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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розв'язання продовольчої проблеми та під�

вищення добробуту населення України знач�
ною мірою залежить від розвитку сільського
господарства, зростання його ефективності.
Молочне скотарство входить до числа найбільш
інтенсивних сільськогосподарських галузей.
Воно вимагає значних матеріальних витрат і
залучення трудових ресурсів. Однією з його
особливостей є те, що молоко — продукт, який
швидко псується й малотранспортабельний.
Тому молочне поголів'я розміщують передусім
у районах із високою густотою населення — у
приміських зонах великих міст. Розвиток при�
міських сільськогосподарських підприємств є
важливою народногосподарською проблемою.

Внаслідок масштабних деформаційних про�
цесів, що мали місце в аграрному секторі в 90�х
роках, потенціал вітчизняного молочного ско�
тарства значно зменшився, що надзвичайно де�
структивно вплинуло на розвиток молокопере�
робних підприємств та зайнятість сільського
населення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ

Загострення глобальної продовольчої кри�
зи змусило вітчизняних учених активізувати
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дослідження в напрямі розробки перспектив�
них шляхів відновлення колишніх потужностей
молочного скотарства, адже це важлива детер�
мінанта заповнення значних ніш на світових
ринках молокопродукції та дієвий спосіб соці�
ально�економічного піднесення сільських тери�
торій.

О. Гіржева наголошує на тому, що молочне
скотарство — провідна галузь тваринництва в
Україні. До початку 90�х років характерним у
розвитку галузі було розширене відтворення.
Воно відбувалося як за рахунок збільшення
поголів'я корів, так і шляхом підвищення про�
дуктивності [2, с. 49].

Л. Сахно стверджує, що молочне скотар�
ство у суспільному секторі України посідає
важливе місце: частка виробництва молока у
структурі валової продукції сільського госпо�
дарства становила у 1990 році 15,4 %, у 2008 році
— 4,2 %. Молочна галузь України протягом
1990—2000 років перебувала у глибокій кризі
— виробництво молока в усіх категоріях під�
приємств скоротилося удвічі, а у суспільному
секторі — в 4 рази [6, с. 146].

О. Васильченко переконаний, що молочне
скотарство є особливою галуззю з безперерв�
ним характером виробництва і реалізації мо�



ЕКОНОМІКА АПК

№ 19, жовтень 2010 р.

Передплатний індекс 21847

23

лочних продуктів. Продукція галузі швидко
псується, є низькорентабельною, для забезпе�
чення високої якості молочної продукції по�
трібне постійне її охолодження [1, с. 34].

На думку О. Моргуна, негативні тенденції
розвитку молочного виробництва в Україні ос�
таннім часом дуже загострилися. Постійно
втрачає свої позиції суспільний сектор вироб�
ництва. Водночас господарства населення не
можуть компенсувати втрати суспільного сек�
тора як за кількістю, так і за якістю продукції.
Внаслідок об'єктивних і суб'єктивних причин
молочне скотарство у господарствах суспіль�
ного сектора зазнало істотних негативних змін,
що зумовило адекватну реакцію в забезпеченні
населення молоком та молокопродуктами, за�

вантаженні сировиною потужно�
стей молочної промисловості.
Структурні зміни на ринку не�
збираного молока змусили ви�
робників молочної продукції за�
стосовувати нові підходи до за�
купівлі сировини. Переробні
підприємства зорієнтовані на
"приватне" молоко і на окремих
заводах його частка перевищує 60
%. Переробним заводам вигідні�
ше купувати молоко у сіль�
ськогосподарських підприємств,
які можуть забезпечити стабіль�
ні поставки і кращу якість про�
дукції, однак ціна "індивідуалів"
перекреслює всі надії на кон�
куренцію [4, с. 63].

