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Актуальність дослідження. Кризова ситуація у на-
шому суспільстві вимагає реформування економічних 
відносин між регіонами, надання їм більше можливос-
тей у використанні власних коштів. Але збільшення 
«економічної свободи» супроводжується і зростанням 
відповідальності. Регіони мають ставати самодостат-
німи у забезпеченні соціально-економічного розвитку. 
Для цього необхідно розвивати виробництво, підви-
щувати конкурентоспроможність продукції.

На сьогоднішній день стан економічного розвитку 
області викликає занепокоєння. Як свідчать статис-
тичні дані державної служби статистики України [7] 
за 2010-2012 рр. (табл. 1) за валовим регіональним 
продуктом на одну особу у фактичних цінах Херсон-
ська область посідає 24 місце, гірше показники лише 
у Тернопільській, Чернівецькій та Закарпатській об-
ластях. Рівень ВРП на одну особу по Херсонській об-
ласті у 1,79 рази меньше за середній рівень по Укра-
їні. Відставання Херсонської області від промислово 
розвинених регіонів ще більш суттєве і складає у по-
рівнянні з Донецькою областю у 2,17 рази, Дніпропе-
тровською у 2,49 рази.

Таблиця 1
Валовий регіональний продукт на одну особу

по регіонам України за 2012 р.

№ Регіони

Валовий регіональ-
ний продукт у роз-
рахунку на одну 

особу, грн.

Рей-
тинг 

регіону

1. Україна 32002 -

2. Дніпропетровська
область 44650 2

3. Донецька область 38907 4

4. Херсонська область 17910 24

5. Закарпатська область 17088 25

6. Тернопільська область 16644 26

7. Чернівецька область 14529 27

Херсонська область представлена в основному га-
лузями промисловості, які обслуговують розвиток 
сільськогосподарського виробництва, де пріоритет-

ною, не дивлячись на те, що криза у спаду вироб-
ництва простежується саме у промислових регіонах, 
є харчова промисловість(понад 40% від загального 
обсягу промислової продукції) [1]. Це пояснюється 
занепадом інших видів промислового виробництва, 
значним потенціалом сільського господарства тощо.

Серед видів діяльності, що суттєво впливають на 
економічну безпеку країни, провідне місце займає 
виробництво молока і молочної продукції.

Згідно зі статистичними даними, обсяг споживан-
ня молока і молочних продуктів на одну особу скла-
дає 205 кг в рік, що набагато нижче від показників 
розвинених країн. Раціональна норма споживання 
складає 390 кг.

У 2010 році в середньому по Херсонському регіо-
ну на одну людину було виготовлено 169,0 кг молоч-
ної продукції, у 2011 та 2012 році спостерігається 
зменшення – 166,3 та 166,4 кг відповідно. 

За останні три роки імпорт молочної продукції по 
України нарощується. Так, у 2012 році імпорт моло-
копродуктів склав 196435,9 тис. дол. США, що на 
30% більше за 2011 рік.

Слід відзначити, що в останні роки з’явилося 
багато товарів-замінників, наприклад, відбулося за-
міщення молока соками, солодкими газованими на-
поями тощо. Вподобання споживачів теж зазнали 
певних змін: на перший план виходить широта асор-
тименту продукції, її якість, екологічність, що від-
повідає поняттю про здоровий образ життя. В умовах 
обмеженої купівельної спроможності зростає конку-
ренція не тільки між виробниками молочної продук-
ції, але й з виробниками товарів – замінників.

Постановка проблеми. Однією з провідних стра-
тегічних галузей Херсонської області є харчова про-
мисловість. Від рівня її розвитку, стабільності функ-
ціонування залежить стан економіки та продовольчої 
безпека, розвиток внутрішнього і зовнішнього рин-
ків, а також рівня життя населення регіону.

В період до 2010 року розвиток харчової промис-
ловості в області характеризувався різким знижен-
ням технологічного рівня виробництва, зношенням 
обладнання, механізмів та знарядь праці, затухан-
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ням інвестиційного та інноваційного процесів, витіс-
ненням вітчизняних харчових продуктів з внутріш-
нього й зовнішнього ринків продовольчих товарів, 
зменшенням обсягів надходження до бюджету та 
валютних надходжень в область від експортних опе-
рацій галузі тощо. Внаслідок звуження ринків збуту 
незадовільно використовувались виробничі потуж-
ності в галузях харчової промисловості. Частину по-
тужностей окремих підприємств довелось законсер-
вувати, а деякі з них взагалі припинили виробничі 
процеси.

