і переробними підприємствами. Подібна ситу-
ація простежується і в Японії та європейських 
країнах. У Швеції, наприклад, частка коопера-
ції та інтеграції у виробництві й реалізації мо-
лока досягає 100 %, Данії – 96 %, Нідерландах 
– 88 % [2]. 

Характерною особливістю розвитку мо-
лочного бізнесу в світі є стрімке зростання 
концентрації виробництва: кооперативам-гі-
гантам «Fonterra» у Новій Зеландії, «Dairy 
Farmers of America» у США, «Arla Foods» у 
Данії, «Danone» у Франції належить переваж-
на частина ринку молока і молочних продуктів.

Більшість кооперативів-гігантів, як най-
більші експортери молочної продукції, тяжі-
ють до розміщення переробних виробництв на 
території своєї країни. Тобто вони уникають 
здійснювати прямі іноземні інвестиції в інші 
країни. Зокрема, власником новозеландської 
транснаціональної компанії «Фонтерра» є вер-
тикально інтегрований кооператив, членами 
якого є 10,5 тис. новозеландських фермерів-па-
йовиків. Пайовики несуть відповідальність за 
зобов’язаннями фірми в межах пайового ка-
піталу [3]. Крім того, у виробничу діяльність 
компанії залучено кілька тисяч найманих пра-
цівників, які не є членами кооперативу.

Історично кооперативи виникли як спосіб 
подолання розриву в ринкових можливостях 
між великими капіталістичними структурами і 
дрібною розрізненою масою фермерів, а ком-
панія «Фонтерра» є рідкісним прикладом коо-
перативу транснаціонального масштабу.

Заява про кооперативну ідентичність, прий- 
нята 1995 р. в Манчестері на Міжнародному 
конгресі, присвяченому сторіччю Міжнарод-
ного кооперативного альянсу, проголошує, що 
кооперативи (будь-яких форм) – це автономна 
асоціація людей, які добровільно об’єдналися 
для задоволення своїх суспільно-економічних, 
соціальних і культурних потреб на основі де-
мократично керованого підприємства, що зна-
ходиться в спільному володінні його членів. 
При цьому під асоціацією людей (об’єднан-
ням) маються на увазі не лише окремі люди, 
а також їхні групи – юридичні особи, що на-
діляються тими ж правами, що й індивідуаль-
ні члени [4]. Таке розуміння кооперативів дає 
можливість виділити їх з усієї маси юридич-
них осіб (господарських товариств, товариств),  
організованих на інших засадах та з іншими 
економічними і соціальними орієнтирами. Від-
мінність кооперативу від акціонерного товари-
ства полягає передусім у механізмах розподілу 

доходів від підприємницької діяльності та уча-
сті працівника в управлінні підприємством (со-
ціальне партнерство). Кооператив формується 
як спільнота людей, а не капіталів. 

У компанії «Фонтерра» кооператив – це 
бізнес, що належить і контролюється людьми, 
які користуються його послугами. Члени коо-
перативу рівною мірою беруть участь у дохо-
дах бізнесу. Така організаційна форма створює 
довірчі відносини між учасниками виробни-
чо-збутового процесу по всьому продовольчо-
му ланцюжку. Кожний член кооперативу може 
проголосувати за лідера (один член – один го-
лос). Фермери постачають молокопереробним 
підприємствам молоко і беруть участь у дохо-
дах через виплати. Заводи компанії розташова-
ні як у Новій Зеландії, так і в країнах з ринка-
ми, де використовують сире молоко місцевого 
виробництва, однак яке відповідає вимогам 
компанії. Глобальні ланцюжки «Фонтерра» 
охоплюють 140 країн світу. Компанія є провід-
ним світовим експортером молочної продукції, 
на неї припадає третина міжнародної торгівлі 
молочними продуктами. 

Отже, у молочному підкомплексі коопера-
тивна форма власності може конкурувати з ак-
ціонерною в глобальному масштабі. Це пов'я-
зано насамперед з тим, що історично в країнах, 
що спеціалізуються на виробництві молока, 
переважала вертикальна кооперація, що дає 
змогу фермерам управляти доходами від ре-
алізації готової молочної продукції. У такий 
спосіб був подоланий антагонізм інтересів між 
молочним тваринництвом і молочною промис-
ловістю. Укрупнення кооперативів дало змогу 
не лише задовольнити національні потреби 
в молочній продукції, а також брати активну 
участь спочатку у світовій торгівлі, а потім і в 
міжнародному інвестуванні в молочний бізнес 
інших країн [5].

