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Стаття присвячена стратегії інноваційно-орієнтованого розвитку сіль-
ськогосподарських підприємств з виробництва молока із урахуванням 
мінливості зовнішнього та внутрішнього середовища їх функціонування. 
Доведено, що визначення перспектив розвитку молочного скотарства має 
базуватися на стратегічному підході, який дозволяє найбільш адекватним 
способом реагувати на виклики динамічного мінливого навколишнього се-
редовища. Встановлено, що розвиток молочного скотарства можна  віднести 
до четвертого технологічного укладу, який передбачає повну механізацію 
виробничих процесів, однак внаслідок своєї специфіки воно розвивається 
на основі поєднання різних технологічних укладів: інтенсивно-технократич-
ний, природно-інноваційний і натуральний.

Результати аналізу розвитку молочного скотарства є суперечливими, 
оскільки, з одного боку – натуральні показники ефективності виробництва 
підвищуються, а з іншого – передумови створення внутрішніх резервів роз-
ширеного відтворення відсутні. Розраховано, що незважаючи на існуючі 
позитивні тенденції (ріст продуктивності корів, ціни реалізації молока), ди-
наміка темпів збільшення собівартості продукції, які відбуваються на фоні 
скорочення поголів’я ВРХ, в тому числі корів, нівелює позитивні зміни еко-
номічної результативності функціонування галузі та сільськогосподарських 
товаровиробників. Аргументовано, що ефективний розвиток сільськогоспо-
дарських підприємств з виробництва молока в найближчій стратегічній пер-
спективі можливий лише за умови подолання негативних тенденцій.

Розроблено складові елементи стратегії інноваційно-орієнтованого 
розвитку молочного скотарства, яка передбачає техніко-технологічне онов-
лення виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств та впро-
вадження ІТ-технологій в систему менеджменту. Обґрунтовано стратегічні 
моделі розвитку молочного скотарства: збереження існуючих тенденцій роз-
витку, за яких буде домінувати виробництво молока і яловичини в особистих 
селянських господарствах зі збереженням  екстенсивного типу господарю-
вання; пріоритетність розвитку фермерських господарств з виробництва 
молока; пріоритетність розвитку великих інноваційно-орієнтованих сіль-
ськогосподарських підприємств  з одночасним державним стимулюванням 
кооперативної форми виробництва молока фермерськими і особистими се-
лянськими господарствами. Систематизовано складові інноваційно-орієн-
тованої стратегії розвитку молочного скотарства, яка передбачає зміцнення 
кормової бази,  підвищення рівня годівлі  тварин, впровадження комплексної 
механізації та автоматизації виробничих процесів і переведення галузі на 
новітні технології, використання високопродуктивних, спеціалізованих по-
рід худоби, підвищення якості тваринницької продукції, удосконалення ор-
ганізації й оплати праці.
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Постановка проблеми та аналіз остан-
ніх досліджень. В умовах посилення кризо-
вих явищ, зокрема, пандемії Covid-19, загос-
трюються питання забезпечення продовольчої 
безпеки країни, а також досягнення зроста-
ючої динаміки у розвитку як господарюючих 
суб’єктів, так і галузей та економіки в цілому. 
Виконання цього завдання базується на комп-
лексному розвитку аграрного сектору еконо-
міки як провідного, функціонування якого на 
принципах сталого розвитку передбачає вста-
новлення різних взаємозв’язків із усіма га-
лузями народного господарства, стабілізації 
соціальної складової сільських територій та 
збереження природного середовища.

Незважаючи на важливу роль галузі тва-
ринництва у забезпеченні продовольчої безпе-
ки держави, нині вона знаходиться в критично-
му стані. Найбільш нищівного удару і стрімкої 
руйнації зазнало молочне скотарство – одна зі 
стратегічних галузей тваринництва, яка крім 
забезпечення населення продуктами тваринно-
го походження, створює умови для цілорічного 
функціонування виробництва й підтримання 
соціальної стабільності у сільській місцевості 
за рахунок зайнятості населення [1–4]. Так, по-
рушення паритету цін на продукцію сільського 
господарства та промислову продукцію, який 
спостерігався в минулі роки, значне скорочен-
ня державної підтримки, зниження рівня купі-
вельної спроможності населення, конкуренція 
дотованого розвиненими країнами імпорту, 
подорожчання кредитних ресурсів, зумовили 
руйнування ресурсного та виробничого потен-
ціалу молочного скотарства.  

Забезпечення стійкого розвитку сільсько-
господарських підприємств з виробництва 
молока має стратегічно важливе значення для 
всієї вітчизняної економіки, і це має проявля-
тися не лише в контексті досягнення продо-
вольчої незалежності країни, але й для цілей 
диверсифікації економіки, розвитку сільських 
територій, працезайнятості сільського насе-
лення тощо, і як результат – економічної без-
пеки країни.

Важливим пріоритетом за визначення 
перспектив розвитку молочного скотарства є 
стратегічний підхід, який дозволяє найбільш 
адекватним способом реагувати на виклики 
динамічного мінливого навколишнього сере-
довища, обумовлює прояв мультиплікативного 
ефекту для всіх суміжних сфер економіки із 
досліджуваною галуззю. 

Окрім того, для галузі молочного скотар-
ства на сучасному етапі характерний прояв 
наступних дестабілізуючих чинників внутріш-
нього середовища: відставання в технологічно-

му забезпеченні, особливо в малих та середніх 
сільськогосподарських підприємствах; пору-
шення науково обгрунтованих вимог відтво-
рення поголів’я стада; відсутність ефективної 
кормової бази; порушення техніко-технологіч-
них вимог утримання худоби; нестача потуж-
ностей у первинній обробці молока та пере-
робних потужностей з виробництва молочної 
продукції на кооперативних засадах; низький 
рівень дохідності сільгосптоваровиробників, 
який не дозволяє здійснити розширене відтво-
рення та інші. Перелічене вище значною мірою 
визначає актуальність проведення досліджен-
ня щодо обґрунтування стратегічних заходів 
реалізації якісних змін у функціонуванні сіль-
ськогосподарських підприємств з виробництва 
молока на інноваційних засадах.

