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УДК 631.14:636.2.084.1 
ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ЯК УМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА 
Петля М.І., молодший науковий співробітник 

Інститут тваринництва Національної академії аграрних наук України 
 

У статті висвітлено результати комплексного аналізу розвитку молочної галузі 
сільськогосподарських підприємств Харківської області. Сформульовані основні напрямки 
інтенсифікації виробництва молока. 

In the article highlights the results  of a comprehensive analysis of the development of 
dairy industry at agricultural enterprises of Kharkiv region. Formulated the basic directions of 
intensification of milk production. 

 
Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку аграрної науки 

більшість економічних досліджень, незалежно від напрямку та мети, спрямо-
вані на вирішення одного з головних завдань пореформеного розвитку сіль-
ського господарства – підвищення ефективності та забезпечення сталого роз-
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витку агропромислового комплексу України. Особливо гостро це питання 
стосується розвитку галузі молочного скотарства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам інтенсифікації і 
підвищення ефективності виробництва молока присвячені дослідження бага-
тьох авторів [1-6]. 

Важливе місце серед цих питань займають кормові ресурси молочного 
скотарства, так О.А. Лоза відмічає, що внаслідок об’єктивних і суб’єктивних 
причин різко скорочується використання кормів в молочному скотарстві [5]. 
Автор підкреслює, що залишилася невиправданою думка деяких науковців і 
деяких практиків, які вважали, що скорочення чисельності поголів’я корів в 
сільськогосподарських підприємствах буде супроводжуватись підвищенням 
рівня і повноцінності годівлі тварин. М.Ф. Соловйов і А.А. Романенко також 
відзначають, що незадовільний стан розвитку молочного скотарства в сільсь-
когосподарських підприємствах України зумовлений скороченням і знижен-
ням якості кормових ресурсів, що виділяються для розвитку галузі [6]. 

Постановка завдання. Основною метою статті є обґрунтування інтен-
сивної форми ведення молочного скотарства як основної умови збільшення і 
підвищення ефективності виробництва молока. На підставі комплексного 
аналізу розвитку галузі сформулювати основні напрямки інтенсифікації ви-
робництва молока. 

Виклад основного матеріалу досліджень. До початку 90-х років хара-
ктерним у розвитку молочного скотарства України було розширене відтво-
рення. Найбільший обсяг загального виробництва молока припадав на 
1987 р. і становив 26,7 млн тон. Це дозволило досягти споживання молока та 
молочних продуктів на душу населення майже до науково обґрунтованої но-
рми – 380 кг [8]. 

На даний час стан молочного господарства як в Україні в цілому, так і 
по Харківській області зокрема, далекий від стабільного. За даними Держав-
ної служби статистики України, у 1990 році у господарствах усіх категорій 
утримувалося 8 млн. 378 тис. корів, в тому числі у сільгосппідприємствах бу-
ло 6 млн.191 тис. голів (74 % від загальної кількості), а в господарствах насе-
лення – лише 2 млн. 187 тис.  (26%).  

Станом на 1 січня 2012 року у господарствах усіх категорій утримува-
лось вже тільки 2 млн. 588 тис. гол, що на 1,6 % менше ніж на 1 січня  2011 р. 
та на 69 % - ніж у 1990 р.  

Скорочення поголів’я корів було характерним не тільки для України, а 
й для всіх її регіонів. Наприклад, у Харківській області на початок 2012 року 
порівняно з 1995 р. воно скоротилось майже в чотири рази, в тому числі у 
сільськогосподарських підприємствах – з 313,2 до  39,9 тис гол (табл. 1).  

Зниження продуктивності у сільськогосподарських підприємствах до-
сягло критичної межі у 1997 році: в Україні в 1990 році вона дорівнювала 
2941 кг., а в 1997 р. – 1389 кг; у Харківській області відповідно 2975 і 1595 кг 
(1998 р.). Підвищення продуктивності (у 2011 р. в Україні – 4109 кг., в Хар-
ківській області - 4423 кг) на перший погляд може свідчити, що у розвитку 
галузі молочного скотарства намітились позитивні тенденції, однак робити 
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такий висновок передчасно, оскільки обсяги виробництва молока у сільсько-
господарських підприємствах продовжують скорочуватися.  