Традиційно найбільш розвинена селянська 
кооперація в країнах Північної Європи. У Данії 
та Фінляндії через кооперативи реалізується до 
90 % всього товарного молока, у Швеції і Нор-
вегії кооперативи забезпечують до 100 % пере-
робки і збуту молока. У країнах Центральної 
Європи ступінь вертикального кооперування 
дещо нижче, однак і там більше половини мо-
лочної продукції реалізується через коопера-
тиви: у Франції частка кооперативних прода-
жів молока становила 50 %, Німеччині – 65 %,  
у Нідерландах – 84 %. 

Високим розвитком кооперативного сек-
тору характеризується і молочна галузь США. 
До 1890 р. в США налічувалося близько тисячі 
агропромислових кооперативів, з яких майже 
дві третини займалися виробництвом і прода-
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жем молочних продуктів. Наприкінці 1930 рр. 
на кооперативи припадало 36 % від національ-
ного виробництва масла вершкового і 25 % ви-
робництва сиру. Крім виробництва молочної 
продукції кооперативи також стали займатися 
маркетингом рідкого молока [6]. 

В останні роки спостерігається тенденція до 
злиття невеликих і середніх кооперативів у кра-
їні з метою більш ефективного маркетингу, роз-
ширення обсягу продажів і більш економічної 
переробки молока. Процес концентрації в коо-
перативному секторі США зумовлений також 
особливостями антимонопольного законодав-
ства, яке не розглядає об’єднання фермерів як 
загрозу конкуренції. У результаті утворюються 
великомасштабні кооперативні структури, які 
володіють десятками переробних заводів і кон-
тролюють ринок молочної продукції на значній 
території країни. У 2015 р. на вісім найбільших 
кооперативів припадало 63 % обсягу молока, 
реалізованого всіма кооперативами країни і 
52 % загального обсягу товарного молока США. 

Високий ступінь концентрації молочного 
бізнесу надає кооперативам можливість вико-
ристовувати найсучасніші технології перероб-
ки, проводити гнучку товарну політику, отри-
мати доступ на міжрегіональні та міжнародні 
ринки, комбінувати молочний бізнес із матері-
ально-технічним постачанням та іншими важ-
ливими послугами, послаблювати негативний 
вплив сезонних коливань у виробництві моло-
ка. Великі багатогалузеві й багаторівневі ком-
панії здатні лише оперативно реагувати на по-
пит, маючи фінансовий і кадровий потенціал, 
а також фактично визначати структуру й дина-
міку ринку. За оцінками експертів, у світово-
му молочному бізнесі очікується формування 
8–10 найбільших транснаціональних корпо-
рацій із товарообігом кожної близько 10 млрд 
дол. США, які зможуть контролювати до 80 % 
експорту молочних продуктів у світі [7]. 

Нині розміри вітчизняних сільськогоспо-
дарських підприємств – виробників молока не 
можуть гарантувати їм конкурентоспромож-
ність порівняно з потужнішими іноземними 
компаніями не лише на зовнішньому, а також 
і  внутрішньому ринку. Вони докладають пев-
них зусиль для розширення своєї присутності 
в Україні не лише на ринку збуту продукції, а 
й на ринку сировини, дефіцит якого відчувався 
останнім часом. З цією метою в Україні вони 
активно створюють виробничі потужності, 
зокрема через набуття контролю над діючи-
ми підприємствами, що сприятиме не лише 
подальшому зміцненню конкурентів, а також 
звуженню можливостей розвитку вітчизняних 
молокопереробних підприємств. Такий процес 

цілком закономірний, проте центр управлін-
ня та акумуляції прибутку за такого розвитку 
подій буде знаходитися поза межами України, 
що негативно позначиться на величині надхо-
джень до державного і місцевих бюджетів.

Визначаючи форму інтеграційної структу-
ри розвитку підприємств, необхідно передба-
чити перспективи розвитку галузі, враховуючи 
при цьому чотири стадії процесу консолідації: 
початкову, зростання, спеціалізації і створення 
альянсів.

