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По ста нов ка проб ле ми. 

В умо вах еко номічної не -
стабільності національ ної рин ко вої
си с те ми од ним із мож ли вих за ходів у
кон тексті ор ганізаційних пе ре тво -
рень по стає стра тегія ви жи ван ня
підприємства, яка на бу ває виг ля ду
стра тегії вхо джен ня до вер ти каль них
струк тур. Го ло вна при чи на ре с т рук -
ту ри зації підприємства по ля гає у
пра гненні одер жа ти і по си ли ти си -
нергічний ефект від взаємодії двох
чи кількох суб'єктів го с по да рю ван -
ня, об сяг яко го знач но пе ре вер шує
еко номічний ре зуль тат од но осібної
дії кож но го з учас ників про це су.
Аналізу ю чи досвід діяль ності ук -
раїнських ви роб ників сек то ру МСБ,
а та кож си с те ми спо жив чої ко о пе -
рації, вар то ви о к ре ми ти ос новні пе -
ре ду мо ви мож ли вої інте г рації
підприємств.

Аналіз ос танніх досліджень
і публікацій. 

Інте г раційним про це сам при свя -
чу ва ли на укові праці З. Вар налія, В.
Кредісо ва, Д. Ляпіна та ба га то інших
ви дат них на уковців. Не за ли ши ли
цю проб ле ми по за ува гою і за рубіжні
ав то ри Р. Кантільон, А. Мар шалл,
М. Пітерс, в пра цях яких роз г ля да -
ють ся проб ле ми підприємниц тва, а
та кож російські на уковці 
 А. Ко -
лесніко ва, В. По по ва, А. Шул ту са та
ін. Але більшість ав торів досліджу -
ють тільки ор ганізаційно
пра во ву
фор му про це су інте г рації, за ли ша ю -

чи ос то ронь ті її скла дові, які спри я -
ти муть роз вит ку мар ке тин го вої
діяль ності підприємств спо жив чої
ко о пе рації з ви роб ни ка ми сільсько -
го с по дарської про дукції.

Проб ле му роз вит ку си с те ми спо -
жив чої ко о пе рації Ук раїни в рин ко -
во му се ре до вищі роз г ля да ли у своїх
на уко вих до роб ках провідні вчені В.
В. Апопій, М. В. Аліман, С. Г. Ба бен -
ко, В. В. Гон ча рен ко, І. А. Маркіна,
М. А. Ок лан дер та ін. Од нак в їхніх
досліджен нях не приділяється знач -
на ува га фор му ван ню мар ке тин го вої
іде о логії на підприємствах си с те ми.

По пе редні ро бо ти ав то ра та кож
спря мо вані на вив чен ня пи тань,
пов'яза них з роз вит ком мар ке тин гу
на підприємствах спо жив чої ко о пе -
рації, але ви нят ком слу гу ють інте г -
раційні про це си з ко о пе ра ти ва ми
інших видів на на прямів діяль ності.

Ме та да ної ро бо ти по ля гає у виз -
на ченні ор ганізаційних, еко -
номічних та мар ке тин го вих скла до -
вих про це су взаємодії, які спри я ти -
муть зро с тан ню ефек тив ності ве ден -
ня бізне су в аг ро про мис ло во му ком -
плексі.

Зміст інте г раційної
взаємодії підприємств 

(ос нов ний ма теріал досліджен ня)
Роз г ля да ю чи ме ханізм і еко -

номічний зміст інте г раційної
взаємодії підприємств, не обхідно за -
зна чи ти, що ме тою інте г рації є от ри -
ман ня взаємної ви го ди, і про цес

співпраці між підприємства ми, що
ство рю ють інте г раційну струк ту ру,
ха рак те ри зується стійкістю, у та кий
спосіб фор му ю чи еко номічний
симбіоз. Інши ми сло ва ми, це та ка
стійка (дов го терміно ва) еко номічна
взаємодія підприємств
парт нерів,
ре зуль тат якої виз на чається як
ефект, об сяг яко го знач но пе ре вер -
шує еко номічний ре зуль тат од но -
осібної дії кож но го з учас ників про -
це су.

