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Проаналізовано сучасний стан виробництва молока-сировини в Україні. У розрізі 
категорій господарств досліджено якісні показники виробництва молока-сировини та 
його закупівлі переробними підприємствами для виробництва і реалізації молокопродукції 
на експорт. Визначено шляхи підвищення якості виробництва молока-сировини у 
господарствах населення на перспективу у зв’язку із прийняттям нових стандартів 
якості молока, які відповідають положенням і вимогам Євросоюзу. 
 
The current state of raw milk production in Ukraine is analyzed. Qualitative indicators of 
production of raw-milk production are investigated in terms of producers’ categories, as well as 
its purchases by dairy enterprises for the production and sale of dairy products for export are 
shown. In connection with the adoption of new quality standards for milk, the key ways of 
improving the quality of raw-milk production in households for the future, which tied with the 
requirements of the European Union, are determined. 
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Постановка проблеми. Пріоритетним завданням ефективного функціонування аграрного ринку та 

забезпеченості продовольчої безпеки держави є сприяння і підтримка продуктових ринків. Серед усієї їх 
сукупності особливо важливим є ринок молока, адже молоко-сировина використовується для виготовлення 
великої сукупності необхідних для споживання продуктів.  

Виробництво молока і молокопродуктів в Україні має ряд проблем, зокрема, малу кількість 
високотоварних спеціалізованих підприємств із виробництва молока-сировини, постійне скорочення 
поголів’я худоби у розрізі всіх категорій господарств, недосконалість виробничих процесів (низька якість 
молока, особливо в господарствах населення, використання застарілих технологій виробництва, заготівля, 
зберігання та транспортування молока, низький рівень продуктивності корів молочного напрямку, 
незбалансований рівень годівлі худоби, антисанітарні умови догляду за тваринами та ін.). Ці проблеми є 



причиною нестабільної ситуації щодо якості виробництва молока-сировини і відповідно виготовлення 
молокопродуктів та їх реалізації як на внутрішньому так і на зовнішньому ринках.  

Аналіз останніх досліджень та постановка завдання. Значення молочної галузі у народному 
господарстві України та вагомість якості молокопродуктів у щоденному раціоні її населення, пояснюють 
підвищену увагу науковців до питань їх подальшого розвитку.  

Дослідженнями питань функціонування й особливостей розвитку молочної галузі займалися такі 
науковці як: П.С. Березівський [1], В.М. Бондаренко, Д.М. Микитюк, Т.Л. Мостенська, М.Г. Павленко, В.Я. 
Месель-Веселяк [3] та ін. Головною метою статті є аналіз сучасного стану виробництва молока-сировини у 
розрізі категорій господарств та вплив його якості на експорт молокопродуктів.  

Результати дослідження. Виробництво молока і молокопродуктів в Україні у 2017 році 
збільшилося на 2% і складає 950 тис. тонн (без урахування окупованого Криму та частини зони АТО) у 
порівнянні з 2016 роком.  

У грудні 2017 року молокозаводи виготовили 77,5 тис. тонн молока, що на 0,7% менше, ніж місяцем 
раніше, і на 8,7% більше, ніж у грудні 2016 року. Виробництво вершкового масла в звітному періоді зросло 
на 6,2% порівняно 2016 роком і становить 108 тис. тонн. Обсяг виробництва масла в грудні 2017 року 
становив 7,4 тис. тонн, що на 5,1% нижче показника листопада поточного року і на 6,1% більше, ніж у 
грудні 2016 року. 

За 2017 рік в Україні було виготовлено 67,2 тис. тонн сиру свіжого неферментованого, що на 3,8% 
більше показника 2016 року. В грудні 2017 року було вироблено 5,6 тис. тонн сиру свіжого 
неферментованого (у тому числі сиру з молочної сироватки та кисломолочного сиру), що на 2,4% менше 
обсягів виробництва у попередньому місяці та на 2,2% більше, ніж у грудні 2016 року. Крім того, у 2017 
році було вироблено 406 тис. тонн йогуртів та іншого ферментованого або сквашеного молока і вершків, що 
на 2,9% менше, ніж роком раніше.  

У грудні обсяг виробництва йогуртів становив 32,2 тис. тонн, що на 0,2% менше, ніж було 
вироблено в листопаді, і на 4,4 % більше показника грудня 2016 року. Обсяг виробництва спредів і жирових 
сумішей у 2017 році становив 23,7 тис. тонн, що на 16,2% менше ніж у 2016 році. Українські підприємства у 
2017 році скоротили виробництво молоковмісних продуктів на 1,4% порівняно з 2016 роком – до 414 тис. 
тонн.  

За даними УНІАН, у 2016 році обсяг виробництва молока в Україні знизилося на 4,1% - до 926 тис. 
тонн, вершкового масла – на 0,7% - до 101 тис. тонн спредів і жирових сумішей – на 31% - до 36,2 тис. тонн, 
жирних сирів – на 8% - до 113 тис. тонн, йогуртів – на 1,4% - до 420 тис. тонн, молоковмісних продуктів – 
на 9,2% - до 141 тис. тонн, а сиру свіжого неферментованого – збільшився на 3,6% - до 69,6 тис. тонн. Такий 
стан обсягу виробництва молока і його переробки переробними підприємствами значною мірою залежить 
від стану якості останнього. 

