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INNOVATIVE MODEL OF MEAT AND DAIRY INDUSTRY AS AN ELEMENT
OF STRENGTHENING ECONOMIC SAFETY OF AGRICULTURE UKRAINE

У статті проведено комплексне дослідження стану вітчизняної м'ясо$молочної галузі з метою виявлення її впли$
ву на економічну безпеку сільського господарства України. Системний аналіз частки та структури виробництва м'я$
со$молочної продукції різними групами вітчизняних товаровиробників вказує на наявність ряду загроз для економі$
чної безпеки сільського господарства за двома основними векторами: продовольче забезпечення та диспропорція
виробництва. Запропоновано інноваційну модель розвитку м'ясо$молочної галузі на основі м'ясомолочного класте$
ру з урахуванням диференціації продовольчого споживання та процесу децентралізації владних повноважень.
This article provides a comprehensive study of domestic meat and dairy industry to identify its impact on the economic
safety of Ukraine's agriculture. Strategic analysis of particles and the structure of production of meat and dairy products
of different groups of domestic producers, which indicates the presence of a number of threats to the economic safety of
Agriculture for two main vectors: food security and the imbalance of production. Offered an innovative model of
development of based cluster differentiation of food consumption and decentralization of power.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Події останніх двох років показали, що на
ціональна економіка України суттєво залежить
від розвитку сільського господарства України,
яке, зокрема, забезпечує третину усіх валют
них надходжень до бюджету країни. У свою
чергу виробництво молока та м'яса є одними з
основних стратегічних індикаторів, які вказу
ють на рівень економічного захисту сільського
господарства України у системі економічної
безпеки сільських територій та країни загалом.
Але не зважаючи на стратегічну важливість
вітчизняної м'ясомолочної галузі вона, у по
рівнянні з рослинництвом, має ряд диспро
порцій та невирішених соціальноекономічних
та організаційноправових проблем.

Аналіз останніх досліджень і публікацій за
темою дослідження показує, що у вітчизняній
та закордонній науковій літературі проблемам,
які сповільнюють розвиток м'ясомолочної га
лузі присвячено значну кількість публікацій
таких вчених, як О. Гуторов [1], В. Ємцев [4],
А. Куценко, О. Маслак [10], М. Пархомець [12],
В. Збарський [8], С. Сегеда, А. Солошонок,
О. Шуст [14—16] та ін. Окремо варто відзначи
ти дослідження В. Збарського та В. Ємцева, у
яких якісно оцінено динаміку обсягів вироб
ництва молока в Україні та світі, проведено ран
жування основних світових виробників м'ясо
молочної продукції, а також "визначено особ
ливий характер та виняткове значення молока
Передплатний індекс 21847
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Рис. 1. Зіставлення рівня продовольчого споживання м'ясо2молочної продукції
вітчизняними домогосподарствами у контексті забезпечення раціональної достатності
(станом на 1 січня 2016 року)
Джерело: сформовано автором на основі даних Держстату України.

і молочної продукції для життя і здоров'я лю
дини, акцентовано увагу на забезпечення про
довольчої безпеки на цьому сегменті ринку та
забезпечення прав споживачів" [8, с. 8]. У дос
лідженнях таких вчених, як С. Кальний, В. Жму
денко [5], В. Залізко [6], В. Мартинеков [7] та
багатьох інших було встановлено сутність еко
номічної безпеки сільського господарства та
сільських територій загалом у тісному зв'язку
з сталим розвитком національної економіки.
Зазначений вище науковий доробок дозво
лив обгрунтувати потребу вдосконалення рин
ку м'ясомолочної продукції, забезпечення
пріоритетності національного товаровиробни
ка, проведення технікотехнологічного переос
нащення підприємств галузі, запровадження
інноваційних технологій тощо, але поза увагою
дослідників залишилися питання, пов'язані з
формуванням прогресивної інноваційної мо
делі розвитку м'ясомолочної галузі як елемен
ту системи економічної безпеки сільського гос
подарства України
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ

Метою дослідження є висвітлення сучасно
го кризового стану національного виробницт
ва, споживання та експорту м'ясомолочної
Передплатний індекс 21847

продукції, а також окреслення теоретичних та
організаційнопрактичних засад, необхідних
для формування інноваційної моделі розвитку
м'ясомолочної галузі, що сприятиме зміцнен
ню економічної безпеки сільського господар
ства України.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Світовий ринок виробництва та споживан
ня м'ясомолочної продукції має неоднознач
ну та хвилеподібну динаміку. З одного боку,
маємо не достатньо ефективну систему марке
тингу та менеджменту вітчизняних експортоо
рієнтованих переробних компаній, які не вико
ристовують прогресивні інноваційні технології,
а з іншого боку, внутрішні споживчі ринки ма
ють суттєві обмеження у частині низької купі
вельної спроможності більшості населення Ук
раїни. У результаті маємо, що в Україні станом
на 1 січня 2016 р. наявна суттєва диференціація
індексів продовольчого споживання та достат
ності споживання м'ясомолочної продукції
(рис. 1).
Системний аналіз продовольчого спожи
вання населенням України м'ясомолочної про
дукції вказує на ряд загроз, які стосуються не
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Рис. 2. Інноваційна схема комплексного розвитку м'ясо2молочної галузі у контексті
зміцнення економічної безпеки сільського господарства України
Джерело: розроблено автором.

