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МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Визначено основні проблеми функціонування молокопереробних підприємств. Проаналізовано
сучасний стан та перспективи розвитку молокопереробної галузі Житомирської області.
The main problem sofdairyplants. Analyzed the current stateand prospect sofdairy industry of
Zhytomyrregion.
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ВСТУП

Процес глобалізації економіки України ви
суває нові вимоги до діяльності молокопере
робних підприємств та зумовлює зміни в орган
ізації їх господарської діяльності. За таких
умов особливо актуальним є вивчення проблем
молокопереробних підприємств для успішної
їх підприємницької діяльності, підвищення
рівня прибутку та конкурентоспроможності.
Проблеми молокопереробних підприємств
щодо формування основних шляхів підвищен
ня ефективності виробництва молока і молоко
продукції як основних продуктів споживання
досліджували В. Андрійчук, М. Ільчук, Т. Мос
тенська, Т. Іщенко, В. Уланчук, Р. Мудрак,
І.Волкова.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Метою даного дослідження є визначення
основних проблем функціонування молокопе
реробних підприємств. У дослідженні були ви
користані такі економічні методи: системного
підходу до явищ, узагальнення, індукції і де
дукції, абстракції, монографічний метод, роз
рахунковоконструктивний, графічний.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Сучасні умови економічного розвитку зу
мовили певні особливості розвитку і функціо
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нування молокопереробних підприємств. Ри
нок молокопродукціїї має велике значення для
забезпечення потреб споживачів, оскільки мо
локопродукція є однією з головних складових
здорового харчування. Вона характеризується
низкою специфічних рис, які зумовлюються
особливостямигосподарської діяльності моло
копереробних підприємств.Так, в процесі дос
лідження виявлені основні проблеми ринку мо
лока і молокопродукції, серед них:загальне
скорочення поголів'я корів, значне зростання
цін на молоко та молоко продукцію, зменшен
ня рівня платоспроможності споживачів тощо.
Зокрема, поголів'я корів у господарствах
усіх категорій скоротилось за 2006—2009 рр. на
26% (табл. 1).
При цьому більш відчутним цей процес є у
сільськогосподарських підприємствах (скоро
чення склало 36,2%), в господарствах населен
ня (18%). Так, аналізуючи виробництво основ
них видів молочної продукції по Житомирській
області за період 2006—2009 рр., слід відмітити
позитивну динаміку. Зокрема, рівень обробки
молока за період, що аналізується, збільшився
практично в двічі — з 5720 т у 2006 р. до 13896 т
у 2008 р. (табл. 2). Хоча у 2009 р. спостерігаєть
ся тенденція до скорочення виробництва бага
тьох видів продукції, за винятком молока об
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"Юнімілк Україна", "Мілкіленд"
та ін., які мають у своєму складі
нові підприємства, обладнані су
Ɋɨɤɢ
Ɂɦɿɧɚ,2009ɪ.ɭ %
Ʉɚɬɟɝɨɪɿʀ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ
ɞɨ 2006 ɪ.
2006
2007
2008
2009
часними технологічними лініями,
що дозволяють виробляти мо
Ƚɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɭɫɿɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ
192,8
173,9
159,2
148
26,0
лочну продукцію найвищого га
ɋɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ
тунку, зокрема і за стандартами
56,2
45,9
41,0
35,8
36,2
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ
ЄС [3]. Більшість новинок у мо
Ƚɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
136,6
128
118,2
112,2
9,4
лочній індустрії орієнтовані на
потреби споживачів підтримати
Джерело: побудовано за даними Житомирського обласного управління статис здоров'є та спробувати нові сма
тики [1].
ки [4, с. 7].
робленого рідкого та кисломолочних продуктів
З'явились і компаніїінвестори, які ефектив
виробництва. Основу виробництва складають но працюють на ринку, мають капітал, створи
кефіри, йогурти, сметана, маслянки. Зростає і ли імідж, вирішили вагоме питання технологі
випуск сирів, у 2009 р. він склав 1,28 тис. т — це чного забезпечення. За останні роки в Україні
на 123 % більше, ніж у 2006 р., що певною мірою із загальної кількості молокопереробних під
зумовлено розширенням зовнішніх ринків збу приємств приблизно 30% було модернізовано
ту та поліпшенням дистрибуції на внутрішніх іноземними інвесторами. В оновлення украї
ринках. Житомирська область увійшла до пер нських підприємствпереробників було вкладе
шої п'ятірки лідерів виробників масла в Україні, но 30—50 млн дол., тобто кількість грошей, які
хоча показники виробництва масла значно вклали інвестори, можна порівняти з вартістю
зменшились у 2009 р. — до 6,81 тис. т, відносно самих заводів. Проте серед молокопереробних
2006 р. було вироблено 8,8 тис. т (табл. 2).
