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STRATEGIC DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF DAIRY CATTLE BREEDING ENTERPRISES
AND IMPROVEMENT OF MILK QUALITY BASED ON THE PRINCIPLES OF SOCIAL RESPONSIBILITY

У статті здійснено дослідження стану та ефективності функціонування підприємств молочного скоJ

тарства. Виявлено основні тенденції їх розвитку, у т.ч. негативні. Останні стосуються скорочення кількості

продуктивних корів, згортання виробництва молока та перенесення його в особисті господарства насеJ

лення; погіршення якості сировини та молочних продуктів, у т.ч. через намагання товаровиробників зменJ

шити затрати та ціни реалізації. Визначено, що інструменти державної підтримки у вигляді дотацій виJ

робникам молока не є ефективними. Тому важливе значення має обгрунтоване підвищення цін на молочJ

ну сировину, а також залучення нових концепцій управління розвитком підприємств і підвищення якості

продукції. Однією з них є концепція соціальної відповідальності. На її засадах визначено стратегічні наJ

прями конкурентоспроможного розвитку підприємств молочного скотарства з виробництвом та реаліJ

зацією якісної продукції.

The article presents a study on the status and effectiveness of functioning of the enterprises of dairy cattle

breeding. The main trends of their development, including negative ones, are revealed. The latter relate to reducing

the number of productive cows, curtailing milk production and transferring it to the personal farms of the

population; deterioration of the quality of raw materials and dairy products, including due to attempts by

producers to reduce costs and sales prices. It is proved that in order to increase the profit and profitability of

production in the strategic perspective, it is necessary to reduce the cost of milk by fully or partially replacing

the existing lowJyielding cows with breeding ones with higher milk yields; to reconstruct livestock facilities and

improve the quality of offspring; to restore natural pastures and hayfields. It is established that the effective

functioning of dairy cattle breeding in the new economic conditions involves the formation of large holdings,

associations, specialized dairy farms and complexes that have significant financial and investment resources

and are based on advanced technologies and achievements of breeding science. It is determined that the

instruments of state support in the form of subsidies to milk producers are not effective. Therefore, it is important



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 7/202062

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Підприємства молочного скотарства представляють

важливу галузь сільського господарства України. Від їх
розвитку безпосередньо залежить ефективність функ$
ціонування всього комплексу молокопродуктового ви$
робництва, який виконує низку важливих завдань щодо
забезпечення збалансованого харчування населення,
зростання  експортного потенціалу й представництва на
міжнародних аграрних ринках, підвищення продоволь$
чої безпеки країни. Проте в сучасних умовах господа$
рювання, незважаючи на сприятливі регіональні умови
відносно кормової бази, засобів розміщення молочно$
го стада, наявність кваліфікованих трудових ресурсів та
досвіду розведення й утримання тварин у населення,
молочне скотарство суттєво знизило обсяги виробниц$
тва молока, темпи відтворення продуктивних тварин
порівняно навіть з початком 90$х років минулого сто$
ліття.

Значно зменшилася й переробка молока. Для вироб$
ництва традиційної продукції тваринного походження
використовується пальмова олія, порошкові молочні
суміші, штучні загущувачі, підсилювачі смаку, кольору.
Як наслідок, це викликає недовіру у споживачів, нега$
тивно впливає на їх здоров'я. Враховуючи, що молоко й
молочні продукти є основою дитячого харчування, це
також стає чинником і продовольчої, і соціально$еко$
номічної небезпеки загалом. Вказане, отже, вимагає
особливих концептуальних підходів та практичних роз$
робок щодо вирішення наявної проблеми. До них по$
вною мірою можна віднести концепцію соціальної відпо$
відальності (СВ). Тому обгрунтування резервів, засобів,
інструментів ефективного розвитку підприємств молоч$
ного скотарства на засадах соціальної відповідальності
належить до пріоритетних завдань аграрної сфери еко$
номіки України та її регіонів.