С. Канцевич упевнений, що
основний шлях підвищення
ефективності виробництва моло�
ка в нинішніх складних умовах

має грунтуватися на підвищенні продуктив�
ності корів, оптимізації виробничих витрат і
зміцненні кормової бази. Досвід передових
підприємств свідчить, що за умови впровад�
ження ресурсозберігаючої технології можна
одержати високі надої та значні прибутки [3,
с. 91].

Отже, має місце значна полярність думок
щодо стратегічних орієнтирів активізації про�
цесів розширення потужностей молочного ско�
тарства. Варто конкретизувати кількісні та
якісні зрушення, які неодмінно призведуть до
підвищення ефективності господарської діяль�
ності, пов'язаної з нарощенням потенціалу мо�
лочного скотарства.

НЕВИРІШЕНА РАНІШЕ
ЧАСТИНА ЗАГАЛЬНОЇ

ПРОБЛЕМИ
На порядок денний вийш�

ли питання, пов'язані з об�
грунтуванням доцільності
підтримки окремих госпо�
дарських формувань, які є
найбільш придатними для ве�
дення високоефективного мо�
лочного скотарства, визначен�
ням окремих важелів кредит�
ного та податкового стимулю�
вання розширення потужнос�
тей молочного скотарства,
відновленням кормовироб�
ництва на базі потужних сіль�
ськогосподарських підпри�
ємств.

Рис. 1. Виробництво молока сільськогосподарськими
підприємствами та господарствами населення в Україні за

1990—2008 роки (за даними Держкомстату України)

 Рис. 2. Частка господарств населення у виробництві молока
за 1990—2008 роки (за даними Держкомстату України)
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ськогосподарськими підприємствами (більш
ніж у 8 разів). Причиною такої негативної тен�
денції є зростання собівартості виробництва
продукції молочного скотарства, що в умовах
кризи 90�х років деякі господарства цей вид
діяльності були змушені згортати. Зворотна
тенденція спостерігається в динаміці виробниц�
тва молока господарствами населення. Зокре�
ма, у 2004 році порівняно з 1990 роком обсяги
виробництва молока господарствами населен�
ня зросли на 5,3 млн т. Починаючи з 2004 року і
аж до 2008 року, мало місце незначне скоро�
чення обсягів виробництва молока даної кате�
горії господарств (рис. 1). Деяке скорочення в
останні роки зумовлено поодинокими випадка�
ми формування крупнотоварних господарств
молочної спеціалізації.

Про інтенсивний розвиток молоковироб�
ництва в господарствах населення за період
незалежності свідчить значне зростання їх ча�
стки у виробництві молока. Якщо у 1990 році
частка цієї категорії господарств становила
24,1%, у 1995 році — 45,1%, то у 2008 році —
82,2% (рис. 2). Основною причиною зростання
частки господарств населення у загальному ви�
робництві молока є низька зацікавленість
більшості сільськогосподарських підприємств
у розширенні потужностей молочного скотар�
ства, оскільки воно є надзвичайно затратним.

Вищим у господарствах населення, ніж у
сільськогосподарських підприємствах за пері�
од з 1990 по 2008 рік, є середній удій молока від
однієї корови, виняток становить лише 1990 рік,

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Цілями даної публікації є

характеристика стану молоч�
ного скотарства на сучасному
етапі розвитку національного
господарства, обгрунтування
перспектив розвитку різних
за масштабами господарських
формувань, які спеціалізу�
ються на виробництві молока,
обгрунтування напрямів на�
рощення потенціалу молоч�
ного скотарства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Найважливішою галуззю
продуктивного тваринницт�
ва України є скотарство, яке
постачає незамінні продукти
харчування і цінну сировину
для харчової та переробної
промисловості. У результаті
господарського використання великої рога�
тої худоби одержують молоко, що від�
значається високими харчовими якостями і є
сировиною для виробництва молочних про�
дуктів. Молоко та молочні продукти станов�
лять основу повноцінного харчування насе�
лення. З продуктами скотарства населення
споживає понад 2/3 тваринного білка, з яких
на молоко припадає 50 %. Молоко містить усі
необхідні для харчування людини компонен�
ти для забезпечення нормального обміну ре�
човин.