підприємств є ще досить велика частка збитко
Так, в останні роки активно відбувається вих. Причиною цього є різкі зміни на ринку,
об'єднання молочних підприємств у холдингові раптові падіння та зростання цін на молоко і
структури. Нині потужні компанії скуповують неспроможність багатьох підприємств до про
активи молокозаводів, що були у державній дуктової диверсифікації.
власності, або проводять процес об'єднання.
Для аналізу фінансового стану молокопе
Якщо раніше лідери галузі були власниками і реробних підприємств визначимо основні по
проводили управління двоматрьома заводами казникикоефіціенти їх господарської діяль
і з них був лише один великий, то тепер лідери ності (табл. 3).
мають по чотирип'ять великих об'єктів і про
Показники загальної та поточної (швидкої)
довжують розвиватися і розширюватися далі.
ліквідності за аналізований період мають відпо
Зокрема, основними виробниками молочної відне нормативному значення, хоча у 2007—
продукції України є ЗАТ "Галичина", Укрпро 2008 рр. — погіршилися. У таблиці 3, не наведе
дукт груп, ЗАТ "Західна молочна група" (об ний показник миттєвої ліквідності внаслідок
'єднує молокозаводи компанії "Контініум"), дуже низького його значення: від 0,08 у 2006 р.
ТОВ "Ласуня. Торговельний Дім", ТОВ "УК до 0,02 у 2009 р. при оптимальному значенні
ТерраФуд", Група компаній "Молочний аль 0,2.Отже, більшість досліджуваних молокопе
янс", ТОВ "ВіммБілльДаннУкраїна", реробних підприємств не володіють достат
ньою ліквідністю для вчас
Таблиця 2. Виробництво молокопродукції підприємствами
ного погашення своїх по
Житомирської області
точних зобов'язань. Фі
Ɋɨɤɢ
2009.ɜ %
нансова стабільність під
ɇɚɡɜɚ ɬɨɜɚɪɭ
ɞɨ 2006 ɪ.
2006
2007
2008
2009
приємств визначається на
Ɇɨɥɨɤɨ ɨɛɪɨɛɥɟɧɟ ɪɿɞɤɟ, ɬ
5720
12856
13896
12799
223,7
основі коефіцієнта манев
ȼɟɪɲɤɢ, ɬ
83
44
16
1
1,2Ɇɚɫɥɨ ɜɟɪɲɤɨɜɟ, ɬ
8804
9237
7525
6814
77,3
реності власного капіталу
ɋɩɪɟɞɢ ɬɚ ɫɭɦɿɲɿ ɠɢɪɨɜɿ, ɬ
12744
12880
11588
та коефіцієнта фінансової
ɋɢɪ ɫɜɿɠɢɣ ɧɟɮɟɪɦɟɧɬɨɜɚɧɢɣ ɬɚ ɫɢɪ
3263
4449
4918
3927
120,3
незалежності. У 2007—
ɤɢɫɥɨɦɨɥɨɱɧɢɣ, ɬ
ɋɢɪɢ ɠɢɪɧɿ, ɬ
16703
17074
7320
4139
-75,2
2009 рр. значення кое
Ɇɨɥɨɤɨ ɿ ɜɟɪɲɤɢ, ɡɝɭɳɟɧɿ ɡ
фіцієнта маневреності
ɞɨɞɚɧɧɹɦ ɰɭɤɪɭ ɚɛɨ ɛɟɡ ɞɨɞɚɧɧɹ ɰɭɤɪɭ ɱɢ
7238
12386
9441
власного капіталу були
ɿɧɲɢɯ ɩɿɞɫɨɥɨɞɠɭɜɚɥɶɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ, ɬ
ɉɪɨɞɭɤɬɢ ɤɢɫɥɨɦɨɥɨɱɧɿ, ɬ
13710
18753
20090
16324
119,1
від'ємними. Це означає,
Ɇɨɪɨɡɢɜɨ ɿ ɯɚɪɱɨɜɢɣ ɥɿɞ, ɬ
18861
22553
21816
-що обсяги необоротних
Джерело: розраховано за даними Житомирського обласного управління статистики [2]. активів молокоперероб
Таблиця 1. Динаміка поголів'я корів в усіх категоріях
господарств
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Таблиця 3. Коефіцієнти фінансового стану
них підприємств перевищують
молокопереробних підприємств Житомирської області
обсяги їх власного капіталу,
отже, підприємства значною
2009 ɪ. +, ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ
2006 ɪ. 2007 ɪ. 2008 ɪ. 2009 ɪ.