to increase prices for dairy raw materials in a reasonable manner, as well as to attract new concepts for managing

the development of enterprises and improving the quality of products. One of them is the concept of social

responsibility. On its basis, strategic directions for the competitive development of dairy cattle enterprises with

the production and sale of highJquality products have been determined, namely: the deepening of specialization

in cattle breeding, the placement of enterprises for the maintenance of dairy cattle primarily near major cities,

industrial and resort centers and other large localities; the establishment of state subsidies for the increase in the

number of cows in agricultural enterprises, farms and households; stimulating the purchase by agricultural

enterprises of heifers and heifers in households, breeding farms and imports; providing livestock with highJ

quality organic fullJfledged feed; rational use and further increase in the number of cows in farms of all forms of

ownership; reducing the cost of production and establishing and improving purchasing and wholesale and retail

prices so that they reimburse the standard costs and ensure the profit rate of dairy enterprises at the level of

15,0—20,0 %.

Ключові слова: підприємства, молочне скотарство, розвиток, стратегічні напрями, соціальна відпові�
дальність, молоко і молочна продукція, якість, підвищення, управління, стандарти відповідності.

Key words: enterprises, dairy cattle breeding, development, strategic directions, social responsibility, milk and
dairy products, quality, improvement, management, compliance standards.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Всебічному вивченню, оцінці та аналізу стану молоч$
ного скотарства та перспектив його розвитку приділе$
но увагу в роботах багатьох науковців. Серед  дослід$
жень останніх років відомими є праці П. Березівського,
М. Ільчука, М. Пархомця, Н. Оляднічук, В. Радька, Т. Ру$
дої, Н. Шиян та багатьох інших. У працях названих ав$
торів піднімалися важливі питання щодо кормовироб$
ництва, здійснення селекції й умов утримання молоч$
ного стада, обгрунтування організаційно$економічно$
го механізму функціонування підприємств та галузі за$
галом й управління ними.

Проте динамічний розвиток світового виробництва
й переробки молока в Україні та світі, впровадження
інноваційних технологій вимагають постійного виявлен$
ня та уточнення тенденцій розвитку молочарських під$
приємств з метою розробки ефективних інструментів їх
конкурентоспроможного розвитку на засадах соціаль$
ної відповідальності, підвищення якості продукції з вра$
хуванням оптимальних цін для виробників та спожи$
вачів.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є виявлення сучасних тенденцій роз$

витку та функціонування підприємств молочного ско$
тарства й розробка засобів та напрямів їх конкуренто$
спроможного розвитку на засадах соціальної відпові$
дальності  з обов'язковою орієнтацією на підвищення
якості сировини й готової продукції.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Молочне скотарство завжди займало вагому ча$
стку в обсягах та структурі валової  продукції

Роки Валова продукція 1990 2000 2010 2016 2017 2018 
Всього, млн грн 282774,2 151022,2 194886,5 254640,5 249157,0 268570,9 
у т. ч. продукція 
тваринництва, млн грн 

137272,2 58183,3  70332,4  69588,4  69682,46 69885,9 

Питома вага продукції 
тваринництва, % 

48,5 38,5 36,1 27,3 28,0 26,0 

у т. ч. молоко, млн грн 60789,5  30236,9  28533,0  25814,6  25563,5  25111,7 
Питома вага молока, % 21,5  20,0  14,6  10,1  10,3  9,4 

Таблиця 1. Обсяги, структура та динаміка валової продукції тваринництва, у т.ч. молока за 1990—2018 рр.
(у постійних цінах 2010 р.)
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сільського господарства [1, с. 40]. Проте за роки пер$
манентних, часто не послідовних реформ у галузі
поголів'я корів та обсяги виробництва молока знач$
но скоротились. Водночас зросла частка в обсягах
виробництва молока особистих  господарств насе$
лення, так званий MilkHandMade. На це вказують
статистичні дані про обсяги та структуру валової
продукції тваринництва й місця в ньому підприємств
молочної галузі у динаміці за 1990—2018 рр., які
представлено в таблиці 1.