 

 
Рис. 1. Обсяг виробництва сирого молока в Україні 
Джерело: Державна служба статистики України [2] 

 
З даних рис.1 видно, що обсяг виробництва сирого молока за досліджуваний період в деякій мірі 

збільшився у сільськогосподарських підприємствах проти господарств населення.  
Так, за січень-листопад 2017 року сільськогосподарськими підприємствами вироблено 2545,9 тис. 

тонн сирого молока, що на 1,9% більше ніж у відповідному періоді 2016 року, а господарствами населення – 
7135 тис. тонн, що на 15 % менше ніж у січні - листопаді 2016 року.  

Разом з тим, господарства населення в загальному обсягу виробництва сирого молока займають 
левову частку і складають 73,7% і становить 7135,1 тис. тонн проти 2545,9 тис. тонн у 



сільськогосподарських підприємствах. 
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Рис. 2. Якість сирого молока, закупленого у сільськогосподарських підприємствах 
Джерело: Державна служба статистики України [2] 

 
На рівень виробництва молокопродукції значною мірою впливає комплекс факторів, серед яких 

чільне місце займає якість закупленого переробними підприємствами сирого молока. За даними рис. 2 
видно, що обсяг молока коров’ячого сирого у перерахунку на молоко встановленої базисної жирності 
складає 2053,9 тис. тонн або на 5,9% більше ніж у відповідному періоді 2016 р.  

Виробництво Екстра ґатунку складає 318,3 тис. тонн або на 19,2% більше відповідного періоду 2016 
року, вищого ґатунку – 735,4 тис. тонн або на 4,3% вище, І-го ґатунку – 809,9 тис, тонн або на 3% менше, ІІ-
го ґатунку – 184,7 тис. тонн або на 46,5% більше відповідного періоду 2016 р.  

Аналіз якості закупленого сирого молока за досліджуваний період свідчить про значне її 
підвищення, що є позитивним фактором у виробництві якісних молокопродуктів. 
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Рис. 3. Якість сирого молока, закупленого у господарствах населення 
Джерело: Державна служба статистики України [2] 

 
Оскільки у загальному обсязі виробництво сирого молока господарства населення займають за 

досліджуваний період 73,7% нами досліджено якість його при закупівлі переробними підприємствами. За 
даними рис. 3 встановлено, що маса молока коров’ячого сирого в перерахунку на молоко встановленої 
базисної жирності складає 1004,4 тис. тонн або на 1,8% більше ніж у відповідному періоді 2016 року. При 
цьому виробництво молока Екстра ґатунку складає – 0,4 тис. тонн, вищого – 1,2 тис. тонн, І-го ґатунку – 90,3 
тис. тонн, ІІ-го ґатунку – 875,9 тис. тонн або на 776,7%, 140,6%, 0,3%, 3,7% вище ніж у відповідному періоді 
2016 р. В цілому якість виробництва сирого молока у с.-г. підприємств значною мірою вища, у порівнянні з 
господарствами населення, що насамперед пов’язано з технологією його виробництва. 

Впродовж останніх років в Україні значними темпами прискорюється експорт 
сільськогосподарської продукції. Значне місце в ньому займає молоко і молочні продукти. Аналіз експорту 
молока і молокопродуктів за 2016-2017 роки наведено на рис.4. 
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Рис. 4. Експорт молока та молочних продуктів 
Джерело: Департамент продовольства Мінагрополітики 

 
Дані рис.4 свідчать, що в цілому вартість експорту молока і молокопродукції в 2017 році 

збільшилась на 75,4%. В структурі експорту найбільшу питому вагу займає реалізація масла вершкового – 
44%, що складає 129,9 млн. $ США проти 37,6 млн. $ США у 2016 році.  

Друге місце займає обсяг реалізації молока та вершків не згущених – 28%. Виручка від їх реалізації 
у 2017 році складає 9,7 млн. $ США проти 73,7 млн. $ США у 2016 році. 

Таким чином, можна стверджувати, що обсяг експорту молока і молокопродукції знаходиться в 
прямій залежності від якості виробленого і закупленого сирого коров’ячого молока переробними 
підприємствами. 

Як відомо, не так давно, був оновлений стандарт молока-сировини, який записаний в ДСТУ 3662; 
2015 «Молоко – сировина коров’яче. Технічні умови». Даний стандарт, який мав бути запровадженим з 
січня 2018 року, передбачає, що все молоко, в залежності від рівня бактеріального забруднення і вмісту 
соматичних клітин, поділяється на екстра, вищий, перший і другий ґатунки. При цьому, розуміючи реалії і 
необхідність поступового переходу до нових умов, Мінагрополітики ініціював відтермінування вступу в 
силу оновленого стандарту, яке підтримали в Національному органі стандартизації. 