лише економічної, а й національної безпеки
країни.
Поперше, загальний рівень споживання
молока, м'яса та відповідної продукції трохи
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більший за третину від встановлених раціональ
них норм (рис. 1). Постійна білковокалорійна
нестача, відсутність у раціоні достатньої кіль
кості білків тваринного походження та інших
Передплатний індекс 21847
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міко та мікроелементів призводить до по
гіршення стану здоров'я населення та загаль
ного рівня працездатності. Причому за дани
ми Держстату України, у такій ситуації ук
раїнці перманентно перебувають більше чверті
століття, що загрожує погіршенню генофонду
нації.
Подруге, наявна кричуща диспропорція у
структурі споживання м'ясомолочної про
дукції, оскільки майже половина усього спожи
того українцями м'яса — це курятина. Цей факт
пояснюється високими роздрібними цінами на
яловичину та свинину, а також критичним
зменшенням рівня споживання риби та рибоп
родуктів. Зокрема протягом 1990—2016 рр. ук
раїнцями споживається щорічно риби та риб
ної продукції у середньому менше на третину
від рекомендованої МОЗ раціональної норми.
Особливо небезпечна ситуація склалася на
вколо забезпечення м'ясомолочною продук
цією таких соціальних і демографічних груп на
селення, як діти та пенсіонери, де відповідні по
казники є ще гіршими. Крім того потрібно пере
глянути Постанову КМУ "Про затвердження на
борів продуктів харчування, наборів непродо
вольчих товарів та наборів послуг для основних
соціальних і демографічних груп населення"
[13]. У першу чергу це стосується розділів, по
в'язаних із переліком м'ясомолочних продуктів
харчування. Так, наприклад, для дітей до 6 років
у середньому щодня передбачено для споживан
ня усього 32 г м'яса телятини, 16 г птиці або кро
ля, 7 г сметани, 4 г сиру тощо [13]. Очевидно, що
збільшення відповідних показників у спожи
ванні м'ясомолочної продукції вплине на
розмір прожиткового мінімуму, методика роз
рахунку якого базується на оцінці вартості
відповідних продуктів харчування та наборів
послуг для основних соціальних і демографіч
них груп населення. Цим самим, отримуємо
збільшення внутрішнього ринку м'ясомолочної
продукції, що стимулюватиме розвиток
сільського господарства України.
Таким чином, з огляду на окреслену мно
жину загроз та викликів сформуємо іннова
ційну модель розвитку м'ясомолочної галузі
на основі м'ясомолочного кластеру з ураху
ванням можливостей сучасних економікома
тематичних програм оптимізації витрат на ут
римання ВРХ (за категоріями господарств), а
також диференціації продовольчого спожи
вання з метою забезпечення продовольчої без
пеки регіону та країни загалом.
Комплексне вирішення окреслених вище
проблем розвитку м'ясомолочної галузі мож
ливе за двома векторами:
Передплатний індекс 21847