Оцінюючи сучасний стан розвитку інтегра-
ційних відносин необхідно наголосити на від-
сутності вертикально інтегрованих структур 
холдингового типу в молочному скотарстві. 

Загалом поширення холдингових компаній 
на практиці ускладнено тим, що чинним зако-
нодавством України за перетворення державних 
підприємств у приватні вони не були передба-
чені як різновид організаційно-правової форми 
господарювання. Зазначимо, крім наявних пе-
реваг (залучення великого капіталу, можливість 
проведення єдиної інвестиційної політики, ко-
ординації та контролю номінально самостійних 
учасників формування тощо), розвиток холдин-
гових структур в аграрному секторі може бути 
пов’язано з низкою негативних наслідків для 
сільськогосподарських товаровиробників, що 
особливо простежується в останні роки [8]. 

Характерною особливістю взаємозв’язків  
між вітчизняними сільськогосподарськими това- 
ровиробниками молока і переробними підпри-
ємствами є прояв некооперативної інтеграції, 
яка базується на контрактній основі. Узагаль-
нюючи контрактаційний вид інтеграції молоч-
них заводів із сільськогосподарськими товаро-
виробниками, слід зазначити, що і в цій досить 
простій формі економічних відносин, криються 
можливості для подальшого розвитку. Зокрема 
у розвинених країнах світу діють різні форми і 
типи контрактів. Найбільший практичний інте-
рес становлять контракти із заробітною платою, 
фінансові, підрядні або орендні.

Контракт із заробітною платою. За цієї фор-
ми взаємовідносин фірма-інтегратор забезпе-
чує сільськогосподарського товаровиробника 
кормами, молодняком, обладнанням, паливом, 
електроенергією, ветеринарним і технологіч-
ним обслуговуванням, страхуванням. Грошова 
винагорода, яку виплачують фермеру за реа-
лізовану продукцію відповідно до укладеного 
контракту, фактично є платою за його працю. 
Подібні угоди практикувалися і в Україні, осо-
бливо за вирощування та відгодівлі молодняку 
великої рогатої худоби і свиней [9]. 

Наступний вид – фінансовий контракт є різ-
новидом складних контрактів, що передбачають 
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кредитування або інші інструменти фінансуван-
ня фермерських господарств. Він набув поши-
рення в Нідерландах, Франції, Канаді, США. 
Подібне явище спостерігалося і в Україні, коли 
молокопереробні підприємства здійснюва-
ли кредитування господарств корпоративного 
сектору під майбутні поставки молока. Проте 
подібні види угод доцільні лише за умови від-
сутності інфляційних процесів в економіці кра-
їни, суттєвих коливань закупівельних цін на 
сировину та відпускних цін – на молокопродук-
ти, а також можливості здійснювати економіч-
но обґрунтований прогноз закупівельних цін.  
У нинішніх умовах такі передумови для креди-
тування господарств корпоративного сектору 
– виробників молока не склалися, а також сіль-
ських домогосподарств, які утримують 3 коро-
ви і більше, що суттєво обмежує їхні фінансові 
можливості для трансформації в суб’єкти під-
приємницької діяльності. На нашу думку, сезон-
не (короткострокове) кредитування на покриття 
поточних потреб та довгострокове на придбан-
ня племінних тварин і будівництво тваринниць-
ких приміщень господарств корпоративного 
сектору дало б можливість сформувати стійку 
сировинну зону високоякісної молокосировини. 
Надання позик сільським домогосподарствам, 
які утримують 3 корови і більше певною мі-
рою неможливе, оскільки вони не є суб’єктом 
підприємницької діяльності. Отже, налагодити 
кредитування ОСГ можливо через обслуговую-
чий кооператив, членом якого має бути селян-

ське домогосподарство, або за реєстрації його 
як суб’єкта підприємницької діяльності.

За підрядного або орендного контракту ін-
тегратор надає в оренду продуктивну худобу і 
купує в нього продукцію. Подібний вид угод в 
Україні не набув поширення. Такі угоди мають 
укладати вітчизняні молокопереробні підпри-
ємства. 