Че рез по си ле ний вплив не га тив -
них рис од но осібно го во лодіння у
ма лих за розміра ми підприємств ви -
ни кає по тре ба у зміні форм ве ден ня
бізне су, які ви с ту па ють фор ма ми
інте г раційних про цесів 
 клю чо вих
еле ментів зовнішньо го се ре до ви ща
підприємства і ціле с пря мо ва ної ко -
ор ди нації учас ників про це су відтво -
рен ня.

На дум ку де я ких на уковців, фор -
ми інте г рації підприємств 
 не іде -
аль на мо дель, яка ви ко нує но ву
функцію, пов'яза ну з транс фор -
маційни ми про це са ми в діяль ності
підприємств, ме тою яких є про ста
зміна ор ганізаційної фор ми. Пе ре -
тво рен ня в ор ганізаційно
еко -
номічній по бу дові підприємницької
діяль ності вик ли кані в пер шу чер гу
існу ю чи ми ви мо га ми рин ку,
суб'єкти яко го і по тре бу ють та кої
взаємодії.

Для більшості підприємств да ний
інте г раційний про цес має виг ляд
мо делі, яка пе ред ба чає по даль ший
йо го роз ви ток з ор ганізаційних, еко -
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номічних, фінан со вих пи тань, а от -
же, ве де, по
пер ше, до зро с тан ня
стабільності, упе ре дже ності зовні-
шньо го бізнес
се ре до ви ща; по
дру -
ге, до взаємо вигідно го ру ху інфор -
маційних, тех но логічних, си ро вин -
них, фінан со вих, ка д ро вих ре сурсів.

Са ме вда ло об ра на інте г раційна
струк ту ра сприяє по яві у підприє-
мств знач ної кількості пе ре ваг, які в
по даль шо му і до зво ля ють йо му вий -
ти з кри зо вої си ту ації, роз ши ри ти
об ся ги ви роб ниц тва, збільши ти
розмір при бут ку і пе рей ти до роз ря -
ду кон ку рен то с про мож них підприє-
мств і по дов жи ти період життєво го
цик лу бізне су та за без пе чи ти йо го
стійке функціону ван ня.

Підприємства
парт не ри, в свою
чер гу, та кож очіку ють від та кої
співпраці по зи тив них ре зуль татів,
се ред яких найбільш ва го ми ми є:
мінімізація кількості ви роб ни чих і
збу то вих опе рацій, що впли ва ють на
змен шен ня ви т рат, ско ро чен ня тех -
но логічно го цик лу, зде шев лен ня
про дукції то що.

Та ким чи ном, інте г рацію мож на
пред ста ви ти у виг ляді відповідної
мо делі (схе ми) роз вит ку підприє-
мства, що сприяє по до лан ню існу ю -
чих не доліків і ство рен ню умов для
більш ефек тив ної діяль ності.

Пе ре ду мо ви інте г раційних про -
цесів виз на ча ють ся на ми як фак то ри
зовнішньо го та внутрішньо го се ре -
до ви ща підприємства. Од нак їх зміст
за ле жить від ста ну еко номіки в
країні, за ко но дав чої ба зи, за якої
підтри му ють ся ці про це си, рівня
дер жав но го уп равління то що.

Од нак ос новні цілі та пе ре ва ги
інте г раційних про цесів у ме жах
національ но го рин ку по ля га ють у
зни женні рівня не виз на че ності у по -
ста чанні та збуті про дукції; об ме -
женні кон ку ренції; ско ро ченні ви т -
рат (особ ли во це сто сується
логістич них ви т рат і ви т рат на мар -
ке тинг), спро щенні про цесів впро -
ва джен ня інно ваційних тех но логій,
роз ши ренні мас штабів ви роб ниц тва,
зро с танні рин ко вої част ки.

У мо но графії "Уп равління мар ке -
тин гом на підприємствах ма ло го та
се ред ньо го бізне су" ав то ром ґрун -
тов но роз г ля да ли ся такі мо делі вер -
ти каль ної інте г рації ма ло го і ве ли ко -

го бізне су 
 суб кон т ракт, фран чай -
зинг, вен чур на мо дель, лізинг, аут -
сор синг то що. Кож на з на ве де них
мо де лей пе ред ба чає ор ганізаційно

еко номічну за лежність суб'єктів
інте г рації. Од нак еко номічна та
соціаль на сутність спо жив чої ко о пе -
рації по тре бує по шу ку та кої си с те ми
взаємовідно син, в якій бу дуть вра хо -
вані її особ ли вості.