Метою дослідження є вивчення динаміч-
них процесів змін у молочному скотарстві 
сільськогосподарських підприємств, векто-
рів їх впливу на прибутковість та економічну 
стійкість, обґрунтування засад і практичних 
рекомендацій щодо формування стратегії ін-
новаційного розвитку товаровиробників цієї 
галузі.

Матеріал і методи дослідження. З метою 
дослідження питань стратегічного розвитку 
молочного скотарства на інноваційній основі 
використано системний, комплексний підхо-
ди, розкрито сили та вектори впливу чинни-
ків внутрішнього й зовнішнього середовища 
функціонування галузі та суб’єктів господа-
рювання. При цьому використано відповідну 
систему методів дослідження: монографіч-
ний – за формулювання мети та висновків 
дослідження, результати якого знайшли відо-
браження в статті; метод теоретичного уза-
гальнення зарубіжних та вітчизняних науков-
ців використано при здійсненні критичного 
вивчення моделей стратегічного плануван-
ня; розрахунково-конструктивний, економі-
ко-статистичний – за проведення аналізу су-
часного стану галузі молочного скотарства 
та обґрунтування стратегічних перспектив їх 
розвитку.

Інформаційною базою дослідження слу-
гували дані статистичної звітності сільсько-
господарських підприємств з виробництва мо-
лока, офіційних даних статистичної звітності 
Державної служби статистики України, а також 
власні спостереження та розрахунки авторів.

Результати дослідження та обговорення. 
Стратегічне планування  як процес моделюван-
ня розвитку організації зорієнтований на роз-
робку концептуальних засад його функціону-
вання в довгостроковій перспективі. Стратегія 
в широкому розумінні являє собою сукупність 
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інструментів, за допомогою яких підприєм-
ство наближається до досягнення довгостро-
кових цілей [5]. Стратегічні цілі пов’язані із 
системним підвищенням економічної ефектив-
ності діяльності будь-якого господарюючого 
суб’єкта, у тому числі підприємств з виробни-
цтва молока. На сьогодні стратегічний процес 
представляють у вигляді елементу управління 
підприємством, спрямованого на досягнення 
стратегічних цілей, який забезпечує поєднання 
потенційних можливостей та імовірних пер-
спектив розвитку. 

Зазначимо, що сучасні підходи до організа-
ції взаємодії між товаровиробниками, продав-
цями і споживачами в умовах глобалізації ви-
значають недостатнім одержання лише віддачі 
від інвестиційних вкладень, а передбачають ре-
алізацію резервів щодо подальшого підвищен-
ня ефективності функціонування та розвитку 
переважно на основі інновацій. Встановлено, 
що єдиного підходу до визначення сутності 
стратегії в економічній літературі немає. Ві-
тчизняні дослідники процесів стратегічного 
управління під стратегією підприємства розу-
міють як динамічну систему взаємопов’язаних 
правил та прийомів, за допомогою яких забез-
печується ефективне формування і підтримка 
в тривалій перспективі конкурентних пере-
ваг підприємства на внутрішніх та зовнішніх 
ринках [6–9]. Так, А. Чандлер, який здійснив 
помітний вплив на розвиток стратегічного ме-
неджменту, вважає, що стратегія має визнача-
ти довгострокові цілі підприємства, а також 
передбачати дії та раціонально розміщувати 
виробничі ресурси, необхідні для вирішення 
поставлених задач [9]. Зазначимо, що автором 
обґрунтовано відмінності між поняттям «стра-
тегія» і «тактика», а також між «формуванням 
стратегії» та «реалізацією стратегії». Очевид-
но, що така дефініція представляє собою кла-
сичний підхід до сутності стратегії, однак вона 
не є першою, оскільки наприкінці 1950-х років 
були інші публікації  [11]. Відомий фахівець в 
сфері  стратегічного менеджменту І. Ансофф 
визначає стратегію як сукупність правил для 
прийняття рішень, якими організація керуєть-
ся у своїй діяльності [12]. Автором виділено 
характерні ознаки стратегій: процес розроб-
ки стратегій є динамічним і зорієнтованим на 
встановлення загальних напрямів, які забезпе-
чують ріст та розвиток діяльності; роль стра-
тегії полягає в концентрації зусиль на певних 
можливостях; необхідність в стратегії відпа-
дає за досягнення поставленої цілі; наявність 
зворотного зв’язку є запорукою оперативного 
реагування на альтернативи розвитку діяльно-
сті. Узагальнене визначення стратегії пропонує 

Г. Мінцберг, який розглядає її як єдність «5Р»: 
план, модель, позиціювання, перспектива і 
просунення [13]. 