1) відновлення сільськогосподарського по
тенціалу, що залишився у спадок від Радянсь
кого Союзу;
2) створення абсолютно нових сільськогос
подарських систем, що передбачає відмову від
наявних сільгоспприміщень, інфраструктури
тощо.
Ці два напрями є цілком конкурентоспро
можними, про що свідчить досвід багатьох аг
ропідприємств. Так, наприклад, у Вінницькій
області представництво шведської фірми
DeLaval (яка одна з перших у світі зайняла рин
кову нішу виробництва та обслуговування
доїльного обладнення) [17], було модернізова
но галузь молочного тваринництва на базі ко
лективного сільськогосподарського підприєм
ства "АгроСоюз", де було відремонтовано
старі ферми та складські приміщення. У резуль
таті підприємство стало рентабельним, але ос
кільки рівень рентабельності був досить низь
ким, то менеджмент компанії вирішив впрова
дити абсолютно нову систему управління —
"smartfarming", яка передбачає:
— автоматичну оптимізацію продуктив
ності через формування ефективного стада та
логістики;
— використання передових технології дої
ння та обслуговування корів;
— комплексне вирішення питань утриман
ня, розведення, відгодівлі, відтворення стада;
— роботизацію робочих місць та загально
го облаштування й експлуатації ферми;
— інформатизацію племінного та виробни
чого обліку, у системі ПККПК (на базі про
грамного забезпечення Майкрософт та Гугл) та
ін.
Таким чином, з огляду на сучасні світові
тенденції розвитку м'ясомолочного сектору у
контексті зміцнення економічної безпеки
сільського господарства на рисунку 2 предста
вимо теоретичні та організаційнопрактичні за
сади, необхідні для формування інноваційної
моделі розвитку вітчизняної м'ясомолочної
галузі з урахуванням тенденції до децентралі
зації влади та формування економічно неза
лежних добровільно об'єднаних територіаль
них громад.
Запропонована інноваційна схема комплек
сного розвитку м'ясомолочної галузі у кон
тексті зміцнення економічної безпеки сільсько
го господарства України передбачає стимулю
вання виробництва через формування власно
го торгового бренду, що дозволить уникнути
експортного мита на живу ВРХ та суттєво
збільшить кількість робочих місць у сфері пе
реробки сільськогосподарської продукції на
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Рис. 3. Частка та структура виробництва м'яса різними товаровиробниками
Джерело: сформовано автором на основі офіційних даних Держстату України за січень — лютий 2016 р. [2].

мінізаводах, що знаходитимуться у на території
громади.
Системний аналіз діяльності основних груп
товаровиробників м'яса та молока вказує, що
у середньо й довгостроковій перспективі
найбільш ефективними з точки зору розвитку

сільських територіальної громади та сільських
територій України загалом будуть сімейні фер
мерські господарства як певний гібрид фер
мерських господарств (ФГ) та особистих се
лянських господарств, а також приватні
підприємства різних розмірів та форм власності
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Рис. 4. Структура основних показників, що впливають на ефективність м'ясомолочної галузі
станом на 1 січня 2015 р.
Джерело: сформовано автором на основі даних [2] та [11].
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(саме ці два види виділені окремо у рис. 1).
Враховуючи останні тенденції виробництва
м'ясомолочної продукції за видами та катего
ріями господарств (без урахування тимчасово
окупованої території АР Крим, м. Севастопо
ля та зони проведення антитерористичної опе
рації) варто зазначити на наявності значних
диспропорції виробництва (рис. 3) за виключен
ням свинини, якої виробляють приблизно од
наково господарства населення та інші види
сільгоспвиробників.
а) сільськогосподарські підприємства;
б) господарства населення.
Аналогічні диспропорції наявні серед зна
чень показників, що впливають на ефективність
м'ясомолочної галузі (рис. 4). При цьому най
більш небезпечними загрозами для економіч
ної безпеки сільського господарства є перма
нентна від'ємна рентабельність вирощування
ВРХ та збільшення виробничих витрат (у серед
ньому левову частку собівартості 1 кг ялови
чини складають витрати на корми), які вдаєть
ся мінімізувати лише агрохолдингам за раху
нок впровадження інноваційних моделей ви
робництва. З іншого боку, собівартість м'яса та
молока, які вироблять агрохолдинги є вищою
ніж у інших сільськогосподарських товарови
робників (рис. 4).
На нашу думку, одним з перспективних
шляхів вирішення окреслених проблем є враху
вання європейського досвіду автоматизації ви
робництва м'ясомолочної продукції таких
грантів, як Delaval, Lely, GEA Westfalia Surge,
Boumatic, Itec та ін. Однак у зв'язку з високим
рівнем девальвації національної валюти, до
цільно на державному рівні створити передумо
ви (зокрема, у податковій площині) для вироб
ництва доступних агрегатів для роботизовано
го доїння корів та утримання ВРХ (технікотех
нологічну базу можна використовувати, на
приклад, таких вітчизняних підприємств, як ВАТ
"Брацлав" "Агромех", "ІмпульсАгро" та ін.).
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

Таким чином, проведений аналіз частки та
структури виробництва м'ясомолочної про
дукції різними групами вітчизняних товарови
робників вказує на наявність ряду загроз для
економічної безпеки сільського господарства
за двома основними векторами: продовольче
забезпечення та диспропорція виробництва.
Зокрема у дослідженні встановлено, що вироб
ництво і головне споживання молока та м'яса в
Україні знаходиться на незадовільному рівні,
що сприяє деградації аграрної економіки Ук
раїни.
Передплатний індекс 21847

З метою стимулювання соціальноекономі
чного розвитку сільських територій, з ураху
ванням сучасного кризового стану національ
ної м'ясомолочної галузі розроблено схему
формування інноваційної моделі розвитку м'я
сомолочної галузі на основі нової системи ад
міністрування — "smartfarming", що підвищить
рівень економічного захисту сільського госпо
дарства України у системі економічної безпе
ки сільських територій.
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