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На основі дослідження економічної сутності процесів формування та 
використання інформаційних систем підприємств та організацій удосконале-
но визначення економічної категорії «інформаційні ресурси» та класифікацію 
інформаційних систем. Визначено, що система управління функціональними 
інформаційними системами і технологіями підприємства складається з підси-
стеми управління інформаційними системами та підсистеми управління ін-
формаційними системами і технологіями, для кожної з яких використовуєть-
ся індивідуальний підхід щодо прийняття управлінських рішень.  

Визначено фактори, які впливають на ефективність формування, збері-
гання та використання інформаційних систем, враховано їх поділ на внутрі-
шні, які належать до сфери управління підприємством, та зовнішні, які пе-
редбачають регулювання на макрорівні. Основними факторами зовнішнього 
середовища є організаційні, правові, економічні та технологічні. До факторів, 
управління якими належить до компетенції підприємства, належать економі-
чні, організаційні, кадрові та психологічні. Доведено вплив ефективності дія-
льності підприємства на підходи до управління інформаційними системами.  

За результатами дослідження підходів до оцінки ефективності застосу-
вання інформаційних систем і вартості інформаційних систем підприємств 
запропонована система показників використання інформаційних систем і ін-
формаційних систем підприємства.  
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У статті проаналізовано причини низьких економічних показників галузі молочного 

скотарства в Україні та запропоновано комплекс стратегічних управлінських заходів, які 
б могли сприяти  виведенню галузі з кризи.  

The article analyzes the causes of poor economic performance of dairy farming industry 
in Ukraine and proposes a set of strategic management measures that could contribute to output 
the field of crisis. 
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Постановка проблеми. Непослідовний характер низки державних ре-
форм в Україні призвів до кризової ситуації в аграрній сфері економіки, що 
супроводжується зменшенням обсягів виробництва сільськогосподарської 
продукції, критичним станом підприємств, особливо галузі тваринництва. 

Молочне скотарство завжди було і залишається найбільш трудоміст-
кою, складною за технологією та важливою у соціальному плані галуззю 
сільського господарства, яка має перспективи бути прибутковою, особливо в 
контексті подорожчання молочних продуктів і зростання світового попиту на 
них (щорічний приріст попиту на молоко становить 3-4 %). Сформувавши 
нові стратегії розвитку галузі, Україна може не лише забезпечити власні по-
треби, а й стати потужним експортером цієї продукції на світовому ринку. 
Тому важливо вчасно запропонувати змістовний стратегічний план, що виве-
де галузь із кризи та створить умови для подальшого вдосконалення та інтен-
сифікації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проявом кризових явищ у 
вітчизняному скотарстві є зменшення обсягів виробництва його продукції та 
поголів’я тварин у господарствах усіх форм власності. 

Аналіз динаміки поголів’я великої рогатої худоби (ВРХ) в Україні за 
період 2005-2011 рр. засвідчує скорочення чисельності голів ВРХ на 2,02 
млн. голів (– 31,3 %), в т.ч. корів на 1,09 млн. голів, тобто на 28,8 % (рис. 1). 

 
Рис. 1. Динаміка поголів'я великої рогатої худоби в Україні, 2005-2011 р.р., 

млн. голів 
Джерело: розраховано авторами за даними [2] 
 

За цей же період відбулося зниження обсягів виробництва молока: у 
всіх категоріях господарств на 2,6 млн. т (–19,0 %), у господарствах населен-
ня – на 2,3 млн. т. (–20,7 %). При цьому, господарства населення залишили за 
собою домінуючу позицію у структурі виробництва молока (79,3 %).  

Питома вага продукції сільськогосподарських підприємств склала 
20,7 %, що на 1,7 % більше, ніж на початок досліджуваного періоду (рис. 2). 
Позитивну тенденцію до збільшення мав показник надою на корову. У 
2011 р. він становив 4,2 тис. кг, що забезпечило зростання на 0,7 тис. кг 
(20,0 %) в порівнянні з 2005 р. (рис. 2).  
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Рис. 2. Динаміка виробництва молока в Україні, 2005-2011 рр., млн. т.  
Джерело: розраховано авторами за даними [2] 
 

В цілому ж, розвиток великотоварного молочного скотарства, хоч і є 
однією з інвестиційно-привабливих галузей сільського господарства, в 
останнє десятиріччя так і «не набрав обертів». За даними 2011 р. на підпри-
ємства з чисельністю поголів’я корів більше 500 припадає лише близько 7 % 
в загальній структурі господарств. 