Питома вага виробництва продукції тваринництва
у структурі сільського господарства в Україні у 2018 р.
скоротилася до 28,0 % порівняно з 48,5 % у 1990 р. або
в 1,7 разів. Водночас питома вага виробництва молока в
загальній структурі валової продукції тваринництва
скоротилась майже в 2,3 разів і має тенденцію до посту$
пового скорочення. За останні 8 років скорочення скла$
ло 5,2 % і така негативна тенденція зберігається. Це нега$
тивно позначається на споживанні якісного молока,
його ринку та потенціалі збуту, у т.ч. експорті.

Крім стану й динаміки розвитку підприємств молоч$
ного скотарства та обсягів виробництва молока, ко$
н'юнктура на його внутрішньому ринку  формується під
дією сукупності інших важливих соціально$економічних
чинників [2, с. 25]. Основним серед них є традиційно
високий попит на молоко та продукти його переробки
як на основні в харчових раціонах й доступні за цінами
для широких верств населення. Однак його доповнює
стримуючий чинник, — зниження реальних доходів гро$
мадян у зв'язку із суттєвим розривом між динамікою
зростання споживчих цін і номінальним рівнем доходу
більшості споживачів. Це призводить до постійного ско$
рочення їх купівельної спроможності. Як наслідок,
відбувається зниження споживання молока та молоко$
продуктів, зростання попиту на низькоякісну та деше$
ву продукцію.

Зазначимо до цього, що недостатній розвиток со$
ціальної складової аграрного виробництва, особливо
тваринництва, стримує розвиток людського капіталу на
селі. Повною мірою це стосується молочарських під$
приємств. Формування стратегії стійкого розвитку має
грунтуватися на гармонійному та пропорційному по$
єднанні взаємопов'язаних складових: економічної, со$
ціальної, екологічної, а також соціальній відповідаль$
ності цього виду агробізнесу. Це забезпечить отриман$
ня синергетичного ефекту в усіх ланках виробничого
відтворення молока та загального гармонійного зрос$
тання  підприємств молочного господарства.

Потребує вирішення ситуація, що наразі закупівель$
на ціна на молоко у національних виробників, як сіль$
ськогосподарських підприємств, так і домогосподарств,
яке поставляється на молокопереробні підприємства,
більш ніж у три рази нижча за кінцеву роздрібну ціну
[3, с. 176]. Тим самим, це формує стихійні ринки молока
та молочної продукції, так зване молоко handmade кла$
су, яке ще називається натуральна молочна продукція.
А це втрачені можливості і підривання авторитету мо$
локопереробників, які в умовах значного недозаванта$
ження виробничих потужностей змушені згортати пе$
реробні потужності або використовувати неякісну си$
ровину [4, с. 106].

Ціновий диспаритет у країні, особливо на молоко
та вироби з нього призвів до дестабілізації в молочному
виробництві. Адже загально відомо, що ціни на сирови$
ну сільськогосподарського виробництва зростали наба$
гато менше, ніж ціни на промислову продукцію. Особ$
ливо на ту, без якої виробництво іншої продукції, в тому
числі і сільськогосподарської унеможливлюється (на$
приклад, корми, насіння, мінеральні добрива, техніка,
дизельне паливо, бензин). Це вплинуло на значне зрос$
тання виробничої собівартості й навіть спричинило її.
Звичайно, була і дотаційна складова, і відшкодування,
але це ніяк не стимулює виробника, а навпаки, знижує
його виробничу і фінансову активність, бажання до са$

морозвитку, удосконалення, використання новітніх тех$
нологій. Обсяги виробництва молока наразі в Україні
катастрофічно низькі, і з впевненістю можна говорити
про те, що жодна з країн Європейського Союзу не за$
цікавлена в розвитку українського молочного скотарства.

На жаль,  в останні роки утвердилася думка, що ко$
рова — це також бізнес і коли надої починають падати,
то потрібно не шукати причину, а вибраковувати таких
корів [5, с. 154]. Звичайно, це загальна робота зоотехн$
іка і менеджера відділення (ферми), спеціалістів, які
добре володіють даною ситуацією. Проте було б необ$
хідно,  щоб ще й економіст міг обрахувати доцільність
такої вибраковки. Адже цінність і якість молока у ко$
рови розкривається з роками.