Заслуговують на увагу наукові розробки 
К. Ендрюса, який пропонує визначати кор-
поративну стратегію як модель прийняття рі-
шень, за допомогою яких компанія визначає 
стратегічні цілі та задачі, розробляє політику 
і плани досягнення цих цілей, визначає сфери 
господарської діяльності, цільову організа-
ційну структуру, а також сутність економічної 
та некомерційної вигоди, які одержать акці-
онери, працівники, споживачі та місцеве то-
вариство [14]. Цікавою є думка М. Портера, 
який вважає, що стратегія дозволяє створити 
позиції, а також відмовитися від окремих ви-
дів діяльності та узгодження обраних напря-
мів діяльності [15]: створення унікальної та 
вигідної позиції, яка включає ряд напрямів ді-
яльності; відмова від окремих видів діяльно-
сті; узгодження обраних напрямів діяльності. 
Значний внесок в теорію розвитку  стратегіч-
ного управління внесла консультативна група 
Mc Kincey, яка розробила матрицю «екран 
бізнесу», що базується на оцінці довгостроко-
вої привабливості галузі та «силі» конкурен-
ції» підприємства. У свою чергу М. Портер 
виділив три стратегії, які мають універсаль-
ний прояв: стратегія лідерства в зниженні 
витрат; стратегія диференціації; стратегія фо-
кусування (концентрації). Поняття життєвого 
циклу галузі та підприємства взято в основу 
за розробки стратегії управління розвитком 
консалтинговою фірмою Arthur  D. Little, а 
значний внесок в розробку концепції страте-
гічного аналізу та управління внесла Бостон-
ська консультативна група (БКГ), яка обґрун-
тувала стратегію розвитку кожного окремого 
виду бізнесу за спрощеною альтернативою: 
розвиток – підтримка – скорочення діяльно-
сті (рух за стадіями життєвого циклу товарів). 
Водночас, у модифікованій матриці БКГ всі 
види діяльності діляться на чотири групи і 
для кожної пропонується своя стратегія, яка 
визначає взаємозв’язок між нормою прибутку 
та часткою ринку.  

Зазначимо, що розвиток молочного скотар-
ства як галузі сільського господарства можна 
віднести до четвертого технологічного укладу, 
який передбачає повну механізацію виробни-
чих процесів. Однак, поєднання можливостей 
їх автоматизації та комп’ютеризації за збере-
ження певної частки ручної праці (масаж ви-
мені, прикріплення доїльного обладнання та 
ін.), у рамках універсальної класифікації, фак-
тично займає проміжне місце. Як зазначають 
дослідники, сільське господарство внаслідок 



182

Економіка та управління АПК, 2021, № 1                                                                                      econommeneg.btsau.edu.ua

своєї специфіки, розвивається за власною 
траєкторією упродовж усієї історії людства, 
поєднує наступні технологічні уклади: ін-
тенсивно-технократичний, природно-іннова-
ційний і натуральний, кожний із яких харак-
терний для конкретної категорії господарств  
[16, 17]. Подібне розмежування здійснюється 
на основі різних масштабів відтворення, а та-
кож можливостей залучення капіталу, землі, 
трудових ресурсів.

Аналіз теоретичних аспектів стратегічно-
го розвитку молочного скотарства на іннова-
ційній основі дозволяє зробити такі висновки: 
стратегія як економічна категорія представляє 
собою вільний вибір найкращого напряму 
розвитку, передбачає якісні зміни виробничої 
складової з урахуванням дії закону розвитку 
різної природи, який дозволяє формувати до-
статній потенціал стійкого розвитку; стратегія 
розвитку має бути побудована за ієрархічним 
принципом, який передбачає формування єди-
ного стимулівного організаційно-економіч-
ного механізму розвитку галузі та дозволяє 
створити основу для використання всіх видів 
потенціалів товаровиробників для максимі-
зації їх доходів, а також стабільну податкову 
базу для поповнення бюджетів різних рівнів; 
стратегія розвитку молочного скотарства окрім 
узгодженості цільових орієнтирів за різними 
ієрархічними рівнями має передбачати єдність 
мотивації, яка охоплює економічні можливості 
нарощення виробництва молока та молокопро-
дукції на високоінтенсивній основі, пропорції 
поєднання сил впливу ринку та державного ре-
гулювання на виробничий і споживчі сектори 
економіки; стратегії розвитку молочного ско-
тарства мають бути орієнтовані на ефективне 
використання умов, які формуються зовнішнім 
середовищем, що виражається в стабілізації 
можливостей прирощення економічного по-
тенціалу сільськогосподарських товаровироб-
ників шляхом удосконалення організації від-
творювального процесу;  стратегію розвитку 
молочного скотарства на інноваційній основі 
можна визначити як впорядковану у часі си-
стему пріоритетних напрямів розвитку галузі, 
що охоплює покращення якості поголів’я стада 
на основі удосконалення племінної роботи та 
оновлення генетичного фонду великої рогатої 
худоби, модернізацію тваринницьких комплек-
сів з підвищення ефективності виробництва 
молока. 

Важливість молочного скотарства у продо-
вольчому забезпеченні пояснюється тим, що 
молоко і молочні продукти в харчовому балансі 
є не тільки базовими для більшості населення 
країни, а також з погляду повного набору необ-

хідних поживних речовин і обсягів споживан-
ня визначають та впливають на здоров’я нації в 
цілому. Це єдиний продукт харчування в перші 
місяці життя людини і основний за засвоювані-
стю білкової частини раціону людей похилого 
віку. Соціальна значимість молока і молочної 
продукції вимагає від держави забезпечити їх 
фізичну та економічну доступність.

Однак, починаючи з 1990 р. молочне ско-
тарство зазнало занепаду, відбувся стихійний 
розпад наявних колективних господарств з на-
громадженим за декілька десятиліть досвідом 
роботи. Розукрупнення великих колгоспів та 
радгоспів призвело до збільшення чисельності 
господарств, розпорошення основних вироб-
ничих фондів, масового продажу корів, пору-
шення системи кормозабезпечення, фізичного 
і морального старіння матеріально-технічної 
бази, а здебільшого зубожіння в минулому 
успішних підприємств. Темпи росту цін на ма-
теріально-технічні ресурси значно випереджа-
ли закупівельні ціни на молоко.

Однією з причин зменшення поголів’я ко-
рів у сільськогосподарських підприємствах 
було прийняття необґрунтованого рішення 
щодо вивезення за межі України живої худоби 
в 1995–1997 рр. Фактично було знищено базу 
відтворення дійного стада в Україні внаслі-
док різкого скорочення кількості маточного  
поголів’я. 

