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Технологія

СТАТИСТИКА. Останні статистичні дані Держав-

ної служби статистики України вказують, що за 
минулий (2021) рік поголів’я корів у госпо-
дарствах населення зменшилося на 8,6%. 
У абсолютних цифрах, станом на 01 січ-
ня 2022 року поголів’я складає 1,14 
мільйонів голів. Господарства насе-
лення утримують близько 73% від 
загальної кількості корів. З кожним 
роком цей показник змінюється у 
від’ємному значенні.

За останні два роки обсяги вироб-
ництва молока у сегменті домогоспо-
дарств зменшились на 1 мільйон тонн 
(з 7 мільйонів тонн у 2019 році, до 6 – у 
2021-му). Молочне тваринництво є однією з 
найбільш трудомістких галузей економіки. Так, одне 
створене робоче місце в галузі молочного скотарства 
забезпечує до 10 робочих місць у суміжних галузях. За 
приблизними підрахунками, втрата 1 млн тонн моло-
ка – це 15 тис. робочих місць у галузі тваринництва та 
відповідно – 150 тис. робочих місць у суміжних галузях 
економіки. Ось таким чином за останні два роки вели-
ка кількість людей вже втратили роботу та стабільний 
щомісячний дохід.

Криза в молочній галузі поглиблюється. Дефіцит молока 
в Україні компенсується імпортом. За 2021 рік було ім-
портовано молочної продукції на 300 млн доларів.

Грудневий стрибок ціни на газ мало не призвів до бан-
крутства переробників молока. Деякі заводи вирішили 
на початку січня призупинити виробництво, деякі за-
пропонували своїм постачальникам з нового року зни-
зити закупівельні ціни на сире молоко на 10%. Крім того, 
щоб компенсувати збитки, підвищилась кінцева ціна ре-
алізації готової продукції. 

ЩО РОБИТИ? Домогосподарства, а також малі фер-
мерські господарства може врятувати лише переорієн-
тація у шляхах збуту молочної продукції. Математика тут 
проста: вартість молока за базовими показниками на 
молокоприймальному пункті становить 6,50-8,50 грн/л 
(в залежності від регіону); вартість молока на продо-
вольчому ринку – 17-24 грн/л (в залежності від регіону). 
Ідея фікс: замість того, щоб здавати молоко по 6-7 гри-
вень, необхідно зайнятись безпосередніми продажа-
ми власної молочної продукції. Таким чином можливо 
збільшити дохід від реалізації молочної продукції. 

Звичайно, при безпосередній реалізації додатково з’яв-
ляються витрати на збут. Як правило, це логістичні ви-
трати на транспорт, плата за торгове місце та витрати на 

дослідження якості у ринкових лабораторіях Держпрод-
споживслужби. У кожному окремому випадку ці витра-

ти будуть різні. Середніх значень не може бути. Все 
потрібно рахувати. Якщо витрати на збут бу-

дуть перевищувати різницю між цінами 
(вигоду), необхідно додатково спробу-

вати варіант колективного виходу на 
ринок. Кооперація з сусідніми до-
могосподарствами або фермерами 
може стати дієвим інструментом у 
цій ситуації. Витрати на збут можна 
розподілити між кількома госпо-
дарствами. Таким методом (шляхом 

об’єднання зусиль) малі молокови-
робники працюють у європейських 

країнах. 

Крім того, варто звернути увагу на продаж мо-
лока та продуктів його  переробки безпосередньо в 

населеному пункті, де ведеться господарська діяльність. 
Ситуація іноді вражає: бувають випадки, коли в селі біль-
ше сотні дворів, а корів тримають у одному-двох. При 
цьому, в сільському магазині продається молоко з ін-
шого кінця України. А продавець найсвіжішого молока 
живе за три хати. Всі добре знають, що в нього справді 
є корова, всі бачать, що він дотримується елементарних 
правил гігієни. В нього можна придбати справді свіже та 
домашнє… 

Звичайно, в рамках реалізації нашого Проєкту ми сти-
каємось з випадками, коли господарі мають вже по-
важний вік і не можуть фізично займатись самостійною 
реалізацією. Але частіше причиною зволікання є суто 
психологічний бар’єр. У когось є невдалий досвід, який 
потрібно детально проаналізувати. А комусь просто 
лінь. У будь-якому разі, ситуація, що склалась, не при-
несе нічого доброго у короткостроковій перспективі та 
вимагає рішучості і активних дій вже сьогодні. 

Наша команда призвана допомагати малим виробникам 
молока. Ми можемо допомогти вивести домашнє госпо-
дарство на рівень економічної ефективності та прибут-
ковості. 

«FARMING DEVELOPMENT CENTER» - центр з комплексної 
підтримки розвитку тваринництва в особистих селян-

ських та сімейних фермерських господарствах ство-
рений та функціонує за підтримки Програми USAID з 
аграрного і сільського розвитку (АГРО).

Для отримання більш детальних консультацій з 
приводу піднятих у цій статті питань, просимо 

Що робити малим виробникам молока 
в умовах молочної кризи?

Програма USAID з аграрного і 
сільського розвитку (АГРО)
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