Рішення про відтермінування прийняття стандартів до початку липня 2018 року сприятиме адаптації 
як виробників так і переробників до нових умов і мінімізує можливі збитки. Відтермінування буде 
використане для формування ступінчатої системи трансформації вимог до якості молока-сировини, 
гігієнічним вимогам до молока і молокопродуктів при виробництві і переробці. Впровадження кожного 
послідуючого кроку переходу буде супроводжуватись аналізом розвитку ринку і ефективності державної 
підтримки. 

Щодо можливих ризиків, необхідно розуміти, про яку цільову групу виробників йде мова і про яке 
молоко. Зміни стосуються поступового приведення вимог до якості молока-сировини у відповідності з 
більш високими нормами, в кінцевому результаті – з стандартом 100/400, який відповідає європейським 
положенням.  

Норми 1997 року, які встановлені діючим стандартом, термін дії якого продовжений до липня 2018 
року, передбачають в рази більше забруднення для молока другого ґатунку. 

Після липня вступить в силу наказ Мінагрополітики, який передбачає ряд перехідних етапів. Саме 
використання молока другого ґатунку для виробництва харчових продуктів після дворічного перехідного 
періоду буде обмежено, але дозволено у виробництві нехарчових продуктів, кормів для тварин або козеїну. 

Для підвищення якості сирого молока необхідно дотримуватись гігієнічних вимог до процесу 
виробництва молока. Підвищення якості молока від другого ґатунку до першого не вимагає значних витрат. 
Мова йде про дотримання гігієни обслуговуючого персоналу, самих тварин. При цьому, необхідно 
застосовувати чисті ємкості, бажано доїльний апарат або доїльне обладнання, які необхідно мити і 
дезінфікувати після кожного доїння. Корови повинні підлягати належному ветеринарному догляду. Базові 
рекомендації для господарств населення Держспоживслужбою разом з швейцарсько-українським проектом 
SAFOSO. 

Одним із шляхів забезпечення якості виробництва молока у господарствах населення, фермерських 
господарствах згідно нових стандартів може стати організація виробничих молочарських кооперативів. 
Однак аграрії часто з недовірою відносяться до процесу кооперації, по великому рахунку з огляду минулого 
негативного досвіду. 

Питаннями запровадження практики кооперації повинні займатися експерти-консультанти, які 
мають допомагати і навчати аграріїв адаптуватися до викликів сьогодення та виводити своє виробництво на 
більш високий конкурентний рівень. 

Створення молочарських кооперативів дасть можливість спільно закупляти і використовувати 



обладнання, шукати шляхи збуту сирого молока, забезпечивши при цьому його високу ефективність. 
Висновки і пропозиції. На основі здійсненого нами аналізу, пропонуємо наступні основні заходи 

щодо підвищення якості виробництва молока-сировини і молокопродуктів: 
- сприяння на законодавчому рівні розвитку сільськогосподарських виробничих кооперативів; 
- удосконалення фінансового лізингу та системи пільгового кредитування с.-г. виробничих та 

молокопереробних підприємств для закупівлі обладнання (доїльні апарати, танкери для охолодження 
молока та ін.) при заготівлі молока-сировини у господарствах населення; 

- раціоналізація системи державного датування та субсидіювання виробників молока; 
- посилення державного контролю за безпечністю і якістю молочної продукції і стимулювання 

попиту; 
- розробка заходів щодо стимулювання експорту молочної продукції за рахунок підвищення її 

якості та диверсифікації ринків збуту з метою уникнення загрози демпінгових розслідувань тощо. 
 
Література. 
1. Березівський П.С. Конкурентоспроможність молокопереробних підприємств: теорія, методологія, 

практика: Монографія / П.С. Березівський, А.М. Железняк.–Львів, 2008.–198с.  
2. Державна служба статистики України. Офіційний сайт [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

sittp://www.ukrstat.gov.ua. 
3. Месель-Веселяк В.Я. Поголів’я і виробництво продукції тваринництва в Україні / В.Я. Месель-

Веселяк, О.Ю. Грищенко.–К.: ННЦ ІАЕ, 2013.-146с.  
 
References. 
1. Berezivsky, P.S. (2008), Konkurentospromoznist molokopererobnyh pidpryyemstv: teoria, metodologiya, 

praktyka: Monographiya [Competitivness of dairy enterprises: theory, methodology, practice: Monograph], Lviv, 
Ukraine. 

2. The State Service of Statistics of Ukraine. Official site, available at: sittp://www.ukrstat.gov.ua. 
3. Mesel-Veselyak, V.Y. and Hryschenko O.Y. (2013), Poholivya i vyrobnyctvo produkciyi tvarynnyctva v 

Ukrayini [Livestock and stock raising in Ukraine], NNC IAE, Kyiv, Ukraine. 
 

Стаття надійшла до редакції 20.02.2018 р 