Наслідки таких невиважених рішень від-
чуваються й нині, коли на світовому ринку 
племінної великої рогатої худоби  молочно-
го напряму продуктивності попит перевищує 
пропозиції. Вітчизняні племінні господарства 
не спроможні задовольнити попит через об-
межену кількість маточного поголів’я, низьку 
якість племпродукції та відсутність адресної 
фінансової підтримки суб’єктів племінної 
справи у тваринництві. Все це є наслідком руй-
нації існуючої державної племінної служби, 
натомість не створено нової структури за євро-
пейськими зразками [18,19]. 

Водночас, ці зміни зумовили соціально- 
економічну структуру сільськогосподарської 
продукції, зросла частка господарств населен-
ня у виробництві молока. Переорієнтація сіль-
ськогосподарського виробництва на його по-
дрібнення не сприяла розвитку галузі, оскільки 
дрібне виробництво виявилося неконкурен-
тоспроможним, екстенсивним і, здебільшого, 
низькоефективним. Ці причини призвели до 
скорочення виробництва молока та м’яса, зо-
крема великої рогатої худоби. 

Розглянемо динаміку поголів’я великої ро-
гатої худоби у сільськогосподарських підпри-
ємствах та господарствах населення (табл. 1). 
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Наведені розрахунки таблиці 1 свідчать, 
що у 2019 р. поголів’я ВРХ у сільськогосподар-
ських підприємствах становило 1049,5 тис. гол. 
або скоротилося порівняно із 2018 р. на 7,8 в.п. 
та із 2000 р. – на 79,2 в.п. Подібну тенденцію 
спостерігаємо у динаміці поголів’я корів, яке 
у 2019 р. склало лише 438,6 тис. гол., або ско-
ротилося порівняно із 2018 р. на 6,2 в.п., а із  
2000 р. – на 76,3 в.п. 

Водночас, темпи скорочення поголів’я ВРХ 
у господарствах населення за досліджуваний 
період мали нижчі значення. Так, поголів’я 
ВРХ у господарствах населення у 2019 р. скла-
ло 2942,5 тис. гол., або знизилося на 6,9 в.п.  
у 2018 р. та на 55,4 в.п. у 2000 році. Щодо по-
голів’я корів у господарствах населення, то у 
2019 р. воно становило 1349,9 тис. гол., або 
скоротилося порівняно з 2018 р. на 7 в.п. та із 
2000 р. – на 56,6 в.п. відповідно. 

З метою комплексного аналізу особливос-
тей виробництва молока проведемо  групуван-
ня сільськогосподарських підприємств за пого-
лів’ям корів (табл. 2).

Наведені розрахунки таблиці 2 свідчать, що 
65 одиниць підприємств (3,4 % від загальної 
сукупності), які мали понад 1000 гол., утриму-
ють 103,6 тис. гол. (23,6 % від загального по-

голів’я). У середовищі сільськогосподарських 
підприємств з виробництва молока домінують 
господарства із чисельністю корів  100–499 гол., 
частка яких становила 42,3 % та утримують  
191,5 тис. гол., або 43,7 загального поголів’я. 

Кількість сільськогосподарських підпри-
ємств із поголів’ям до 50 голів склала 625 од., 
або 33 % від загальної сукупності, які утриму-
ють 10,1 тис. гол., або 2,3 %. Водночас, група 
сільськогосподарських підприємств із пого-
лів’ям від 50 до 99 гол. становила 228 од., або 
12 % від загальної кількості, яка утримувала  
3,8 % поголів’я корів. Отже, узагальнюючи 
зазначене вище можна зробити висновок про 
те, що кількість висококонцентрованих госпо-
дарств з виробництва молока становила у 2019 р.  
240 од., або 12,7 %, які утримували 50,2 %  
поголів’я корів. Очевидно, що стратегічні 
пріоритети розвитку молочного скотарства у 
сільськогосподарських підприємствах доціль-
но розглядати у різних за розмірами сільсько-
господарських підприємств, однак для цього 
необхідно розробити дієві заходи щодо забез-
печення ефективного виробництва.

Одним із інструментів ефективного вироб-
ництва молока у сільськогосподарських підпри-
ємствах є спеціалізація виробництва (табл. 3).

Таблиця 1 – Динаміка та структура поголів’я ВРХ, в т.ч. корів у сільськогосподарських підприємствах 
                     та господарствах населення, тис. гол

Показник Рік 2019 р. в % до 
2000 2010 2015 2017 2018 2019 2000 р. 2018 р.

Сільськогосподарські підприємства
Велика рогата худоба 5037,3 1526,4 1270,5 1166,6 1138,1 1049,5 20,8 92,2
В % до всього 53,5 34,0 33,9 33,0 34,1 33,9 -19,6 в.п. -0,2 в.п.
у т.ч. корови 1851,0 589,1 505,1 466,6 467,8 438,6 23,7 93,8
В % до всього 37,3 22,4 23,3 23,1 24,4 24,5 -12,8в.п. -0,1 в.п.

Господарства населення
Велика рогата худоба 4386,4 2968,0 2479,8 2364,2 2194,8 2042,5 46,6 93,1
В % до всього 46,5 66,0 66,1 67,0 65,9 66,1 19,6 в.п. 0,2 в.п.
у т.ч. корови 3107,3 2042,1 1661,5 1551,2 1451,6 1349,9 43,4 93,0
В % до всього 62,7 77,6 76,7 76,9 75,6 75,5 1,8 в.п. 0,1 в.п.

Джерело: складено за даними Державної служби статистики України.

Таблиця 2 – Групування сільськогосподарських підприємств за кількістю корів, 2019 р.