Тому соціально відповідальними можна вважати ті
підприємства і ферми, де корови розподілені та утри$
муються по вікових категоріях. Молоко жирніше, ви$
щого поживного гатунку спостерігається саме в корів
віком 5—6 років і старше (досвід працівників, ветери$
нарів$зоотехніків). Ми погоджуємось з висновками
Д. Семенди, О. Семенди, що для збільшення прибутків і
рентабельності  виробництва у стратегічній перспективі
необхідно знизити собівартість молока за рахунок по$
вної або часткової заміни наявних низькопродуктивних
корів на племінних з більш високими удоями; здійснити
реконструкції тваринницьких приміщень і поліпшення
якості потомства; відновити природні пасовища та сіно$
жаті [6, с. 378].

Утримання корів та виробництво молока є наразі не
достатньо ефективним саме через занадто низькі ціни
реалізації та занадто високу виробничу собівартість
молока. Це спричинене, передусім, відсутністю достат$
нього власного кормовиробництва, фізично та мораль$
но зношеним обладнанням та технікою, недосконалою
законодавчо$підтримуючою базою, несприятливим
інвестиційним кліматом у галузі, несприятливими еко$
номічними, соціальними та екологічними чинниками гос$
подарювання. Продовольча безпека будь$якої країни
базується на тваринницькому виробництві — йдеться
про м'ясо, молоко, яйця і всі похідні. Дефіцит хоча б
одного з цих продуктів має моментальні прояви: пере$
робка скорочується або зупиняється, якість продукції
погіршується, зростають ціни, а за ними соціальне не$
вдоволення населення [7, с. 132]

Попри досить суттєве щорічне скорочення населен$
ня, підприємства молочного скотарства не в змозі за$
довольнити всі потреби внутрішнього ринку у якісному
молоці та молочних продуктах. Низька купівельна спро$
можність громадян вимагає від молоковиробників та
переробників пристосовуватися до вимог внутрішньо$
го ринку [8, с. 162]. Як наслідок, дешева й доступна про$
дукція має низьку якість, але все рівно обсяги спожи$
вання молока та молочної продукції не забезпечують
медично$рекомендовані норми споживання. Більшість
молочних продуктів для великої частини українців  ста$
ли  недоступні. В таблиці 2 наведено динаміку вироб$
ництва молока та поголів'я корів в Україні за період
1990—2018 рр.

За досліджуваний період (1990—2018 рр.) в усіх
категоріях господарств країни поголів'я корів змен$
шилось у 4,3 разів і становило в 2018 р. 1926,3 тис. гол.
У сільськогосподарських підприємствах поголів'я
корів скоротилось катастрофічно, — на 85,2 % по$
рівняно з 1990 р. При цьому майже 76,0% поголів'я
корів утримується господарствами населення, хоча  за
останні роки воно значно скоротилось і станом на
2018 р. налічує лише 1458,4 тис. гол., або  66,7 % ана$
логічного показника 1990 р.

Як наслідок, обсяги виробництва молока також
зменшились більше ніж у 2,4 разів і в 2018 р. становили
10098,8 тис. т. І лише за рахунок зростання продуктив$
ності корів більш ніж у 2,0 разів було дещо призупине$
но темпи падіння обсягів виробництва. Продуктивність
корів у сільськогосподарських підприємствах, за дани$
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ми Державної служби статистики України, дещо вища,
ніж у господарствах населення, які виробляють 72,7 %
молока.

На думку М. Ігнатенка, Н. Рунчевої, ефективне фун$
кціонування молочного скотарства в нових умовах гос$
подарювання передбачає формування великих хол$
дингів, об'єднань, спеціалізованих молочних ферм і ком$
плексів, що мають значні фінансово$інвестиційні ресур$
си та спираються на передові технології і досягнення
селекційної науки [9, с. 12]. Це підтверджується пози$
тивними змінами, що відбуваються останніми роками в
молочному скотарстві, зокрема істотним зростанням
надоїв корів, збільшенням поголів'я худоби інтенсивних
молочних типів, появою в кожному регіоні молочних
ферм і комплексів, у яких реалізовані сучасні техно$
логічні та технічні рішення з утримання та доїння корів,
заготівлі кормів і прибирання гною [10, с. 359].