мірою використовують боргове
2006 ɪ.
0,84
0,68
0,69
0,73
-0,11
фінансування для забезпечення Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɩɨɬɨɱɧɨʀ ɥɿɤɜɿɞɧɨɫɬɿ
1,15
0,97
0,92
0,96
-0,19
своєї господарської діяльності. Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɥɿɤɜɿɞɧɨɫɬɿ
Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ
1,99
2,89
4,02
2,41
0,42
Значення коефіцієнта незалеж Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ
1,01
1,60
1,41
1,34
0,33
ності перевищують нормативні, Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɦɚɧɟɜɪɟɧɨɫɬɿ ɜɥɚɫɧɨɝɨ
0,36
-0,12
-0,16
-0,13
-0,49
тому підприємства не мають ɤɚɩɿɬɚɥɭ
Ʉɨɟɮɿɰɿɟɧɬ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɥɟɜɟɪɢɞɠɭ
0,27
0,35
0,15
0,26
-0,01
фінансової незалежності.
Джерело: розраховано за матеріалами Житомирського обласного управління ста
Отже, більшість досліджува тистики
[8].
них молокопереробних підпри
ємств характеризуються низькими показника як: бактеріальна осіменінність, охолодженість,
ми фінансової стабільності, проте вони нама вміст соматичних клітин тощо. Постійно про
гаються покращувати показники операційної стежується тенденція до скорочення поголів'я
діяльності, що позитивно впливає на їх фінан ВРХ: близько 200—250 тис. голів, або на 8—9%
совий стан. До переваг молокопереробних щороку.
підприємств слід віднести короткий операцій
Існує друга проблема — це фактор сезон
ний цикл та відносну стабільність збуту, оск ності і малий валовий надій на корову. Якщо у
ільки попит на молокопродукцію є нееластич веснянолітній період внаслідок значної конку
ним. В умовах жорсткої конкуренції, молоко ренції на ринку об'ємів молока і занизьких цін
переробні підприємства можуть підвищити свої на нього, втрачають кошти виробники молока,
якісні характеристики — запропонувати кра то взимку, внаслідок відсутності пропозиції
ще обслуговування торговельних комплексів, молока та конкуренції переробник несе збит
забезпечити пряме постачання продукції у ки від своєї діяльності, намагаючись за раху
власні фірмові заклади, а також налагодити по нок підвищення ціни на продукцію завантажи
стачання у дитячі садочки та навчальні закла ти власні переробні потужності. З огляду на ви
ди, адже значні прибутки з продажу молоко щевикладене один із основних напрямів під
продукції отримують не самі підприємства, а вищення конкурентоспроможності підпри
посередники, для яких найважливішою є ціна ємств вбачається у впровадженні нових техно
товару.
логій менеджменту для постачання молока на
Відтак, перелічимо основні
проблеми молокопереробних ɇɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ
ɇɟɞɨɫɤɨɧɚɥɿɫɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ
ɇɟɪɨɡɜɢɧɭɬɿɫɬɶ
підприємств Житомирської об ɞɿɽɜɚ ɫɢɫɬɟɦɚ
ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɜɡɚɽɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧ ɡ
ɪɢɧɤɨɜɨʀ
ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɚɦɢ ɫɢɪɨɜɢɧɢ
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ
ласті (рис. 1).Головною пробле ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
мою молокопереробної галузі,
як вже зазначалось, є незадов
ільний показник якості сирови
ɇɟɟɮɟɤɬɢɜɧɚ
ɇɢɡɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɹɤɨɫɬɿ
ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ
ɪɟɤɥɚɦɧɚ
ни, що зумовлено станом та
ɞɨɫɬɚɬɧɶɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ
ɫɢɪɨɜɢɧɢ
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ
розвитком галузі тваринництва
ɫɢɪɨɜɢɧɢ
в Україні.Це пов'язано зі знач
ним зменшенням чисельності
ɇɟɞɨɫɬɚɬɧɽ
поголів'я великої рогатої худо
Ɂɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɩɨɩɢɬɭ
ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ
ɩɪɨɞɭɤɰɿɽɸ
би, рівнем використання її ге
ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɹɤɨɫɬɿ ɣ
нетичного потенціалу, незабез
ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɟɣ
ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɭ
печеністю повноцінними кор
мами, недостатнім рівнем тех
нології виробництва та устат
ɇɢɡɶɤɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ
ɉɪɨɛɥɟɦɢ
ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ
кування.