Са ме то му в про цесі виз на чен ня
та роз роб ки інте г раційної мо делі
роз вит ку мар ке тин го вої діяль ності
на підприємствах спо жив чої ко о пе -
рації не обхідно вста но ви ти, що во на
по вин на ґрун ту ва тись на та ких особ -
ли во с тях  їх рин ко вої діяль ності:

u чітко виз на че ний сег мент
сільсько го рин ку;

uне при бут ковість си с те ми у ме -
жах пер шо чер го во го ви ко ри с -
тан ня при бутків на по тре би ко -
о пе ра ти ву;

u соціаль на при ро да си с те ми, що
у кон тексті су час них змін
ринко во го се ре до ви ща пе ред -
ба чає її спря мо ваність не
тільки на за хист ма ло за без пе -
че них верств на се лен ня та
членів ко о пе ра ти ву, а й га ран -
тує еко логічну без пе ку жит тя
усіх членів суспільства;

u при три му ван ня прин ципів ко -
о пе ра тив ної іден тич ності.

От же, ви хо дя чи з особ ли во с тей
діяль ності ви роб ни чих підприємств
спо жив чої ко о пе рації, про дукція
яких здебільшо го ре алізується на
сільсько му рин ку, а ос нов ни ми по -
ста чаль ни ка ми си ро ви ни для пе ре -
роб ки та ви роб ниц тва є місцеві
сільсько го с по дарські то ва ро ви роб -
ни ки, найбільш доцільною для них
виг ля дає мо дель вер ти каль ної інте г -
рації з фер мерськи ми го с по дар ства -
ми (ко о пе ра ти ва ми) на регіональ но -
му рівні.

Йдеть ся про ко о пе ра тив ну інте г -
рацію в ме жах об'єднан ня ви роб ни -
чих і збу то вих зу силь ви роб ників
сільсько го с по дарської про дукції та
ви роб ни чих і роздрібних підприє-
мств спо жив чої ко о пе рації.

За га лом за сто су ван ня інте г -
раційної стра тегії як стра тегії ви жи -
ван ня пе ред ба чає взаємо до по мо гу у
по ста чанні си ро ви ни (для підприє-
мств спо жив чої ко о пе рації), у збуті

про дукції (для фер мерських го с по -
дарств), здійсненні зовнішньо е ко -
номічної діяль ності, фінан совій
підтримці, зро с танні еко номічних
ре зуль татів діяль ності. Од но час но
ко о пе ра тив на інте г рація ха рак те ри -
зується спорідненістю суб'єктів інте -
г раційної си с те ми че рез на явність
ти по вих умов їх функціону ван ня:
ко о пе ра тив на фор ма влас ності; умо -
ви і роз поділ, ви ко ри с тан ня при -
бутків; відповідна за ко но дав ча ба за;
од но тип ний гео графічний ри нок
спо жи вачів; на лежність до аг ро про -
мис ло во го ком плек су країни.

Фак то ри, що впли ва ють на за про -
ва джен ня ко о пе ра тив ної інте г рації,
ха рак те ри зу ють де я ки ми особ ли во с -
тя ми і ма ють пев ний зміст (рис. 1).

У про цесі роз роб ки мо делі вер ти -
каль ної інте г рації для підприємств
спо жив чої ко о пе рації по зи тив ним
при кла дом слу гу вав міжна род ний
досвід співробітниц тва ко о пе ра тивів
з ви роб ниц тва та пе ре роб ки
сільсько го с по дарської про дукції
Данії та Польщі.

Датські ко о пе ра то ри роз г ля да ють
сім мо де лей вер ти каль ної ко о пе ра -
тив ної інте г рації, се ред яких
найбільш ак ту аль ни ми для суб'єктів
ук раїнсько го рин ку, з точ ки зо ру ав -
то ра, є тільки чо ти ри мо делі: ко о пе -
рація, аль янс, ко о пе ру ван ня у вто -
рин ний ко о пе ра тив і втя гу ван ня.