 
Таблиця 1 

Показники розвитку молочного скотарства 
в сільськогосподарських підприємствах 

Роки Показники 1995 2000 2005 2010 2011 
Україна 

Поголів’я корів, тис. гол. 4592 1851 866 604 583 
Середній річний удій молока від 
однієї корови, кг 1908 1588 2952 3660 4109 

Виробництво молока, тис.т 9500 3669 2583 2217 2246 
Харківська область 

Поголів’я корів, тис. гол. 313 133 57 40,0 39,9 
Середній річний удій молока від 
однієї корови, кг 1745 1689 2935 4413 4423 

Виробництво молока, тис.т 579 279 195 175,2 175,2 
 
Збитковість галуззі зумовила скорочення поголів’я тварин, їх продук-

тивності, зменшення до критичного межі обсягів виробництва продукції. По-
гіршення кількісних і якісних показників галузі також обумовлене відставан-
ням в розробці та впровадженні у виробництво новітніх досягнень науки та 
передового досвіду. Перш за все, це стосується організації селекційно-
племінної роботи та відтворення стада, інтенсивного кормовиробництва та 
повноцінної годівлі, освоєння промислових технологій, впровадження про-
гресивних форм організації та матеріального стимулювання праці та ін.  

Підвищення продуктивності молочної худоби комплексна проблема, її 
вирішення дозволить більш ефективно використовувати трудові, матеріальні 
та фінансові ресурси і прискорити окупність витрат. Це досить важливо тому, 
що протягом багатьох років галузі молочного скотарства був притаманний 
витратний напрямок виробництва. Характерні йому риси – невисокий рівень 
продуктивності, швидкий ріст виробничих витрат, ріст собівартості продукції 
та збитковість виробництва. 

Тому надалі слід зосередити зусилля як на рості поголів’я, так і на реа-
льному впровадженні інтенсивних методів виробництва. Саме з цим і 
пов’язані головні резерви збільшення та підвищення ефективності виробниц-
тва молочної продукції (табл. 2). 

Зазвичай, основні процеси інтенсифікації в молочному скотарстві 
пов’язані із збільшенням виробничих витрат на корову. Якщо в першій групі 
виробничі витрати з розрахунку на одну корову складали 3229 грн, то в 
п’ятій – 14737 грн (співвідношення 1:4,56), також спостерігається значна ам-
плітуда коливань у продуктивності корів відповідно (1:4,68).  

Групування підприємств за рівнем продуктивності корів показало, що 
підвищення надоїв молока на 1 корову забезпечує зростання ефективності 
його виробництва (табл.2). 



 205

Таблиця 2 
Залежність ефективності виробництва молока від продуктивності корів 
у сільськогосподарських підприємствах Харківської області в 2011 році 

Групи підприємств за надоєм мо-
лока на 1 корову за рік, кг 

Показники I 
до 

2000

II 
2001-
3000

III 
3001-
4000

IV 
4001-
5000 

V 
понад 
5000 

Разом  
 

Кількість підприємств у групі 17 24 29 24 28 122 
Поголів’я корів на 1 підприємство, гол. 183 127 271 479 438 309 
Надій молока на 1 корову за рік, кг 1347 2387 3486 4529 6309 4456 
На 100 га с.-г. угідь:  

поголів’я корів, гол. 3,5 6,0 7,4 10,3 10,2 7,9 
вироблено молока, ц 47,5 142,4 257,4 465,4 645,0 352,5 
згодовано кормів,  ц корм.од 73,6 237,0 351,4 548,2 653,4 409,9 
   у т.ч. концентрованих, ц к.од 18,6 48,7 101,0 196,1 272,9 145,7 

Питома вага концентратів, %    25,2 20,5 28,8 35,8 41,8 35,5 
Витрачено на 1 корову:  

кормів,  ц корм.од 20,9 39,7 47,6 53,3 63,9 51,8 
   у т.ч. концентрованих, ц к.од 5,3 8,2 13,7 19,1 26,7 18,4 
виробничих засобів, грн 3229 6737 8812 10332 14737 10573 

На 1 ц молока:  
затрати кормів, ц корм.од 1,30 1,39 1,14 0,98 0,85 0,97 
   у т.ч. концентрованих, ц к.од 0,33 0,29 0,33 0,35 0,35 0,35 
виробнича собівартість, грн 239,7 282,2 252,8 228,1 233,6 237,3 
повна собівартість, грн 275,1 332,7 293,3 279,0 273,9 280,9 
виручка, грн 273,4 294,6 315,4 322,0 346,2 330,2 
одержано прибутку (збитку), грн -1,7 -38,0 22,0 43,0 72,3 49,3 

Рівень рентабельності (збитковості) мо-
лока, % -0,6 -11,4 7,5 15,4 26,4 17,6 

Джерело: розраховано автором за даними ф. № 50-сг «Основні економічні показ-
ники роботи сільськогосподарських підприємств Харківської області за 2011 рік» та 
ф. 24 «Стан тваринництва» 
 

Найвищою є рентабельність по групі господарств де середня продукти-
вність становить 6309 кг за рік від 1 корови. Зростанню молочної продуктив-
ності корів у 4,7 рази відповідає підвищення у 3 рази витрат кормів на 1 ко-
рову за рік з 20,9 ц корм.од. до 63,9 тис.грн. По мірі підвищення продуктив-
ності проявляється стійка тенденція до зростання виробництва молока на 100 
га сільськогосподарських угідь, яке збільшилось у п’ятій групі порівняно з 
першою у 13,6 рази. Зростання продуктивності корів сприяло зниженню ви-
робничої собівартості 1 ц молока на 2,5 %, що забезпечило отримання прибу-
тку від реалізації молока на рівні 72,3 грн у п’ятій групі, а рівень рентабель-
ності молока – 26,4 %. 