В нинішніх умовах не всі розглянуті схе-
ми інтеграційних відносин між сільськогоспо-
дарськими підприємствами, особистими се-
лянськими господарствами і переробниками 
можуть застосовуватися на практиці. Однак, 
з урахуванням економічних умов, доцільно 
розвивати систему контрактації саме за пер-
шими трьома напрямами. Для цього склалися 
певні передумови, а саме: відсутність у бага-
тьох сільськогосподарських товаровиробників 
фінансових ресурсів для придбання худоби та 
інших засобів виробництва, високі ціни на но-
вітнє технологічне обладнання та вироблене 
молоко. Крім того, необхідно враховувати і со-
ціальний ефект – створення додаткових робо-
чих місць у сільській місцевості та збільшення 
надходжень до бюджету об’єднаних територі-
альних громад [10].

Зазначимо, що величина витрат на збут мо-
лока в сільгосппідприємствах залежить насам-
перед від вибору каналів реалізації продукції. 
За результатами дослідження, серед прямих і 
непрямих каналів збуту молока можна виділи-
ти чотири типових (рис. 1).

Рис. 1. Канали збуту молокосировини сільськогосподарськими підприємствами.
Джерело: узагальнено авторами.
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Перший канал збуту (переробка на місці – 
споживач) характерний для великих сільсько-
господарських підприємств, які самостійно 
здійснюють виробництво, переробку, упаковку 
і збут продукції через свої роздрібні магазини. 
По суті, це найефективніший для товаровироб-
ника канал збуту, хоча він потребує значних ін-
вестицій у створення переробної бази.

Малі сільськогосподарські підприємства та 
особисті селянські господарства Київської та 
Вінницької областей займаються збутом моло-
ка у інший спосіб: це самостійний продаж на 
роздрібних ринках (другий канал збуту), про-
даж молока безпосередньо на молокоперероб-
не підприємство (третій канал збуту) або по-
середникам (четвертий канал збуту). Кожний 
канал має свої переваги і недоліки.

У третьому каналі збуту молока-сировини 
бере участь молокопереробне підприємство, 
а в четвертому ще й посередник. У кожного з 
них свої економічні інтереси, реалізація яких 
призводить до виникнення позитивних і нега-
тивних моментів у їхній діяльності.

Значні витрати на зберігання і відчутна 
потреба дрібнотоварних сільгоспвиробників 
мати готівкові кошти для ведення поточної 
виробничої діяльності змушують їх частіше 
використовувати четвертий канал, продаючи 
молокосировину за готівкові кошти числен-
ним посередникам на невигідних для себе 
умовах. 

При цьому система взаєморозрахунків 
призводить до збільшення кількості посеред-
ників між виробниками і споживачами сіль-
ськогосподарської продукції, створює базу 
для тіньової торгівлі, підвищує ціну продажу 
молочних продуктів для кінцевих споживачів і 
знижує закупівельну ціну для дрібнотоварних 
виробників.

Для більшості особистих селянських госпо-
дарств, що займаються виробництвом молока, 
характерними є: велика віддаленість від вели-
ких роздрібних ринків, наявність надлишкових 
потужностей у переробних підприємствах; від-
сутність власного транспорту за незадовільно-
го стану автомобільних доріг і власного холо-
дильного обладнання [11]. Це створює умови 
для монополізації закупівельних цін на моло-
косировину оптовим посередникам, які займа-
ються збором молока і доставкою його для пе-
реробки на молокопереробні підприємства.

Отже, для дрібнотоварних сільгоспвироб-
ників найбільш ефективним розглядається 
четвертий канал збуту молока-сировини на пе-
реробне підприємство, однак за добровільного 
об'єднання їх у сільськогосподарський спожи-
вчий кооператив зі збуту молока. 

Нині найбільш суттєвими проблемами в 
діяльності молокопереробного підприємства 
є такі: дефіцит сировини, пов'язаний зі змен-
шенням обсягу виробництва молока середніми 
і великими сільгосппідприємствами або його 
переробкою на місцях виробництва; неповна 
завантаженість виробничих потужностей; ри-
зики у поставках молока для переробки в по-
трібний час за великих транспортних витрат; 
низька купівельна спроможність населення і, 
як наслідок, невисокий рівень рентабельності 
молокопереробного підприємства; висока кон-
куренція на місцевих ринках молокопродуктів 
у зв'язку з їх інтервенцією з найближчих об-
ластей [12]. Очевидно, що ці проблеми можна 
вирішити за появи великого здавача молока в 
особі сільськогосподарських споживчих ко-
оперативів, які об'єднують дрібнотоварних 
виробників. Це усуне проміжну ланку і забез-
печить гарантію поставок молочної сировини. 
Тому створення таких кооперативів економіч-
но вигідно для обох сторін. 