Процеси, які відбулися в основній галузі
тваринництва — молочному скотарстві, зокре�
ма в сільськогосподарських підприємствах, —
не піддаються логіці їх реформування, яка мала
б бути спрямована на збереження наявного ви�
робничого потенціалу. Насправді ж відбувся
тотальний занепад молочного скотарства,
внаслідок чого воно опинилося в кризовому
стані. Зміст кризи можна охарактеризувати
хоча б тим, що упродовж 1990—2007 років че�
рез порушення закону вартості, що призвело
до суцільної збитковості виробництва молока,
в усіх категоріях господарств відбулося май�
же триразове скорочення поголів'я корів та
дворазове зменшення обсягів виробництва мо�
лока. Тобто у 2007 році в Україні було вироб�
лено менше молока, ніж півстоліття тому, а
поголів'я корів було ще меншим, ніж у повоєнні
роки [2].

У 2008 році порівняно з 1990 роком значно
скоротились обсяги виробництва молока сіль�

Рис. 3. Середній річний удій молока від однієї корови у
сільськогосподарських підприємствах та господарствах

населення України за 1990—2008 роки (за даними
Держкомстату України)
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коли молочне виробництво у сільськогоспо�
дарських підприємств відзначалося високим
рівнем автоматизації та механізації (рис. 3).
Найнижчий рівень середньорічного удою мо�
лока мав місце у другій половині 1990 років,
коли найбільш інтенсивно проходило згортан�
ня потужностей виробничо�господарської
діяльності у сільськогосподарських підприєм�
ствах.

Зростання середньорічного удою молока у
господарствах населення, що мало чітку тен�
денцію до зростання майже за весь період не�
залежності, зумовлено покращенням кормової
бази господарств населення внаслідок викори�
стання значних площ сільськогосподарських
угідь, які раніше належали сільськогосподарсь�
ким підприємствам.

Більше того, дестимулює господарства на�
селення до нарощення обсягів виробництва
молока й дискримінаційна цінова політика мо�
локопереробних підприємств. З іншої сторони,
молокопереробні підприємства платять вищу
ціну за молоко сільськогосподарським підпри�
ємствам, для зберігання якого в них створені
значно кращі умови, ніж у господарств насе�
лення.

Важливим напрямом інтенсифікації молоч�
ного скотарства є збереження і подальший роз�
виток крупних спеціалізованих молочних гос�
подарств. Дана галузь володіє меншою порівня�
но з іншими галузями гнучкістю, що в умовах
нестабільних цін на ресурси та готову продук�
цію робить виробництво молока ризикованим
заняттям для фермерів, особливо при скоро�
ченні державної підтримки у формі субсидій та
дотацій. Саме тому молочне скотарство не на�
було широкого розвитку в фермерських госпо�
дарствах. До того ж молочне скотарство є од�
нією з найбільш трудомістких, капітало� та
фондомістких галузей [2, с. 55].

Ефективне ведення молочного скотарства
може забезпечуватися лише у господарствах,
оптимальних за розмірами (кількістю погол�
ів'я корів, площею сільськогосподарських
угідь, чисельністю та якісним складом праці�
вників тощо), адже при цьому (за інших
різних умов) знижується собівартість 1 ц мо�
лока, передусім, за рахунок зниження пост�
ійних витрат із розрахунку на одиницю ви�
робленої продукції. Більші за розмірами гос�
подарства володіють можливостями щодо
забезпечення якісного складу та відтворен�
ня поголів'я, ефективного використання кор�
мової бази, запровадження ресурсозберіга�
ючих технологій. Такі можливості мають се�
редні та великі за розмірами сільськогоспо�

дарські підприємства або ж інтегровані об�
'єднання товаровиробників. Проте в сучасних
умовах сільськогосподарські підприємства
переважно екстенсивно використовують на�
явний ресурсний потенціал. Недосконалим є
ціновий механізм, відсутня належна держав�
на підтримка розвитку галузі молочного ско�
тарства. Зазначені чинники негативно впли�
вають на формування рівня рентабельності
виробництва молока.