В останні роки відбулися значні зміни в регіональній структурі молоч-
ного скотарства. Якщо раніше молочне виробництво було досить рівномірно 
розподілено по території України, то зараз основні виробничі потужності зо-
середжуються навколо основних ринків збуту молочної сировини. Це, насам-
перед, регіони з великою концентрацією молокопереробних потужностей. 
Так, частка Полтавської області  однієї з найбільших за обсягом перероблен-
ня молока, в регіональній структурі виробництва зросла з 7,4% у 2000 р. до 
13,6% у 2011 р. За той же період відбулося зростання в Черкаській області з 
6,6% до 9,8%, у Чернігівській області  з 5,4% до 8,7%. Ці регіони одні з неба-
гатьох, де протягом останніх років відбувався процес поступового нарощуван-
ня обсягів виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах. Поді-
бний перерозподіл у регіональній структурі виробництва молока частково по-
в'язаний з процесами консолідації та концентрації, що відбуваються в молочні 
галузі. Наприклад, Полтавська область є не лише лідером за обсягами вироб-
ництва молока, але й одноосібним лідером за ступенем концентрації виробни-
цтва. На кінець 2011 р. на великих молочних фермах (більше 1 тис. гол.) було 
сконцентровано 26,8% всього поголів’я корів області. У найближчого сусіда – 
Чернігівській області відповідна ступінь концентрації склала 13,4 %. 

На тлі поступового зменшення поголів’я корів, у більшості регіонів 
України за період 2007– 2011 р.р., у сільськогосподарських підприємствах 
Полтавської області їх чисельність за цей же період збільшилося на 3,9 тис.  і 
становить 67,9 тис. голів, що призвело до вирівнювання відсоткового спів-
відношення сільськогосподарських підприємств та господарств населення у 
загальній структурі чисельності поголів’я корів [3]. 
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Не менш важливим питанням на сучасному етапі є реалізація молока як 
сировини. Аналіз даних табл. 1 показує, що за 2007 – 2011 рр. обсяг реалізації 
молока та молочних продуктів у Полтавській області збільшився на 
76,3 тис. т (34,9 %) і становить 294,7 тис. т. У структурі реалізації молока та 
молокопродуктів за 2011 р. найбільшу питому вагу займають переробні під-
приємства – 96,0 %, частка яких за досліджуваний період збільшилася на 
2,1 %. За всіма іншими напрямками спостерігалося скорочення. 

Таблиця 1 
Динаміка та структура реалізації молока та молокопродуктів 

у Полтавській області, 2007 – 2011 рр. 
Роки 

Показники 2007 2008 2009 2010 2011 

2011 р. від 
2007 р., 

(+, -) 
Обсяг реалізації молока та 
молочних продуктів, тис. т 218,4 234,0 265,2 275,7 294,7 +76,3 

Середні ціни реалізації 1823,3 2146,3 1943,9 3172,7 3059,5 +1236,2 
Індекси цін реалізації 166,7 117,7 90,6 163,2 96,4 х 
Структура реалізації, %: 
- переробним підприємствам 93,9 95,9 95,7 94,9 96,0 +2,1 

- населенню в рахунок опла-
ти праці 0,4 0,3 0,3 0,2 0,1 -0,3 

- на ринку 1,0 0,4 0,3 0,3 0,3 -0,7 
- за іншими напрямами 4,7 3,4 3,7 4,6 3,6 -1,1 

Джерело: розраховано за даними Головного управління статистики у Полтавській 
області [3] 

 

Таким чином, основним каналом реалізації молока залишаються пере-
робні підприємства; обсяги надходження молока на переробку щороку змен-
шуються, лише у 2011 р. тенденція змінилася у напрямку зростання. Це част-
ково пояснюється підвищенням закупівельних цін на молоко та молокопро-
дукти [5]. 

Постановка завдання. Метою дослідження є проведення аналізу стану 
галузі молочного скотарства в Україні та встановлення причинно-
наслідкових зв’язків між факторами впливу, а також визначення нових стра-
тегій для забезпечення розвитку галузі.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Результати проведеного 
аналізу свідчать, що одним із напрямів підвищення ефективності молочного 
скотарства є створення і розвиток спеціалізованих великих товарних підпри-
ємств та інтеграційних об'єднань – аграрних промислово-фінансових груп 
(АПФГ). Це дасть змогу підвищити якість продукції, використовувати нові 
технології й ефект масштабу, що підтверджує і зарубіжний досвід [4].  