За вступу сільгоспвиробників до коопера-
тиву перевагами для них будуть: доступність 
кредитних ресурсів, допомога в забезпеченні 
кормами і медикаментами, збільшення продук-
тивності та валового надою молока, а також 
ціни закупівлі молока, підвищення самозайня-
тості населення. Негативна особливість вияв-
ляється в необхідності здійснення початкових 
внесків (паїв).

Позитивними моментами співпраці з коо-
перативом для молочного комбінату є: гарантія 
безперебійного надходження сировини, спро-
щення процедури збору молока, зменшення 
кількості постачальників за укрупнення партії 
закупівлі сировини, зростання прибутку через 
збільшення обсягів переробки. Негативним 
моментом є необхідність підвищення закупі-
вельної ціни на молоко.

У середовищі науковців вважають, що най-
більш ефективна модель розвитку інтеграцій-
них взаємовідносин малих господарств кор-
поративного сектору та особистих селянських 
господарств через мережу створених сільсько-
господарських обслуговуючих кооперативів. 
Проте практичний досвід діяльності переко-
нує, що вони не набули поширення, це є свід-
ченням до певної міри низької ефективності їх 
діяльності [13].

Згідно з даними Міністерства аграрної 
політики та продовольства України, на 1 січ-
ня 2021 р. зареєстровано 1022 сільськогоспо-
дарських обслуговуючих кооперативи, з яких 
реально функціонує майже вдвічі менша кіль-
кість – лише 613. Однією з головних перешкод 
для масштабного розвитку обслуговуючих 
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сільськогосподарських кооперативів (СОК) в 
Україні нині є недосконалість і нестабільність 
законодавчої бази. Зокрема, невизначеність 
статусу СОКів, що створює певну колізію в 
оподаткуванні їх діяльності.

Встановлено, що недієвість молочних ко-
оперативів пояснюється низькою активністю 
сільських жителів – власників корів щодо фор-
мування та членства в них. На нашу думку, в 
більшості регіонів відсутні передумови щодо 
створення СОКів, більшість населення утри-
мує 1 корову й орієнтується на власне самоза-
безпечення. На нашу думку, потенційними чле-
нами сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів мають стати ОСГ, які утримують 
не менше 3-х корів, мають компактне розташу-
вання, тобто знаходяться один від одного на 
відстані 1–2 км, кількість їх має становити не 
менше ніж 10–15 господарств. При цьому не-
обхідно зазначити, ініціатива щодо створення 
СОКів має належати не державним і місцевим 
органам самоврядування, а безпосередньо го-
ловам сільських домогосподарств [14].

Нині підтримують діяльність сільсько-
господарських обслуговуючих кооперативів 
зовнішні інвестори, благодійні фонди, між-
народні організації, сприяючи купівлі облад-
нання, постачанню порід великої та дрібної 
рогатої худоби. У кожний діючий СОК інвес-
товано до 200 тис. грн для організації сучасних 
молокоприймальних пунктів та налагодження 
господарських послуг для членів кооперативу. 
За допомогою підтримки в молокоприймаль-
ні пункти було закуплено обладнання, що дає 
змогу зберігати енергетичну цінність молока, 
обладнано та облаштовано лабораторії з конт- 
ролю якості молока. 

Як свідчить досвід діяльності кооперативів, 
створених за участі міжнародної благодійної 
фундації «Хайфер Проджект Інтернешенл», 
їхні учасники мають можливість отримати 
безкоштовно племінних молочних корів (не-
телей), а також нові шляхи збуту продукції за 
вигідними для селян цінами. Члени коопера-
тивів, які отримують тварин, зобов'язуються 
дотримуватися принципу «Передачі дару»: 
виростити й передати нетелей наступній сім'ї 
[15]. Проте через особливості ментальності 
сільських жителів подібні благочинні акції й 
відповідно розвиток молочних кооперативів не 
набули широкого поширення.

Необхідно зазначити, що ініціаторами 
створення кооперативів були потужні сіль-
ськогосподарські компанії, зокрема корпорація 
«Сварог Вест Груп». Вона – засновник першого 
національного аграрного кооперативу (ПНАК), 
який своїми програмами охопив вже понад 300 

населених пунктів у чотирьох областях Украї-
ни. Загальна кількість учасників становить 6,6 
тис. членів. Загалом, в ПНАКа задіяно 25 тис. 
учасників.