Наведені вище висновки підтверджуються групуванням тих же підпри-
ємств за факторною ознакою – сукупними витратами в розрахунку на 1 голо-
ву (табл. 3). З їх підвищенням спостерігається тенденція зростання показни-
ків ефективності. Так, з ростом виробничих витрат з 4075 грн (у першій гру-
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пі) до 16142 грн (у четвертій) середньорічний надій молока від корови під-
вищується з 2001 кг до 6179 кг або в 3,1 рази,  витрати кормів на одну корову 
теж збільшилися в 2,1 рази, до 63,4 ц корм.од. Виробнича собівартість в цьо-
му випадку має тенденцію до збільшення з 203,7 грн до 261,2 грн (на 28,2 %), 
а рівень рентабельності коливається в межах від 15,8 % до 22,0 %. Збільшен-
ня сукупних виробничих витрат понад 12000 грн/корову за рік хоч супрово-
джується збільшенням продуктивності тварин (6179 кг), але дещо знижує ре-
нтабельність виробництва, що, напевне, обумовлено випереджаючими витра-
тами на технологічне переоснащення виробництва.  

Таблиця 3 
Залежність ефективності виробництва молока від розміру сукупних 

виробничих витрат на 1 корову в рік у сільськогосподарських 
підприємствах Харківської області у 2011 році 

Групи підприємств за розміром 
сукупних виробничих витрат 

на 1 корову в рік, грн Показники 
I 

до 6000

II 
6001-
9000 

III 
9001- 
12000 

IV 
понад 
12000 

Разом  

Кількість підприємств у групі 31 30 34 27 122 
Витрачено на 1 корову:  

виробничих засобів, грн 4075 7854 10328 16142 10573 
кормів, ц корм.од. 29,7 51,0 52,1 63,4 51,8 

         у т.ч. концентратів, ц к.од. 7,1 15,6 18,5 26,1 18,4 
Надій молока на 1 корову за рік, кг 2001 3667 4524 6179 4456 
Поголів’я корів на 1 підприємство, гол. 172 247 419 393 309 
На 100 га с.-г. угідь:  

поголів’я корів, гол. 4,6 8,7 9,4 8,8 7,9 
вироблено молока, ц 91,9 317,7 425,5 542,3 352,5 
згодовано кормів, ц корм.од. 136,3 441,7 490,0 556,6 409,9 
   у т.ч. концентрованих, ц к.од. 32,6 135,4 174,1 228,8 145,6 

Питома вага концентратів, % 23,9 30,7 35,5 41,1 35,5 
На 1 ц молока:  

затрати кормів, ц корм.од. 1,24 1,16 0,96 0,86 0,97 
   у т.ч. концентрованих, ц к.од. 0,30 0,36 0,34 0,35 0,35 
виробнича собівартість, грн 203,7 214,2 228,3 261,2 237,3 
повна собівартість, грн 250,9 266,6 274,3 297,2 280,9 
виручка, грн 291,5 325,2 323,7 344,3 330,2 
одержано прибутку (збитку), грн 40,6 58,6 49,3 47,0 49,3 

Рівень рентабельності (збитковості) молока, 
% 16,2 22,0 18,0 15,8 17,6 

Джерело: розраховано автором за даними ф. № 50-сг «Основні економічні показ-
ники роботи сільськогосподарських підприємств Харківської області за 2011 рік» та 
ф. 24 «Стан тваринництва» 
 

Найбільш важливу роль відіграють активні фактори інтенсифікації. До 
їх числа в тваринництві належать корми. Нами було проведено дослідження 
у сільськогосподарських підприємствах Харківської області методом групу-
вання цих же підприємств за рівнем витрат кормів на одну корову (табл. 4).  
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Таблиця 4 
Залежність ефективності виробництва молока від рівня годівлі корів 

у сільськогосподарських підприємствах Харківської області в 2011 році 
Групи підприємств  