 
Кількість підприємств Кількість сільськогосподарських тварин

одиниць у % до загальної
кількості тис. голів у % до загальної

кількості
Підприємства 1894 100,0 438,6 100,0
  з них мали, голів
  до 50 625 33,0 10,1 2,3
  50–99 228 12,0 16,5 3,8
  100–499 801 42,3 191,5 43,7
  500–999 175 9,3 116,9 26,6
  більше 1000 65 3,4 103,6 23,6

Джерело: розраховано авторами.
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Наведені розрахунки таблиці 3 свідчать, що 
господарства 7 групи (59 од.) із середньою чи-
сельністю поголів’я на господарство 480 гол.,  
мали продуктивність корів у розмірі 8919 кг, 
що забезпечило найвищий рівень рентабель-
ності виробництва молока 32,2 %. Це підтвер-
джує попередньо зроблений висновок про ви-
сокотехнологічність виробництва молока та 
необхідність додержання принципів спеціалі-
зації за розробки стратегічної програми його 
розвитку.

Отже, перспективним напрямом розвитку 
молочного скотарства країни є інтенсифікація 
на інноваційні основі, яка має визначати по-
дальшу стратегію галузі. Зазначимо, що про-
фільним міністерством було розроблено про-
єкт Концепції Державної цільової програми 
розвитку скотарства на період до 2030 року, у 
якій визначено комплекс заходів щодо забез-
печення пріоритетних напрямів підвищення 
обсягів дохідності галузі на основі вирішення 
питань інтенсифікації тваринництва, вклю-
чаючи молочне скотарство. Однак,  через не-
достатню дієвість державної підтримки біль-
шість прогнозних показників є нижчими, ніж 
передбачалося.

Розроблення стратегії розвитку молочного 
скотарства на основі прогнозу доцільно роз-
глядати як процес формування системи цілей 
і вибору шляхів їх досягнення, із зазначенням 
кількісних та якісних параметрів одержання 
певних соціально-економічних результатів. 
Прогноз доцільно розробляти на основі реалі-
зації завдань соціально-економічного та науко-
во-технічного розвитку галузі, з урахуванням 
реального стану в економіці країни  та необ-
хідності вирішення існуючих проблем у дослі-
джуваній галузі.

Нині галузь молочного скотарства зали-
шається у стані системної кризи з такими ха-
рактеристиками: зменшення поголів’я великої 
рогатої худоби, низький рівень продуктивності 
тварин; відсутність повноцінної кормової бази, 
низький рівень забезпечення їх повноцінними 
кормами, особливо щодо білка; високий фізич-
ний знос і моральне старіння основних фондів, 
що пов’язано із низькими темпами їх оновлен-
ня; складний фінансовий стан більшості під-
приємств корпоративного сектору внаслідок 
росту вартості матеріально-технічних засобів, 
високого рівня процентних ставок на кредитні 
ресурси й інші негативні чинники; зниження 
рівня споживання молока та молочних продук-
тів; низька інноваційна активність, пов’язана з 
відсутністю економічно обґрунтованої норма-
тивної бази й дієвого механізму стимулювання 
інноваційної діяльності.

З урахуванням перелічених особливостей 
сучасного стану молочного скотарства необ-
хідно вирішити найбільш важливі завдання: 
узгодити нормативну базу щодо стимулюван-
ня розвитку молочного скотарства, яка б від-
повідала завданням інтенсифікації галузі, за 
умови надання державної підтримки, переду-
сім у питаннях кредитування та формування 
соціальної інфраструктури; розробити і забез-
печити реалізацію дієвого механізму активі-
зації інвестиційної активності для оновлення 
основних фондів із раціональними пропорція-
ми формування виробничих потужностей; під-
вищити ефективність наукових досліджень та 
активізувати інноваційні процеси щодо ство-
рення високопродуктивних порід худоби, роз-
ведення племінних тварин; створення умов для 
формування ефективної інфраструктури ринку 
молочної продукції, на основі розвитку коопе-
рації та інтеграції.

Можливості підвищення ефективності ін-
тенсифікації виробництва молока зумовлені 
впливом системи ресурсних, економічних, 
організаційних, політико-правових чинників, 
серед яких найбільший вплив мають: пород-
ний склад тварин; виробництво високоякіс-
них кормів та оптимізація кормових раціонів; 
технологія утримання худоби; механізація та 
автоматизація виробничих процесів; механізм 
економічних відносин.

Розглядаючи можливі моделі трансформа-
ції галузі можна виділити такі варіанти:

Перший – залишити все як є. Прогнозова-
ним наслідком такого підходу буде переважан-
ня виробництва молока і яловичини в особи-
стих селянських господарствах зі збереженням 
в них здебільшого натурального екстенсивного 
господарювання, що базується на ручній пра-
ці, відсутності можливості застосування пере-
дових інтенсивних технологій та складнощах з 
реалізацією виробленої продукції. 

Варіацією цього напряму є паралельне роз-
ширення імпорту тваринницької продукції.  
У цьому разі імпортна продукція, як більш 
конкурентоспроможна, неодмінно витіснятиме 
вітчизняну, що створить загрози національним 
інтересам і національній безпеці та проявляти-
меться в істотному скороченні внутрішнього 
валового продукту. Це призведе до зменшення 
основних виробничих фондів у галузях вироб-
ництва і переробки продукції тваринництва та 
суттєвої залежності від кон’юнктури зовніш-
ніх ринків. Отже, такий варіант не може забез-
печити продовольчу безпеку країни, розвинути 
експортні можливості галузі.

Другий – пріоритетний розвиток фермер-
ського сектору виробництва. Оскільки ниніш-
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ня його частка у виробництві тваринницької 
продукції становить менше 1 %, він потребує 
тривалого часу для будівництва нових ферм-
ських приміщень промислового типу, їх тех-
нологічного оснащення та значних кредитних 
коштів.