Проте регіон є потужною агропромисловою об-
ластю з добре розвинутим сільськогосподарським ви-
робництвом, що створює сприятливі передумови для 
розвитку молочної продукції.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пробле-
мами формування продовольчого ринку присвячені 
праці В.Г. Андрійчука, П.І. Гайдуцького, О.О. Они-
щенка, П.Т. Саблука, О.М. Шпичака, Л.Г. Чернюка 
та інших вітчизняних та зарубіжних вчених-еконо-
містів.

Працями цих вчених досліджено більшість про-
блемних завдань розвитку ринку молока та молочної 
галузі, проте особливої актуальності набуває необ-
хідність розроблення заходів з забезпечення високо-
го рівня виробництва молока і молочної продукції в 
Херсонському регіоні.

Постановка завдання. Оцінити стан виробництва 
молочної продукції Херсонського регіону, виявити 
основні чинники впливу на нього та надати пропози-
ції щодо до збільшення виробництва та задоволення 
потреб населення у молочній продукції.

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучас-
ний український ринок молока є монопольним рин-
ком, де потужними виробниками виступають декіль-
ка компаній, зокрема ВАТ «Галактон», Яготинський 
маслозавод, Куп’янський молочноконсервний комбі-
нат, Харківський молочний комбінат, Кременчуць-
кий молокозавод тощо.

Аналізуючи молокопереробну промисловість Хе-
рсонської області, можна встановити, що існують 
труднощі в забезпеченні сировиною(особливо на сьо-
годнішній день, коли в країні панує політичний без-
лад, внаслідок чого тимчасово призупинено імпорт 
сировини, що призводить до неповного використан-
ня виробничих потужностей, простоїв); здійснюється 
недостатньо якісна переробка сировини тощо.

З 2011 року починає поступово збільшуватися 
виробництво молока і молочної продукції, головним 
завданням переробних підприємств стає впроваджен-
ня системи якості, сертифікованої за міжнародними 
стандартами. Сьогодні систему управління якістю 
відповідно до вимог ДСТУ ISO серії 9001:2009 впро-
ваджено на ПАТ «Новокаховський завод плавлених 
сирів», ВАТ «Чаплинський маслосирзавод», ТОВ 
«Данон Дніпро», ПАТ «Каланчацький маслозавод», 
ПАТ «Новотроїцький маслосирзавод».

Як свідчать статистичні дані головного управлін-
ня статистики Херсонської області [6]: Херсонська 
область має розвинену промисловість молочної галу-
зі, зокрема це такі потужні заводи, як Херсонський 
маслозавод, ВАТ «Молочний завод «Данон Дніпро», 
ВАТ «Бериславський маслосирзавод», ВАТ «Чаплин-
ський маслосирзавод» тощо. 

Молокопереробні підприємства Херсонської об-
ласті працюють за системою, яка передбачає випуск 
продукції під замовлення організацій посередників 
у необхідній для них кількості. Підприємства реалі-
зують свою продукцію в основному по м. Херсону та 
населених пунктах області, районних центрах. 

Незважаючи на достатньо тривалий дефіцит си-
ровини, молокопереробні підприємства впродовж 
останніх років нарощують обсяги виробництва про-
дукції. У таблиці 2 надано динаміку обсягів вироб-
ництва молочних продуктів.

Як показують дані з таблиці 1, у 2012 році мо-
лока обробленого рідкого вироблено 909 тис. т, що 
на 13,5% більше, ніж у 2010 році по Україні та на 
40,37% менше по Херсонській області. Обсяг кис-
ломолочної продукції, на яку зберігається попит 
у населення, збільшився за аналізований період з 
479 тис. т до 489 тис. т по Україні та з 33,2 тис. т 
до 39,6 тис. т по Херсонській області. Така ситуація 
свідчить про зростання попиту на дані види молочної 
продукції та, відповідно, підвищення його якості. 
Але з іншої точки зору, це вказує на недостатню ви-
соку ефективність процесу переробки молока – зна-
чна її частина так і реалізується в сирому вигляді. 
Це означає упущені можливості щодо створення до-
даткової доданої вартості, отримання продукції, що 
пройшла більшу кількість стадій обробки і забезпе-
чила вищу зайнятість працівників. Також за цей пе-
ріод зменшилися обсяги виробництва жирних сирів 
на 18,9% та 33,64% відповідно, унаслідок обмежен-
ня ввезення продукції у країни СНД.