Вибір найбільш доцільної ор -
ганізаційної мо делі ко о пе ра тив ної
інте г рації  здійсню ва в ся за відповід-
ни ми кри теріями, більшість яких
виз на ча ють ся фор мою ко о пе рації, а
са ме:
1) співвідно шен ня ба жань і мож ли -

во с тей що до вхо ду до інте г -
раційно го ут во рен ня;

2) істо ричні тра диції та еко номічні
особ ли вості ко о пе ра тив но го
співробітниц тва;

3) оцінка ри зи ку та по тре ба у
капіталь них вне сках;

4) очіку ва ний розмір внесків від
фер мерсько го го с по дар ства;

5) ком пе тентність учас ників;
6) ор ганізаційна си с те ма уп -

равління;
7) ло яльність та уз го дженість парт -

нерських сто сунків.
Спи ра ю чись на виз на чені кри -

терії, ми дійшли вис нов ку, що жод на
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з на ве де них мо де лей не мо же бу ти
за про по но ва на ук раїнським ви роб -
ни кам в існу ю чо му виг ляді. Са ме то -
му у ході роз роб ки влас ної мо делі бу -
ли вра хо вані найбільш доцільні еле -
мен ти кож ної з них, що да ло мож -
ливість сфор му ва ти влас ну, адап то -
ва ну до умов національ но го рин ку
кон цеп ту аль ну мо дель ко о пе ра тив -
ної інте г рації.

На на шу дум ку, фор му ван ня мо -
делі ко о пе ра тив ної інте г рації для
підприємств спо жив чої ко о пе рації з
ви роб ни ка ми сільсько го с по дарської
про дукції ре ко мен дується здійсню -
ва ти за та ки ми ета па ми.

Етап 1. Виз на чен ня найбільш
доцільних об'єктів вер ти каль ної
інте г рації з чис ла фер мерських го с -
по дарств.

Етап 2. Упо ряд ку ван ня об'єктів
інте г рації за рівнем пріори тет ності
(важ ли вості) ство рен ня інте г -
раційних взаємовідно син.

Етап 3. Ор ганізаційно
еко -
номічний аналіз про це су, ви т рат та
очіку ва них ре зуль татів кож но го ета -
пу інте г рації з ура ху ван ням ри зиків
про ве ден ня чи відмо ви від про ве -
ден ня наміче них за ходів.

Етап 4. Виз на чен ня су ми очіку ва -
них ви т рат на фор му ван ня інте г -
раційної мо делі.

Етап 5. Вибір з ура ху ван ням
пріори тетів, об ме жень та ор -
ганізаційно
еко номічно го ефек ту
оп ти маль но го порт фе ля за ходів з ре -
алізації інте г раційної мо делі.

За про по но ва на на ми мо дель ко о -
пе ра тив ної інте г рації по бу до ва на з

ура ху ван ням трьох кон цеп ту аль них
скла до вих 
 учас ни ки, про це си і ре -
зуль та ти, зміст і струк ту ра яких тісно
пов'язані між со бою, а от же, по тре -
бу ють уз го джен ня в про цесі ук ла -
дан ня уго ди між учас ни ка ми інте г -
раційної мо делі.

Чле на ми ко о пе ра тив ної інте г ро -
ва ної си с те ми мо жуть бу ди од не або
кілька фер мерських го с по дарств (не
вик лю чається участь фер мерсько го
ко о пе ра ти ву) і за готівель но
ви роб -
ни чо го підрозділу спо жив чої ко о пе -
рації (у ме жах од но го чи кількох
близь ко роз та шо ва них спо жив чих
то ва риств), який об'єднує за -
готівельні, пе ре робні та ви роб ничі
підприємства.