Зокрема, члени кооперативу – власники ве-
ликої рогатої худоби реалізують не менше 40 т  
молока щодня, отримуючи за кожний літр бо-
нусну гривню в межах відповідної програми, 
учасники ПНАКа придбали продовольчих то-
варів на суму понад 400 тис. грн. Вироблене 
ними молоко користується попитом на заво-
дах «ТМ молоко», «Білогір’я молокопродукт», 
«Терра Фуд», «Укрпродукт», «Дубномолоко» 
(«Комо») та ін.

Вирішення проблеми віддаленості можли-
ве лише за встановлення тісних інтеграційних 
зв’язків між суб’єктами господарювання на 
всіх етапах технологічного процесу від вироб-
ництва та переробки молока через формування 
територіального молочного кластера в природ-
но-кліматичних зонах, сприятливих для веден-
ня молочного скотарства.

Актуальність кластеризації економіки регі-
онів – сировинних зон молокопереробних під-
приємств багато в чому зумовлена розумінням 
неузгодженості, відсутності єдиної політики в 
розвитку взаємозалежних і пов'язаних вироб-
ництв на певній території. Ще однією переду-
мовою прискорення цих процесів є висока ди-
ференціація господарської діяльності в межах 
регіону, для зниження якої потрібно визначити 
і розвинути «точки» зростання. Їх роль можуть 
успішно відігравати кластери [15].

Результати досліджень дають підстави 
стверджувати, що за останні 10 років окре-
мі суб'єкти агробізнесу – виробники молока 
впровадили сучасні ресурсоощадні технології 
доїння та утримання корів, почали використо-
вувати енергоефективну техніку, що дозволяє 
скоротити витрати на виробництво продукції. 
Водночас за рівнем продуктивності праці в 
молочному скотарстві Україна суттєво відстає 
від таких розвинених в аграрній галузі країн 
як США, Канада, Фінляндія. Це є стримуючим 
чинником в успішній конкурентній боротьбі на 
зовнішньому ринку молокопродукції.

Найважливішим завданням для кластер-
ного утворення в нинішніх умовах є забезпе-
чення високої якості молока-сировини, що 
потребує нейтралізації прояву на будь-якому 
етапі виробництва чинників, під впливом яких 
якість погіршується. Тобто основна умова ви-
робництва якісного молока – збереження його 
властивостей протягом процесу виробництва, 
що можливо лише за добре організованої сис-
теми контролю. Тому важливим елементом ме-
ханізму управління якістю є контроль якості та 
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безпеки молока не лише в первинній ланці, а 
також на всіх етапах виробництва і рівнях ре-
гулювання.

Аналіз системи контролю якості та безпе-
ки молока показав, що через невелику кіль-
кість лабораторій різного підпорядкування 
неможливо контролювати весь обсяг виробле-
ного молока та молокопродуктів, але, водно-
час, в разі надто великої кількості лабораторій 
їх буде неможливо технічно оснастити всім 
необхідним обладнанням та реактивами, а та-
кож фахівцями необхідної кваліфікації. Крім 
того, в більшості сільськогосподарських під-
приємств не ведеться контроль якості кормів, 
що також негативно впливає на забезпечення 
якості та безпечності молока і молочної про-
дукції [16].

Нами узагальнено принципи, відповідно до 
яких повинна формуватися система контролю 
якості та безпеки молока у межах функціону-
вання територіального молокопродуктового 
кластера: гарантія виробництва безпечної для 
здоров'я споживача продукції; інтегрований 
підхід до контролю якості та безпеки; відпо-
відальність за безпеку продукції повинна бути 
розподілена між усіма суб'єктами, які беруть 
участь у технологічному процесі виробництва 
і переробки молока; незалежність й об'єктив-
ність; комплексність; прозорість механізму 
контролю; єдність методичних підходів щодо 
проведення контролю.

Важливою умовою виробництва якісно-
го молока є раціональний розподіл функцій 
контролю між учасниками територіального 
кластера, оскільки в наявних підходах до орга-
нізації контролю якості сільськогосподарської 
продукції, яка включає ряд відомств, відсутній 
незалежний орган, який би здійснював комп-
лексний контроль показників, що характеризу-
ють якість і безпеку молока.