Третій – пріоритетний розвиток великих 
інвестиційно привабливих промислових під-
приємств, які можуть забезпечити умови для 
досягнення високої продуктивності тварин і 
конкурентоспроможність виробництва з од-
ночасним державним стимулюванням коопе-
ративної форми виробництва фермерськими 
і особистими селянськими господарствами. 
Отже, створюється можливість вирішення та-
ких актуальних проблем як підвищення ефек-
тивності виробництва і якості продукції у дріб-
нотоварному секторі, зайнятості сільського 
населення та соціальних питань.

Варіант третій вбачається як найбільш  
прийнятний на перспективу до 2030 року і 
можливий на основі реалізації концептуальних 
засад зонального розвитку підгалузей тварин-
ництва із використанням основних принци-
пів агрологістики, стабільної державної під-
тримки у розв’язанні пріоритетних завдань за 
прикладом західних країн, обґрунтування не-
обхідності рівних економічних умов для всіх 
учасників аграрного ринку.

Підвищення ефективності молочного ско-
тарства за цим сценарієм має базуватися на 
активізації державного впливу, з урахуванням 
збільшення рівня платоспроможного попиту 
на молоко і молокопродукцію. Параметри роз-
витку галузі визначено як на основі програм-
них документів розвитку галузі та чинників, 
що впливають на неї (платоспроможний по-
пит, інвестиційний клімат, рівень державної 
підтримки і т.д.), так і з урахуванням реально 
можливих темпів росту. За цим сценарієм у мо-
лочному скотарстві передбачається реалізація 
системи заходів підтримки й розвитку галузі 
за такими напрямами: удосконалення норма-
тивної бази з питань регулювання і саморегу-
лювання економічних відносин; підвищення 
рівня фінансової підтримки галузі, особливо у 
частині забезпечення підприємств племінною 
продукцією; структурно-технічна модерніза-
ція підприємств галузі й поліпшення кормо-
вої бази, стимулювання її формування; підви-
щення ефективності інноваційних процесів у 
розробці й освоєнні ефективніших технологій 
утримання тварин; створення економічних 
умов для підвищення попиту населення на мо-
локо та молокопродукти. Підвищення темпів 
збільшення обсягів виробництва молока буде 
забезпечено через активізацію інвестиційних 

процесів, виведення нових порід худоби, по-
кращення організації її годівлі, удосконалення 
технології виробництва. Загальний обсяг ви-
робництва молока за таких умов можна збіль-
шити на 10 %. Для реалізації інноваційного 
варіанта стратегії, з урахуванням перелічених 
пропозицій, необхідно розробити економічно 
обґрунтовану довгострокову цільову програму, 
працювати над удосконаленням організацій-
но-економічних важелів регулювання розвитку 
молочного скотарства, які б сприяли підвищен-
ню ефективності виробництва молока і молоч-
ної продукції, забезпеченню населення про-
дукцією галузі за доступними цінами [20, 21]. 

Основним напрямом подальшого розвит-
ку скотарства й підвищення його економічної 
ефективності є інтенсифікація виробництва 
молока  та яловичини на основі зміцнення кор-
мової бази,  підвищення рівня годівлі  тварин, 
впровадження комплексної механізації та ав-
томатизації виробничих процесів і переведен-
ня галузі на новітні технології, використання 
високопродуктивних, спеціалізованих порід 
худоби, підвищення якості тваринницької про-
дукції, удосконалення організації й оплати 
праці.

Отже, розвиток скотарства і рівень його 
економічної ефективності залежать від бага-
тьох чинників. Головне завдання на сучасному 
етапі – це стабілізація поголів’я великої рогатої 
худоби і корів, з подальшим його нарощуван-
ням до передбачених показників.

Із метою призупинення скорочення пого-
лів’я корів і поступового його нарощення, а 
також збільшення обсягів виробленого молока 
пропонуємо:

- на державному рівні забезпечити повне 
виконання  Закону України «Про державну 
підтримку сільського господарства України» 
щодо виділення коштів із державного бюдже-
ту сільськогосподарським товаровиробникам 
на підтримку молочного скотарства, які б сти-
мулювали нарощування поголів’я корів, їх про-
дуктивність і виробництва молока;

- щорічно передбачати кошти з державного 
бюджету для часткового відшкодування сіль-
ськогосподарським товаровиробникам варто-
сті будівництва й реконструкції тваринницьких 
ферм і комплексів;

- першочергово передбачити пільгове кре-
дитування на розвиток молочного скотарства 
для товаровиробників усіх форм власності;

- передбачити кошти з державного бюдже-
ту сільськогосподарським товаровиробникам 
для часткової компенсації витрат на закупівлю 
теличок і бичків у населення та розглянути пи-
тання щодо внесення змін до постанови Кабі-
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нету Міністрів України від 18 березня 2009 р.  
№ 282 «Про затвердження Порядку використан-
ня коштів, передбачених у державному бюджеті 
для розвитку тваринництва в частині спрощен-
ня процедури закупівлі теличок у населення» 
та передбачити також закупівлю бичків для 
відгодівлі, що дасть можливість призупинити 
вирізання маловагових бичків. Теличок від ви-
сокопродуктивних корів треба вирощувати для 
поповнення основного стада, а бичків відгодо-
вувати для нарощування м’ясних ресурсів;

- враховуючи те, що в наступні 2–3 роки 
підприємства не зможуть забезпечити суттє-
вий приріст поголів’я корів за рахунок власно-
го відтворення, а вільних власних коштів не-
достатньо, терміново  необхідно запровадити 
механізм державної фінансової підтримки за-
купівлі нетелей за імпортом;

- передбачити 30-відсоткове здешевлен-
ня техніки й обладнання для тваринництва та 
придбання їх на умовах фінансового лізингу.