Також, згідно зі статистичними даними головно-
го управління статистики Херсонської області [6], 
зросли обсяги виробництва молочної продукції з три-
валим строком зберігання. Це пояснюється тим, що 
такі продукти можна легко транспортувати на далекі 
відстані в Україні. Така продукція має і експортну 
зацікавленість.

Однією з найважливіших проблем молокопе-
реробної промисловості також є проблема ринків 
збуту продукції, яка суттєво пов’язана з нестабіль-
ністю експорту. Можливість нарощування обсягу 
експорту молочної продукції позитивно позначи-
лось б як на формуванні ціни на молоко сире, так і 
на розвитку галузі в цілому. За результатами 2012 
року експорт молока і молочної продукції становив 
612398,0 тис. дол. США, що на 13% нижче показни-
ків 2011 року. Найпопулярнішими молочними про-
дуктами, що експортуються, є твердий сир, сухе і 
згущене молоко, масло тощо. Скорочення експорту 

Таблиця 1
Динаміка виробництва молочних продуктів в Україні та Херсонській області, тис. тонн

Вид продукції
Україна Херсонська область

2010 2011 2012 2012 р у % 
до 2010 р 2010 2011 2012 2012 р у % 

до 2010 р

Молоко оброблене рідке 801 888 909 113,5 10,9 5,3 6,5 59,63

Масло вершкове 79,5 76,7 88,6 111,4 1,2 1,3 1,17 97,5

Сир свіжий нефермент. та 
кисломол. 78,5 76,4 78,9 100,5 0.091 - - -

Сири жирні 207 178 168 81,1 11,0 7,2 7,3 66,36

Продукти кисломолочні 479 474 489 102,1 33,2 32,8 39,6 119,28
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продукції відбулося внаслідок введення Росією од-
носторонніх обмежень на постачання даних видів 
продукції. Така експортна монозалежність є осо-
бливо небезпечною у зв’язку з далеко не завжди 
об’єктивними характером запроваджуваних імпорт-
них обмежень. Подальше розширення ринків збуту 
обмежується низькою якістю молочної сировини. 
Зниження попиту на світових ринках сухого молока 
та масла не сприяли нарощуванню цієї продукції в 
Україні, а лише спровокували суттєве нарощення ім-
порту масла з Білорусії. 

Одним з основних показників конкурентоспро-
можності продукції є ціни. У середньому ціна на 
виробництво молока і молочної продукції у Херсон-
ській області вища за середню по Україні майже на 
7% [розраховано за 4, с. 269]. Вищі ціни лише у АР 
Крим, Дніпропотровській, Київській, Закарпатській 
областях.

Сучасний стан молочної галузі потребує система-
тичних заходів щодо формування ринку молочної 
продукції, де основним напрямком є формування 
торгівлі на основі поглиблення спеціалізації, розви-
тку конкуренції, зміцнення матеріально-технічної 
бази, реалізації продуктів [3].

Виявлені конкурентні переваги та слабкі сторони 
молокопереробних підприємств Херсонської області 
наведені у табл. 2.

Таблиця 2
Оцінка конкурентних переваг молокопереробних 

підприємств Херсонської області

Можливості Загрози

Розширення товарного 
асортименту
Вихід на зовнішній ринок 
молока та молочних про-
дуктів 
Стимулювання збуту та 
реклами
Залучення іноземних парт-
нерів до співробітництва

Нестабільність законодавчої 
бази
Поглинання крупними за-
водами дрібних виробників
Економічна та політична 
криза країни
Витіснення дрібних ви-
робників

Сильні сторони Слабкі сторони

Якість, привабливість та 
ціна упаковки продукції 
Географічне розташування 
та кліматичні умови
Налагоджений канал збуту 
– ринок та магазини

Застаріле обладнання
Малі виробничі потужності 
підприємства
Якість сировини 
Відсутня зовнішня рекламу 
про вироблену продукцію, 
що призводить до не інфор-
мованості споживача 

Прогнозовані потреби у молочній продукції мож-
ливо визначити на основі майбутньої чисельності на-
селення регіону та норм споживання продуктів.