Другим стратегічним напрямом ефективного та кон$
курентоспроможного розвитку підприємств з вироб$
ництва молока є підвищення продуктивності молочної
худоби [11, с. 82]. Воно розглядається як комплексна
проблема,  вирішення якої дозволить значно ефектив$
ніше використовувати трудові, матеріальні та фінансові
ресурси і прискорити окупність витрат суб'єктів госпо$
дарювання. Це досить важливо, адже протягом багатьох
років для підприємств галузі молочного скотарства був
характерним витратний напрям виробництва.

Його ознаками були невисокий рівень продуктив$
ності, швидкий ріст виробничих витрат, ріст собівартості
продукції та часто низька рентабельність і навіть збит$
ковість виробництва. Тому сільськогосподарським
підприємствам слід сконцентрувати зусилля як на
збільшенні поголів'я, так і на реальному впровадженні
інноваційних технологій й модернізації виробничих та
бізнесових процесів [12, с. 7]. Саме з цим пов'язані
основні резерви збільшення та підвищення ефективності
й конкурентоспроможності виробництва молочної про$
дукції. Для покращення якості молока та виробів з ньо$
го важливе значення має впровадження стандартів
відповідності та контроль за їх дотриманням на всіх лан$
ках відтворювального процесу.

Стратегічні напрями розвитку підприємств молоч$
ного скотарства на засадах соціальної відповідальності
мають бути спрямовані на повне задоволення потреб
внутрішнього і зовнішнього ринків якісними продукта$
ми конкурентоспроможних підприємств галузі молоч$
ного скотарства [13, с. 38]. Вони охоплюють  забезпе$
чення розширеного відтворення продуктивного стада
корів, підвищення інтенсивності використання їх пого$
лів'я, створення оптимальних розмірів ферм у господар$

ствах усіх форм власності й господарювання. Другий
напрям означає реструктуризацію кормової бази, по$
ліпшення луко$пасовищного кормовиробництва, роз$
ширення площ культурних зрошувальних пасовищ [14,
с. 59]. Третій напрям стосується удосконалення існую$
чих і створення нових порід худоби, пристосованих до
місцевих умов; впровадження інтенсивних технологій
утримання худоби і засобів механізації виробничих про$
цесів на фермах; підвищення продуктивності тварин [15,
с. 49]. Четвертий напрям — це удосконалення еконо$
мічних відносин між виробниками молочної сировини і
підприємствами з її переробки; впровадження досягнень
науково$технічного прогресу на всьому шляху проход$
ження молока та продуктів його переробки від вироб$
ника до споживача.

ВИСНОВКИ
Для вирішення проблем забезпечення зовнішньо$

го і внутрішнього ринків молоком і молочними продук$
тами потрібно здійснювати наступні стратегії розвит$
ку підприємств галузі на засадах соціальної відпові$
дальності з орієнтацією на підвищення якості про$
дукції:

— поглиблення спеціалізації в скотарстві, розміщен$
ня підприємств з утримання  худоби молочного напря$
му передусім поряд із великими містами, промислови$
ми й курортними центрами та іншими  значними насе$
леними пунктами;

— встановлення державних дотацій за приріст по$
голів'я корів у сільгосппідприємствах, фермерських гос$
подарствах та господарствах населення;

— стимулювання закупівлі сільськогосподарськими
підприємствами телиць і нетелей у господарствах насе$
лення, племінних господарствах та за імпортом;

— забезпечення худоби органічними якісними по$
вноцінними кормами;

— раціональне використання і подальше нарощуван$
ня поголів'я корів у господарств усіх форм власності;

— зменшення собівартості виробництва та встанов$
лення й удосконалення закупівельних і гуртово$роз$
дрібних цін таким чином, щоб вони відшкодовували нор$
мативні витрати та забезпечували норму прибутку
підприємств молочної галузі на рівні 15,0—20,0 %.
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