Крім того, у вітчизняній практиці не прово-
диться диференційований контроль, тобто по 
окремих групах показників: технологічні вла-
стивості молока, споживчі параметри, показ-
ники мікробіологічної безпеки тощо. Диферен-
ційований підхід дасть змогу здійснювати повну 
і достовірну оцінку властивостей сировини за-
лежно від цілей використання, створити умови 
для проведення комплексного аналізу якості й 
безпеки молока, забезпечить «прозорість» про-
цесу виробництва з погляду забезпечення якості 
сировини, що є важливим для своєчасного усу-
нення джерел погіршення якості [17].

Слід зазначити, що за відсутності єдино-
го державного органу, який би контролював 
якість і безпеку сільськогосподарської сирови-
ни, необхідно щоб ця функція була покладена 

на створену Координаційну раду в складі пред-
ставників галузевих інститутів НААН, вищих 
навчальних закладів аграрного профілю та ін-
ших представників суб’єктів господарювання 
– членів молочного територіального кластера. 

Створення Координаційної ради забезпе-
чить: розробку і реалізацію єдиного підходу до 
регулювання якості; високий методичний рі-
вень внутрішньокластерних стандартів якості; 
послідовність у проведенні контролю якості та 
безпеки молока; формування обґрунтування 
щодо прийняття управлінських рішень на ос-
нові узгодження думок і бачень фахівців різ-
ного профілю; забезпечення єдиного підходу і 
методики до проведення контролю якості мо-
лока і молокопродуктів на всіх технологічних 
етапах виробництва; проведення комплексного 
моніторингу якості та безпеки молока; збір, 
систематизацію та формування достовірної ін-
формації про якість і безпеку молока. За такого 
підходу буде забезпечено ефективну систему 
координації дій, що дозволить оптимізувати 
систему контролю та виключить дублювання 
випробувань.

Включення до складу ради наукових уста-
нов сприятиме вирішенню завдань забезпечен-
ня якості на науковій основі, впровадження на-
укових розробок у виробництво з урахуванням 
новітніх досягнень, сучасних підходів і світо-
вої практики регулювання якості. 

Необхідною умовою ефективного функціо-
нування механізму контролю якості сировини 
є відповідність метрологічного забезпечення 
функціям, які на них покладені. На нашу дум-
ку, доцільним є використання обладнання сер-
тифікованих лабораторій оцінки якості сіль-
ськогосподарської продукції галузевих НДІ 
вищих навчальних закладів аграрного профі-
лю, зокрема БНАУ, які є учасниками кластер-
ного об’єднання. Запропоновані заходи щодо 
поліпшення організації контролю сприятимуть 
оптимізації кількості лабораторій з оцінки яко-
сті молока [18]. 

Для забезпечення стійкого виробництва мо-
лока з високим рівнем споживчих і технологіч-
них властивостей сільськогосподарськими під-
приємствами – виробниками молока та кормів 
мають бути розроблені науковцями та узгодже-
ні з членами Координаційної ради молочного 
кластера виробничі стандарти, які є основою 
для запровадження на тваринницьких комплек-
сах інтегрованої системи управління якістю й 
безпекою. Вони являють собою науково обґрун-
тований комплекс заходів організаційного та 
управлінського змісту, який включає: систему 
моніторингу технологічного процесу; порядок 
визначення чинників ризику виробництва мо-



59

econommeneg.btsau.edu.ua                                                                                                 Економіка та управління АПК, 2022, № 1

лока та способи їх нівелювання; вимоги щодо 
проведення кожного етапу виробництва молока.

Особливість моделі полягає в збалансо-
ваному функціонуванні організаційно-еко-
номічних елементів (контроль, інформаційне 
забезпечення, оцінка відповідності та ін.), які 
забезпечують досягнення заданих критеріїв 
якості. У межах моделі розроблені методичні 
пропозиції щодо створення галузевої системи 
моніторингу якості молока, в основу яких по-
кладено комплексну оцінку показників якості 
та безпеки продукції, а також чинників, що 
обумовлюють їх формування. Перевага запро-
понованої системи моніторингу полягає у ство-
ренні інформаційної бази даних про сировину, 
що забезпечує вирішення завдань аналітично-
го, організаційного та економічного змісту.