Під час створення спеціалізованих зон 
виробництва молока важливо забезпечити ін-
тенсивний процес відтворення поголів’я мо-
лочного скотарства як основи створення висо-
копродуктивного стада. Однак, в останні роки 
різко скорочується чисельність порід тварин. 
Попит на генетичні ресурси знизився внаслі-
док низької платоспроможності сільськогоспо-
дарських товаровиробників, що призвело до 
зменшення поголів’я племінних тварин і ско-
рочення обсягів штучного осіменіння. 

Очевидно, що розвиток молочного ско-
тарства має всі шанси на прогресивні зміни в 
стратегічній перспективі за умови його орієн-
тацій на інноваційний тип. Розглянуті сценарії 
прогнозів стратегічного розвитку молочного 
скотарства доводять, що створений потенці-
ал є достатнім для реалізації інноваційного 
підходу до вирішення технологічних завдань 
підвищення ефективності виробництва мо-
лока. Однак, на нашу думку, сформовані су-
часні економічні умови визначають необхід-
ність підвищення ролі держави у регулюванні 
ефективного розвитку молочного скотарства, 
а також підвищенні прямої підтримки вироб-
ництва якісної молока-сировини та організації 
розширеного відтворення високопродуктивно-
го стада великої рогатої худоби молочної про-
дуктивності. 

 За узагальнення зазначеного вище можна 
виділити ряд пріоритетних напрямів молочно-
го скотарства, реалізація яких буде визначати 
можливості досягнення поставленої стратегіч-
ної цілі, а саме: запровадження у виробництво 
інноваційних рішень в частині удосконалення 
методів відтворення поголів’я стада великої 

рогатої худоби, що дозволить скоригувати ба-
ланс параметрів «рівень продуктивності корів 
– витрати матеріально-грошових коштів» в бік 
підвищення ефективності спеціалізованого 
бізнесу; диверсифікація агробізнесу, зорієнто-
ваного на розвиток молочного скотарства, яка 
може здійснюватися за напрямами раціональ-
ного використання побічної продукції галузі 
(виробництво органічних добрив) або оптимі-
зації власних витрат на створення глибокої під-
стилки утримання тварин (виробництво сухої 
підстилки із твердих фракцій гною); повна або 
часткова механізація, автоматизація та комп’ю-
теризація виробничого процесу, а також участь 
у формуванні та використанні ресурсів інфор-
маційних баз даних, що сприятиме прискорен-
ню та стандартизації форм руху інформації про 
результати господарської діяльності у розрізі 
конкретних технологічних операцій, а також 
якості та безпеки виробленої продукції (моло-
ка-сировини); використання стратегічного пла-
нування до обґрунтування перспектив розвит-
ку молочного скотарства та розробка цільових 
програм розвитку галузі в окремих регіонах і 
країни в цілому.

Важливим елементом інноваційно-орі-
єнтованого розвитку сільськогосподарських 
підприємств з виробництва молока є впрова-
дження IT-технологій в систему менеджменту. 
Зазначимо, що існує необхідність додержання 
комплексного підходу до інформатизації спе-
ціалізованого молочного скотарства, із ура-
хуванням галузевої специфіки. Вважаємо, що 
насамперед вона має охоплювати сфери вете-
ринарної медицини, управління стадом, годів-
лі, генетику, а також лабораторні дослідження. 
У сукупності реалізація інновацій у цих сферах 
дозволяє створити єдину базу інформації галу-
зі, яка може стати основою детального аналізу 
організаційних патологій та хвороб у галузі. 
Цільовим підсумковим результатом викори-
стання ІТ-технологій у молочному скотарстві 
виступає ефект приросту максимального вихо-
ду продукції на одиницю витрачених ресурсів. 
Його досягнення можливе за рахунок: автома-
тизації трудомістких процесів у виробництві 
молока; скорочення часу на збір та обробку 
інформації за різними сферами управління 
виробництвом молока; підвищення точності 
оцінки як технологічних, так і економічних по-
казників діяльності.       

Висновки. Проведені дослідження роз-
витку молочного скотарства за період 2000–
2019 рр. дозволили визначити ряд сучасних 
тенденцій, більшість із яких слід віднести до 
негативних, а саме: деструктуризація вироб-
ничої сфери зі збільшення частки категорій 
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господарств із низько- і неінтенсивним ви-
робництвом молока; стійке скорочення масш-
табів галузі, яке супроводжується зниженням 
самозабезпечення населення країни молоком 
і молокопродукцією; порушення науково об-
ґрунтованих норм відтворення стада великої 
рогатої худоби у сільськогосподарських під-
приємствах; велика породна різноманітність 
худоби молочної продуктивності, що вносить 
технологічну специфіку організації виробни-
чих процесів. 

Стратегічні параметри розвитку молочного 
скотарства у сільськогосподарських підприєм-
ствах базуються на системі пріоритетних на-
прямів, які передбачають покращення якості 
основного стада на основі активізації племін-
ної роботи та поповнення генетичного фонду 
великої рогатої худоби, а також підвищення 
товарності молока без економічних втрат від 
скорочення обсягів його внутрігосподарського 
використання, модернізацію тваринницьких 
комплексів (молочних ферм) з метою підви-
щення ефективності виробництва молока.