У сучасних умовах господарства населення
слід розглядати як альтернативу щодо сільсь�
когосподарських підприємств. Проте беззапе�
речним є факт, що високоефективне виробниц�
тво молока може бути забезпечене лише при
концентрації ресурсного потенціалу на рівні
певного суб'єкта господарювання з відповід�
ною спеціалізацією, а отже, у перспективі мак�
симум уваги та можливостей доцільно концен�
трувати на створенні та забезпеченні належно�
го розвитку середніх за розмірами і великото�
варних виробництв.

Частка особистих селянських господарств,
роль яких значно зросла на внутрішньому рин�
ку, не розв'язує ряду проблем, пов'язаних із
молочним комплексом, але пом'якшує еконо�
мічну ситуацію в Україні. Держава повинна
підтримувати ці господарства, тому що вони
дають основну частку валового виробництва
молока сьогодні. Віддаючи належне особистим
селянським господарствам, слід усвідомлюва�
ти, що майбутнє — за великими спеціалізова�
ними підприємствами, котрі мають можливість
значно швидше освоїти інновації та здійснити
технологічний прорив.

Раціональне співвідношення кормових ку�
льтур потребує взаємозв'язку їх із загальною
структурою посівних площ, спеціалізацією тва�
ринництва, типів годівлі худоби та іншими ор�
ганізаційно�економічними умовами кожного
конкретного господарства [5].

 Основними напрямами розвитку інтенсив�
них ресурсозберігаючих технологій в молочно�
му скотарстві повинні стати:

— удосконалення внутрішньогалузевої
структури приватизованих господарств шля�
хом спеціалізації і концентрації виробництва;

— запровадження індустріальних методів
виробництва і підвищення технічної оснаще�
ності ферм;

— застосування прогресивних способів і
методів утримання тварин;

— удосконалення технологічних прийомів
і методів праці на виконанні виробничих про�
цесів;

— підвищення продуктивності корів, що за�
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безпечить зменшення рівня затрат праці, кормів
та інших ресурсів на 1 ц продукції;

— запровадження прогресивних форм ор�
ганізації режимів праці та її оплати з метою
зацікавленості працівників колективу в досяг�
ненні кращого кінцевого результату виробниц�
тва [5].

З огляду на викладені вище міркування
щодо розвитку вітчизняного молочного ско�
тарства обгрунтуємо перспективні напрями
нарощення потенціалу молочного скотарства
(рис. 4).

ВИСНОВКИ
Ефективний розвиток молокопродуктово�

го підкомплексу неможливий без розширено�
го відтворення молочного скотарства. Біль�
шість сільськогосподарських підприємств зай�
маються винятково рослинництвом, оскільки
тваринництво, і в першу чергу молочне скотар�
ство, є надто збитковим. Ліквідувати існуючу
збитковість можна за рахунок відновлення
пільг при сплаті ПДВ та збільшення державних
дотацій.

Фінансова допомога з боку держави має

надаватися крупним
сільськогосподарським
підприємствам, які воло�
діють необхідною техні�
ко�технологічною базою
для виробництва, збері�
гання і транспортування
молока з дотриманням
існуючих стандартів.
Важливого значення для
розширеного відтворення
молочного скотарства на�
буває відновлення потуж�
ностей кормовиробницт�
ва, а вдало вирішити таке
завдання можна також
лише за рахунок надання
державою фінансових
преференцій.
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Рис. 4. Перспективні напрями нарощення потенціалу молочного
скотарства

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

    
    

  -
    -

   
   

     
 -

     
  

 ,    
   

   

   
  ,  

   
  

    

    
    

   
 –   —  

’     

         
  

   
,    

  