Участь у кластері органів місцевого са-
моврядування забезпечує можливість здійс-
нювати фінансування заходів, пов’язаних із 
підвищенням якості молока відповідно до ре-
гіональних програм розвитку молочного ско-
тарства. Саме зазначені вище заходи мають 
спрямовуватися в ті сільськогосподарські під-
приємства – виробники молока, які здійсню-
ють заходи з покращення якості та збільшення 
обсягів молока й одночасно є членами терито-
ріального молочного кластера.

Висновки. Вважаємо, що молочно-про-
дуктовий кластер, який засновано на прин-
ципах взаємовигідного та довгострокового 
партнерства між його суб'єктами, є рушійною 
силою забезпечення економічного зростання 
в досліджуваній галузі, створює передумови 
до збільшення зайнятості населення у регіоні, 
пропозиції якісної молока-сировини та безпеч-
ності молочної продукції, що загалом сприя-
тиме стійкому розвитку підприємств молоч-
ного скотарства в регіоні та інших учасників 
кластерного об’єднання. Отже, запровадження 
кластерного підходу в розвитку інтеграційних 
зв’язків між виробниками молока та молочної 
продукції у Київській області є необхідною 
умовою відродження молочного скотарства, 
підвищення ефективності виробничої діяльно-
сті суб’єктів досліджуваної галузі та їх конку-
рентоспроможності. 

Очевидно, що сприяння розвитку клас-
терних об'єднань у молокопродуктовій галузі 
є актуальним у нинішніх умовах, коли пер-
шочерговим є питання забезпечення якості та 
безпечності молока і молочної продукції, що 
можливо за умови використання у виробничій 
практиці інноваційного обладнання, технологій 
та виробничих ресурсів, а також інформації, ви-
сокопрофесійного персоналу. У результаті цьо-
го товаровиробники галузі будуть спроможні 

пропонувати на ринок високоякісну сировину 
та молочну продукцію, що відповідає вимогам 
споживчого попиту як на внутрішньому, так і 
світових ринках, що створює для вітчизняних 
товаровиробників потенційну можливість для 
розвитку вітчизняного молочного скотарства та 
молокопереробної галузі.
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Economic aspects of integration ties in dairy 
cattle breeding development in Ukraine

Radko V., Salo I., Yemchyk T., Semysal A.
The article deals with economic aspects of inte-

gration ties in dairy cattle breeding development of 
Ukraine. Mutually beneficial integration of agricul-
tural organizations with other market players signifi-
cantly improves their economic stability. In addition 
to system-wide factors that determine agro-industrial 
integration, dairy subcomplex has a number of specific 
features that determine occurrence and development of 
integration processes in the field of production, pro-
cessing and sales of milk.

It is proved that a cooperative form of ownership 
may compete with joint stock in a global scale in dairy 
subcomplex mainly due to the fact that vertical coop-
eration has prevailed historically in countries special-
izing in milk production, which allows farmers to man-
age income from the dairy products sale.

High dairy business concentration provides coop-
eratives with the opportunity to use the latest process-
ing technologies, to pursue flexible commodity pol-
icies, to get access to interregional and international 
markets, to combine dairy business with logistics and 
other important services, to reduce the negative influ-
ence of seasonal fluctuations in milk production.

The characteristic feature of the relationship be-
tween domestic milk producers and processing en-
terprises is its non-cooperative integration, which is 
based on contractual arrangements. To summarize the 
contracting type of dairy factories integration with 
agricultural producers, it should be noted that in this 
rather simple form of economic relations involves op-
portunities for further development.

It is established that the low activity of establish-
ing and dairy cooperatives running is inefficient due 
to low activity rural residents who farm cows. In our 
opinion, there are no prerequisites for agricultural co-
operatives establishment in most regions since most of 
the population have only one cow and is focused on its 
self-provision.

We believe that dairy-grocery cluster based on the 
principles of mutually beneficial long-term partnership 
between the subjects is the driving force in ensuring eco-
nomic growth in the examined industry. It creates condi-
tions for employment growth in the region, proposals for 
high-quality dairy raw materials and safe milk products. 
In general, this will contribute to the sustainable devel-
opment of dairy cattle breeding enterprises in the region 
and other participants of the cluster association.

Key words: dairy cattle breeding, cooperation, 
integration, cluster, agricultural enterprise, personal 
peasant farm.
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