за рівнем витрат кормів на 
корову, ц корм.од. Показники 

I 
до 40,0 

II 
40,1-
50,0 

III 
понад 
50,1 

Разом  
 

Кількість підприємств у групі 36 45 41 122 
Поголів’я корів на 1 підприємство, гол. 213 297 408 309 
Надій молока на 1 корову за рік, кг 2857 4239 5360 4456 
Витрачено на 1 корову:  
кормів,  ц к.од. 26,0 46,9 67,6 51,8 
   у т.ч. концентрованих, ц к.од  7,1 15,5 26,0 18,4 
      виробничих засобів, грн 7547 9997 12417 10573 
На 100 га с.-г. угідь:  
поголів’я корів, гол. 5,5 8,5 9,3 7,9 
вироблено молока, ц 157,8 358,9 496,4 352,5 
згодовано кормів, ц к.од. 143,4 396,9 625,8 409,9 
  у т.ч. концентрованих, ц к.од 38,9 131,1 240,4 145,7 
Питома вага концентратів, % 27,1 33,0 38,4 35,5 
На 1 ц молока:  
затрати кормів, ц к.од.  0,76 0,92 1,05 0,97 
   у т.ч. концентрованих, ц к.од 0,21 0,31 0,40 0,35 
виробнича собівартість, грн 264,1 235,8 231,6 237,3 
повна собівартість, грн 305,5 273,5 279,7 280,9 
виручка, грн 308,2 323,3 339,3 330,2 
одержано прибутку (збитку), грн 2,7 49,9 59,6 49,3 
Рівень рентабельності (збитковості) молока, % 0,9 18,2 21,3 17,6 

Джерело: розраховано автором за даними ф. № 50-сг «Основні економічні показ-
ники роботи сільськогосподарських підприємств Харківської області за 2011 рік та ф. 24 
«Стан тваринництва» 

 

Зі збільшенням витрат кормів у 2,6 рази (1:3) продуктивність корів зро-
стає в 1,9 рази. Це позначилося і на показниках економічної ефективності ве-
дення молочного скотарства. Знизилася виробнича собівартість 1 ц молока зі 
264,1 грн у першій групі до 231,6 грн у третій. Істотно зросла виручка від ре-
алізації 1 ц молока - від 308,2 грн до 339,3 грн, або на 10,1 %, а прибуток від 
реалізації 1 ц молока – від 2,7 грн до 59,6 грн, рівень рентабельності його ви-
робництва підвищився з 0,9 % до 21,3 %. 

Висновки. Дослідженнями встановлено, що інтенсифікація є основною 
умовою підвищення ефективності виробництва молока. Високі показники про-
дуктивності худоби до 5360 кг на 1 корову за рік досягаються за рахунок збіль-
шення рівня витрат на корми  до 67,6 ц кормових одиниць, рівень рентабельно-
сті виробництва молока при цьому складає 21,3 %, а також за рахунок збіль-
шення сукупних виробничих витрат від 6000 до 9000 грн на голову, при цьому 
досягається найвищий рівень ефективності ведення виробництва – 22,0 %.  
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ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ ПІДПРИЄМСТВ 
З ВИРОБНИЦТВА ХЛІБА ТА ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ 

Петренко О.П., викладач 
Одеський державний аграрний університет 

 
Розглянуто процес управління маркетингом підприємств з виробництва хліба та 

хлібобулочних виробів. розкрита низка конкретних заходів, що проводяться в чіткій по-
слідовності для ефективного управління маркетингом підприємств з виробництва хліба 
та хлібобулочних виробів. 

The process of management of bread and bakegoodss marketing is considered. Exposed 
row of concrete measures which are conducted in a clear sequence for the effective management 
of bread and bakegoodss marketing. 

 
Постановка завдання. Економічні відносини сучасного ринку хліба та 

хлібобулочних виробів динамічно розвиваються. Структура маркетингового 
середовища підприємств, що виробляють та продають хліб, постійно усклад-
нюється. За таких умов ефективно функціонувати можна лише при виробни-
цтві і пропозиції товару, що являє собою певну цінність для конкретних груп 
споживачів. Це стимулює обмінні ринкові процеси, гарантуючи господарю-
ючому суб’єкту надходження необхідних для подальшого розширеного від-
творення ресурсів. Виходячи з викладеного, актуальною проблемою постає 
наукове забезпечення управління економічним розвитком товаровиробників 
хліба, як таких, що забезпечують продовольчу безпеку країни та гарантують 
зайняття нею чільного місця серед світових хлібних лідерів [2, с. 76]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукові основи щодо 
управління аграрним виробництвом в цілому та його зерновим господарст-
вом зокрема на сучасному етапі його розвитку розкриваються в працях 
О.М. Бородіної, В.В. Клочана, Ю.О. Луценка, П.Т. Саблука, І.І. Савченка, 
М.П. Сахацького, І.Г. Ушачова, Д.Ф. Харківського, Л.М. Худолій, 
О.М. Шпичака та інших науковців. Вони заклали наукові підойми стосовно 