Отже, інноваційний розвиток молочного 
скотарства необхідно  здійснювати на систем-
ній основі, яка включає елементи формування 
селекційно-генетичного фонду великої рогатої 
худоби, поширення провідного досвіду інно-
ваційно-орієнтованих сільськогосподарських 
підприємств, в тому числі  племінних госпо-
дарств, а також мати постійний характер. Стра-
тегічна орієнтація на підвищення ефективності 
функціонування молочного скотарства за ра-
хунок впровадження технологічних інновацій 
має спиратися на розуміння не реалізованих 
резервів та передбачати використання інстру-
ментів стимулювання споживчого попиту на 
молоко та молокопродукцію.
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Обоснование стратегии инновационно-ориенти-
рованного развития сельскохозяйственных предпри-
ятий по производству молока

Паска И.Н., Гринчук Ю.С., Радько В.И.,  
Ткаченко Е.В.

Статья посвящена стратегии инновационно-ориенти-
рованного развития сельскохозяйственных предприятий 
по производству молока с учетом изменчивости внешней 
и внутренней среды их функционирования. Доказано, 
что определение перспектив развития молочного ското-
водства должно базироваться на стратегическом подходе, 
который позволяет наиболее адекватным способом реа-
гировать на вызовы динамической меняющейся окру-
жающей среды. Установлено, что развитие молочного 
скотоводства можно отнести к четвертому технологиче-
скому укладу, который предусматривает полную механи-
зацию производственных процессов, однако в силу своей 
специфики оно развивается на основе сочетания различ-
ных технологических укладов: интенсивно-технократи-
ческий, естественно-инновационный и натуральный.

Результаты анализа развития молочного скотовод-
ства являются противоречивыми, поскольку, с одной 
стороны – натуральные показатели эффективности про-
изводства повышаются, а с другой – предпосылки созда-
ния внутренних резервов расширенного воспроизводства 
отсутствуют. Рассчитано, что несмотря на существую-
щие положительные тенденции (рост продуктивности 
коров, цены реализации молока), динамика темпов роста 
себестоимости продукции, которые происходят на фоне 
сокращения поголовья КРС, в том числе коров, нивели-
рует положительные изменения экономической резуль-
тативности функционирования отрасли и сельскохозяй-
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ственных товаропроизводителей. Аргументировано, что 
эффективное развитие сельскохозяйственных предпри-
ятий по производству молока в ближайшей стратегиче-
ской перспективе возможно лишь при условии преодоле-
ния негативных тенденций.

Разработано составляющие элементы стратегии 
инновационно-ориентированного развития молочного 
скотоводства, которая предусматривает технико-техно-
логическое обновление производственного потенциала 
сельскохозяйственных предприятий и внедрения ИТ-тех-
нологий в систему менеджмента. Обоснованы стратеги-
ческие модели развития молочного скотоводства: сохра-
нение существующих тенденций развития, при которых 
будет доминировать производство молока и говядины в 
личных крестьянских хозяйствах с сохранением экстен-
сивного типа хозяйствования; приоритетность развития 
фермерских хозяйств по производству молока, прио-
ритетность развития крупных инновационно-ориен-
тированных сельскохозяйственных предприятий с 
одновременным государственным стимулированием ко-
оперативной формы производства молока фермерскими 
и личными крестьянскими хозяйствами. Систематизи-
рованы составляющие инновационно-ориентированной 
стратегии развития молочного скотоводства, которая 
предусматривает укрепление кормовой базы, повышение 
уровня кормления животных, внедрение комплексной ме-
ханизации и автоматизации производственных процессов 
и перевода отрасли на новые технологии, использование 
высокопроизводительных, специализированных пород 
скота, повышение качества животноводческой продук-
ции, совершенствование организации и оплаты труда.

Ключевые слова: молочное скотоводство, стратегия 
развития, стратегическое планирование, ИТ-технологии, 
инновации.

Substantiation of innovation-oriented development 
strategy of agricultural enterprises for milk production

Paska I., Hrynchuk Yu., Radko V., Tkachenko K.
The article is devoted to the strategies of innovation-

oriented development of agricultural enterprises for milk 
production taking into account the variability of the external 
and internal environment of their operation. It is proved 
that the de nition of prospects for the development of dairy 

farming should be based on a strategic approach that allows 
the most adequate way to respond to the challenges of a 
dynamic changing environment. It is established that the 
development of dairy farming can be attributed to the fourth 
technological way, which provides full mechanization of 
production processes, but due to its speci city it develops on 
the basis of a combination of di erent technological ways: 
intensive-technocratic, natural-innovative and natural.

The results of the analysis of the development of dairy 
farming are contradictory, because, on the one hand - the natural 
indicators of production e ciency are increasing, and on the 
other - the prerequisites for the creation of internal reserves of 
expanded reproduction are absent. It is calculated that despite 
the existing positive trends (growth of cow productivity, 
milk sales prices), the dynamics of the increase in production 
costs, which occur against the background of declining 
cattle, including cows, o sets positive changes in economic 
performance of the industry and agricultural producers. It is 
argued that the e ective development of agricultural enterprises 
for milk production in the near strategic perspective is possible 
only if the negative trends are overcome.

The constituent elements of the strategy of innovation-
oriented development of dairy farming have been developed, 
which provides for technical and technological renewal of 
the production potential of agricultural enterprises and the 
introduction of IT technologies in the management system. 
Strategic models of dairy cattle breeding development 
are substantiated: preservation of existing development 
tendencies, which will be dominated by milk and beef 
production in private farms with preservation of extensive 
type of management; priority of milk farms development; 
priority is the development of large innovation-oriented 
agricultural enterprises with simultaneous state stimulation 
of the cooperative form of milk production by farmers and 
private farms. The components of the innovation-oriented 
strategy of dairy farming development are systematized, 
which envisages strengthening the fodder base, increasing the 
level of animal feeding, introducing complex mechanization 
and automation of production processes and transferring 
the industry to the latest technologies, using high-yielding, 
specialized livestock breeds. wages.

Key words: dairy cattle breeding, development strategy, 
strategic planning, IT technologies, innovations.
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