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɝɚɥɭɡɿ
ɩɿɥɶɝɨɜɢɯ ɤɪɟɞɢɬɿɜ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɿɧɲɢɯ
На молокопереробну про
ɦɨɥɨɤɨɩɟɪɟɪɨɛɧɢɦ
ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɯ ɿ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɦ ɞɥɹ
мисловість істотно вплинули і
ɹɤɿɫɧɢɯ
ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ
ɇɢɡɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ
процеси глобалізації у вигляді
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ
ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ
ɟɤɫɩɨɪɬɧɢɯ
продовольчої та економічної
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ
ɤɨɧɬɪɚɤɬɿɜ
кризи та вступ до СОТ, внаслі
док якого важливого значення Рис. 1. Проблеми розвитку молокопереробних підприємств
набули такі показники молока,
Джерело: розроблено автором.
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переробні заводи [5].Такої ж думки М.М. Іль
чук, який, вивчаючи явище сезонності, акцен
тує увагу на критичному її рівні та впливі на
ефективність формування взаємовідносин між
виробниками в молокопродуктовомупідкомп
лексі [6, с. 51—61].
Проблему нестачі сировини передові пере
робні підприємства України вирішують за до
помогою інтеграції з виробниками молока.
Позитивність цього у своїх дослідженнях до
водять І. Ю. Венгерук, М. М. Ільчук, С. Р. Кам
ілова, О. Е. Данилевська, Г. В. Чабан [7, c. 184].
Середні ціни реалізації молока у сільськогос
подарських підприємствах мають виражений
сезонний характер, найвищими вони є у зимо
вий період (з'являється дефіцит молока, а по
пит споживачів на молоко та молочну продук
цію збільшується), найнижчі — у літній період.
Така тенденція свідчить про слабку залежність
закупівельних цін від якісних параметрів моло
ка.
Зокрема, належить приділити увагу аналі
зу проблем просування вітчизняної молоко
продукції на зовнішні ринки. Дослідження
особливостей розвитку експортноімпортних
операцій українських виробників молокопро
дукції призвели до визначення фактичної не
конкурентоспроможності вітчизняного аграр
ного сектора у зовнішній торгівлі агропродо
вольчою продукцією. Негативним чинником у
зовнішній торгівлі є недосконалість експортно
імпортної політики в аграрному секторі.
Ще однією з важливих проблем є ведення
ефективної рекламної діяльності для збільшен
ня продажів продукції. Рекламна політика
кожного молокопереробного підприємства
повинна бути тісно пов'язана з його провідною
стратегією, адже вона є одним із провідних чин
ників, які забезпечують сталий розвиток
підприємства. Забезпечення маркетингових
комунікацій на молокопереробних підприєм
ствах буде сприяти реалізації інноваційно
інвестиційних проектів та забезпечить розши
рення збуту продукції і підтримає розвиток
підприємств в довгостроковій перспективі.
Викладені проблеми значно вплинули на
розвиток та функціонування молокоперероб
ної галузі. Очевидно, що в умовах ринкової
економіки виробництво продукції та її збут
повинні знаходитись у прямій залежності від
попиту споживачів. Для цього молокопере
робним підприємствам Житомирської об
ласті необхідно постійно займатися вивчен
ням та прогнозуванням потреб споживачів у
відповідних видах молокопродукції, присто
совувати виробництво та збут до їх потреб і
№ 6, березень 2011 р.

ЕКОНОМІКА АПК
оцінок. За таких умов ефективний розвиток
підприємств у молокопереробній галузі по
требує формування системи інформаційного
забезпечення управління маркетинговою
діяльністю підприємств, що створить підгрун
тя для прийняття оптимальних управлінських
рішень та надасть конкурентні переваги на
ринку.
ВИСНОВКИ

Загалом існуючі проблеми галузі можуть
призвести до порушення ефективного функці
онування всього молокопродуктового підком
плексу та посилити його нестабільність. Відтак,
їх доцільно вирішувати шляхом стабілізації
економіки країни, посилення інтеграційних
процесів у галузі, налагодженням взаємовідно
сини у системі АПК, створення тісного зв'язку
між виробниками молока і переробною про
мисловістю та забезпечення розвитку ринку
шляхом запровадження маркетингових засобів
з досконалою системою управління.
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