Інноваційний підхід повинен бути підкріплений державною підтрим-
кою, мати законодавче підґрунтя, реалізовуватися з урахуванням регіональ-
них особливостей, спускаючись до рівня окремого суб’єкта національного 
господарства. Значною подією 2011 р. стала розробка спеціалістами Мініс-
терства аграрної політики та продовольства України й Національної академії 
аграрних наук проекту розвитку молочного скотарства України на найближ-
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чу перспективу до 2015 р. «Відроджене скотарство» [1]. Проект визначає 
пріоритети розвитку галузі скотарства, заходи та механізми їх реалізації для 
стимулювання виробництва молока та яловичини в обсягах, що задовольня-
ють потребу населення в продуктах харчування на рівні фізіологічних норм 
споживання та формування експортного потенціалу. 

Основою для підвищення ефективності функціонування підприємств з 
виробництва молока є зростання технологічного рівня виробництва, впрова-
дження ресурсоощадних та екологічно чистих технологій у результаті під-
тримки відповідних досліджень і введення системи консультування в галузі. 
Концептуальними засадами системи бюджетної підтримки для вітчизняних 
підприємств з виробництва молока повинно бути гранично ефективне вико-
ристання бюджетних коштів в умовах жорсткої їх обмеженості (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Рекомендовані складові стратегії аграрної політики держави у розвит-

ку підприємств з виробництва молока [рекомендовано авторами] 
 

Перехід до крупнотоварного виробництва потребує значних коштів. 
Для прикладу, орієнтовна потреба в засобах для будівництва сучасного мо-
лочнотоварного комплексу на 1,2 тис. голів становить 93 млн грн, або 77 тис. 
грн на 1 скотомісце. Враховуючи річні поточні витрати на рівні 18 млн. грн, 
виручки від реалізації продукції 29 млн. грн, рентабельність виробництва 
становитиме 60 %, що забезпечить повернення інвестицій через 8 років [8]. 
Більшість сільськогосподарських підприємств значними фінансовими ресур-
сами не володіють, тому такі проекти можуть бути привабливими для інвес-
торів, які пов’язують свою діяльність із молочним бізнесом. 

Наступним етапом відродження й розвитку тваринництва є створення і 
функціонування низки нових інтегрованих виробничих систем, у яких набу-
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вають оптимального поєднання виробництво продукції в аграрних підприєм-
ствах та її промислова переробка. При цьому об’єднання виробничих переро-
бних і торгових підприємств із кредитно банківськими установами та ство-
рення АФПГ, на відміну від агрохолдингів, можуть через зацікавленість бан-
ківського капіталу більш цілеспрямовано використовувати бюджетні кошти, 
формувати власні та залучені кошти у вигляді кредитів на реалізацію перспе-
ктивних програм і проектів, здійснювати торгово-комісійні та лізингові опе-
рації, проводити необхідні розрахунки при фінансових відносинах між під-
приємствами і контрагентами. Водночас, за участю АФПГ уможливлюється 
проведення процесів кластеризації суб’єктів ринку молока і молочної проду-
кції, розширяється доступ до інформації, нових технологій тощо. 

Наступним напрямом державної стратегії має стати підвищення гене-
тичного потенціалу продуктивності порід худоби, які розводяться в Україні 
на основі використання кращих вітчизняних і зарубіжних селекційних досяг-
нень. Це надасть змогу забезпечити галузь скотарства конкурентоздатним ві-
тчизняним селекційним матеріалом і уникнути залежності від імпорту. Також 
необхідна адаптація вітчизняної системи племінної справи до вимог міжна-
родних норм і правил у сфері племінної діяльності, формування оптимальної 
мережі селекційно-генетичних центрів в регіонах і переведення селекційно-
племінної роботи на якісно новий технологічний і генетичний рівень. Наразі 
маємо парадоксальну ситуацію: нетелей оцінюють, як бичків, за кілограм 
живої ваги. При цьому телиця вагою 450 кг коштує біля 20 тис. грн, що мало 
відрізняється від, наприклад, німецької, але якість товару не та [6].  