Фер мерські го с по дар ства ви с ту -
па ють по ста чаль ни ка ми сільсько го -

Рис. 1. Зовнішні і внутрішні фак то ри роз вит ку ко о пе ра тив ної фор ми інте г рації
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с по дарської си ро ви ни, а за готівельні
чи ви роб ничі підприємства транс -
пор ту ють про дукцію до міста
зберіган ня, пер вин ної пе ре роб ки та
ви роб ниц тва про до воль чої про -
дукції. Го то ва про дукція підля гає ре -
алізації че рез роздрібну тор го вель ну
ме ре жу і підприємства хар чу ван ня

кінце во му спо жи ва чеві (рис. 2).
Пра вові відно си ни між чле на ми

інте г ро ва ної си с те ми здійсню ють ся
на підставі уго ди, за якою фер -
мерське го с по дар ство зо бов'язується
за без пе чу ва ти спо жив чий ко о пе ра -
тив не обхідною для ви роб ниц тва
про до воль чих то варів си ро ви ною, а

та кож про дукцією для ре алізації у
свіжо му виг ляді че рез роздрібну тор -
го вель ну ме ре жу. За по ста чан ня про -
дукції фер мерське го с по дар ство от -
ри мує га ран то ва ну вартість відван -
та же ної про дукції. Крім то го, уго -
дою пе ред ба че но, що фер мерське
го с по дар ство має мож ливість увійти
до скла ду спо жив чо го ко о пе ра ти ву
на умо вах спла ти відповідно го
членсько го вне ску. Це в по даль шо му
до зво лить працівни кам сільсько го с -
по дарсько го підприємства бра ти
участь у фор му ванні ста тут но го фон -
ду, у роз поділі при бут ку та от ри -
манні відповідних соціаль них га -
рантій.

Еко номічні відно си ни між чле на -
ми но во го уг ру по ван ня ре ко мен -
дується про ва ди ти за схе мою, по ка -
за ною на рис. 3.

У ме жах мар ке тин го вої орієнтації
пе ред ба че но фор му ван ня підрозділу,
в яко му функціональні обов'яз ки
мар ке то ло га по кла да ють ся на
фахівця, який ви ко нує обов'яз ки,
пов'язані з оцінкою ста ну по пи ту,
фор му ван ням то вар ної та збу то вої
політи ки, здійснен ням ко -
мунікаційних за ходів то що. Си с те му
мар ке тин го вих скла до вих мо делі ко -
о пе ра тив ної інте г ро ва ної си с те ми
на ве де но на рис. 4.

Од но час но правління спо жив чо го
ко о пе ра ти ву зо бов'язується за без пе -
чу ва ти ви роб ни ка сільсько го с по -
дарської про дукції зво рот ною
інфор мацією що до кон ку рент ної си -
ту ації на рин ку, сто сов но
відповідності асор ти мен ту та якості

Рис. 2. Мо дель взаємодії в ко о пе ра тивній інте г ро ваній си с темі 
"фер мерське го с по дар ство � спо жив чий ко о пе ра тив � спо жи вачі"

Рис. 3. Схе ма еко номічних відно син між чле на ми 
ко о пе ра тив ної інте г ро ва ної си с те ми
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про дукції за пи там спо жи вачів, ста ну
цін на рин ку, а та кож от ри му ва ти
кваліфіко вані кон суль тації з ви ро -
щу ван ня про дукції та відгодівлі ху -
до би, ре мон ту та купівлі не обхідної
техніки, міне раль них до брив.

По вний зміст дво с то ронніх зо -
бов'язань учас ників ко о пе ра тив но го
об'єднан ня на ве де но у табл. 1.

Та ким чи ном, мож на зро би ти
певні вис нов ки, що на ве де на мо дель
взаємодії суб'єктів ко о пе ра тив ної
інте г рації дасть мож ливість кож но му
з її учас ників діста ти такі по зи тивні
зміни:

u за галь ний еко номічний ефект;
u га ран то ва ну ре алізацію ви роб -

ле ної про дукції;
u зни жен ня опе раційних ви т рат;
u ак тивізацію то вар ної і збу то вої

політи ки;
u за до во лен ня по треб учас ників

об'єднан ня та спо жи вачів рин -
ку.
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Рис. 4. Схе ма спільної мар ке тин го вої діяль ності членів 
ко о пе ра тив ної інте г ро ва ної си с те ми

Таб ли ця 1
Ре ко мен до ва ний зміст взаємних зо бов'язань учас ників ко о пе ра тив ної 

інте г ро ва ної си с те ми