У 2012 р. Асоціацією виробників молока України було сформовано два 
спеціалізовані підрозділи, які забезпечують господарства концентрованими 
кормами і працюють на централізоване забезпечення ветеринарними препа-
ратами, що сприяє економії значних коштів та гарантують якість вхідних ре-
сурсів. Та для відчутного результату кількість підрозділів, створених по да-
ному типу, має бути значно більшою й охоплювати діяльність, пов’язану із 
питаннями селекції та забезпечення агропідприємств генетичним матеріалом. 

Порівняльна характеристика ефективності виробництва молока від різ-
ної продуктивності корів наведена в табл. 2. 

Таблиця 2 
Порівняння ефективності виробництва молока при різній продуктивно-

сті корів (модельний розрахунок) 
Показники Значення 

Річна молочна продуктивність, кг 
на корову 6000 9000 12000 

Вартість нетелі, євро 2000 2000 3000 
Вартість кормів на кормодень, 
грн. 20 37 44 

Виробничі витрати в розрахунку 
на кормодень, грн. 50 72 84 

Собівартість1 кг молока, грн. 2,50 2,40 2,55 
Прибуток у розрахунку на1 кг, 
грн. 1,00 1,10 0,95 
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Показники Значення 
Сумарний прибуток від виробни-
цтва молока, грн. 6000 9600 11400 

Надходження від продажу нете-
лей, грн. 3600 — — 

Надходження від продажу вибра-
куваних корів, грн. - — 1800 

Сумарний прибуток з виробницт-
ва молока, грн. 9600 11700 13200 

 

Особливу роль у вирішенні проблеми стабілізації і нарощування пого-
лів’я тварин, а також підвищення його продуктивності мають кормова база, 
поліпшення умов утримання корів, годівлі та якості кормів (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Компоненти процесу підвищення продуктивності корів 

Джерело: розроблено авторами на основі [7] 
 

Разом з тим, розробка стратегічних заходів на державному, регіонально-
му чи локальному рівні не є завершальною. Важливу роль у процесі здійснен-
ня стратегічного управління відіграє стадія реалізації стратегії, на якій потріб-
ний висококваліфікований менеджмент. Невміле виконання найкращої страте-
гії може призвести до погіршення ситуації, а за умови фахового підходу нова-
ція може мати успіх, навіть при допущені помилок при розробці стратегії. 

Тому Міністерство аграрної політики та продовольства України має за-
стосувати освітню функцію та проводити регулярні навчальні семінари в різ-
них областях України (економічно і якісно ефективніше, ніж всеукраїнські) 
для керівників сільськогосподарських підприємств з метою донесення до 
широкого загалу досвіду найкращих господарств, найсучасніших підходів до 
організації та управління виробництвом, надання консультативних послуг. 

Отже, лише комплексний підхід до розв’язання нагальних проблем у 
скотарстві суттєво покращить ситуацію в сегменті вітчизняного тваринницт-
ва – молочному скотарстві. 

Висновки. Стратегічним завданням аграрної політики держави стосов-
но молочного скотарства є формування ефективного конкурентоспроможно-
го виробництва, здатного забезпечувати продовольчу безпеку країни та на-
рощування експорту продукції скотарства. Якщо у галузь терміново не спря-
мувати інвестиції, то в найближчі три-п’ять років може зберігатись проблема 
дефіциту молочної сировини, що в свою чергу буде формувати підвищуваль-
ний ціновий тренд. Подальше зростання цін на молочну сировину несе загро-

Догляд 

Спосіб 
утримання 

Мікроклімат 

Засоби ме-
ханізації 

Корми Техніка 
годівлі 

Кормові 
добавки

Вода 

Комфорт Годівля Утримання Годівля 

Генетичний 
потенціал 

МОЛОКО 



 154

зу збільшення обсягів імпорту. 
Доцільно створити галузевий науково-дослідний центр зі змішаним 

державно-приватним фінансуванням; інноваційні фонди для фінансування 
науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, а також закупівлі лі-
цензій на високоефективні іноземні технології, що дозволяють виробляти 
якісну продукцію. Важливо сприяти на державному рівні активізації іннова-
ційної інформованості і культури, пропаганді науково-технічних досягнень і 
нововведень, заохоченню авторів інновацій. 
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У статті досліджено порядок відображення в обліку видатків загального та спеці-

ального фондів бюджетними установами, як свідчення виконання кошторису установою. 
In the article investigational order of reflection in the account of charges of general and 

special funds budgetary establishments, as a certificate of implementation of estimate by 
establishment. 

 

Постановка проблеми. Видатки бюджетної установи свідчать про ви-
конання основних функцій установою та ефективність виконання кошторису 