Зміни чисельності населення Херсонської області, 
з урахуванням тенденції у народжуваності та смерт-
ності, можна відобразити наступним рівнянням [роз-
рахунок взято з 1, с. 84]:

0068.39593.00582.0 2 −⋅−⋅= ttY
Прогнозована чисельність населення на 2015 рік 

складає 938570 осіб. З урахуванням збереження ві-
кової структури прогнозована кількість дітей від  
0 до 6 років буде 51,621 тис. осіб (або 5,5%), від 6 до 
8 років – 145,478 тис. осіб (або 15,5%), працездатно-
го віку – 528,415 осіб (або 56,3%), непрацездатного 
віку – 213,55 осіб (або 22,7%).

У таблиці 3 наведено розрахунок потреби у мо-
лочних продуктах з урахуванням прогнозованої чи-
сельності та рекомендованих норм споживання, за-
тверджених Кабінетом Міністрів України.

Таблиця 3
Прогнозовані потреби у молочних продуктах для 

населення Херсонської області, тис. тонн

Вік Молоко 
незбиране

Сир твер-
дий

Сир 
м’який

Масло 
вершкове

0-6 4,71 0,10   -  -

6-8 11,94 0,63 3,00   -

працездатне 
населення 31,70 1,85 5, 28 2,64

непрацездат-
не населення 17,68   - 1,62 0,83

Разом 66,04 2,58 9,90 3,47

Як показують розрахунки, для задоволення по-
треб у молоці та молочної продукції необхідно суттє-
во збільшувати їх виробництво. Найбільші потреби 
у молоці незбираному, які у 2015 р. складатимуть 
66,04 тис. тонн. Слід відзначити, що у 1990 р. вироб-
лялось 58тис.тон, а у 2012 р. – лише 7,3 тис. тонн. 
Тобто постає завдання хоча б відновити обсяги 1990 
року. Також необхідно нарощувати обсяги вироб-
ництва масла вершкового, у 2015 р. його потреби 
складуть 3,47 тис. тонн, у 2012 р. обсяг виробництва 
був 1,17 тис. тонн, що майже у 3 рази менше ніж 
необхідно. Крім молока незбираного та масла верш-
кового, доцільно збільшувати виготовлення сирів, 
бо у 2015 р. потреба у сирі твердому буде склада-
ти 2,58 тис. тонн, сирі м’якому – 9,90 тис. тонн, що 
значно перевищує наявні обсяги виробництва.

На думку М. Портера, до загальних чинників, які 
необхідні для надання продукції конкурентоспро-
можності, належать [5]:

- зовнішнє середовище підприємства;
- продуктовий портфель підприємства;
- пріоритети споживачів.
Із зовнішніх чинників найбільш суттєво впливає 

на випуск молочної продукції розвиток сировинної 
бази, яка залежить від поголів’я великої рогатої ху-
доби. Це поголів’я за 20 років незалежності України 
зменшилося у 3,4 рази [розраховано за 4, с. 256]. Тому 
необхідне стимулювання розвитку тваринництва.

Якість продукції, витрати, екологічність вироб-
ництва залежать від його технологічного оснащення, 
що викликає необхідність стимулювання викорис-
тання інноваційних технологій .

З внутрішніх чинників найважливіше значення 
має удосконалення стратегічного управління шля-
хом орієнтування на найвищі результати на основі 
використання бенчмаркетингу, забезпечення зни-
ження витрат за рахунок впровадження системи 
контролінгу, формування системи інформаційного 
забезпечення управління.

Для максимізація прибутку, необхідно змінити 
орієнтацію виробника з «низька ціна-низька якість» 
на позицію «висока ціна-висока якість», вихід на зо-
внішній ринок молочних продуктів не тільки Украї-
ни, а й на зарубіжний тощо.

Висновок. Стабільний довготривалий розвиток 
ринку молока і молочної продукції Херсонської об-
ласті в сучасних умовах конкуренції можливий лише 
за умови: стимулювання збільшення поголів’я вели-
кої рогатої худоби; впровадження інноваційних тех-
нологій виробництва; удосконалення управління ви-
тратами; впровадження стандартів якості продукції 
та контролю джерел надходження, умов зберігання, 
реалізації молока та молочної продукції; створення 
лабораторій, які дозволять встановлювати якість 
продукції за міжнародними стандартами.
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Постановка проблеми. Розглядаючи працездатне 
населення як ресурс, що створює додану вартість, 
з якої і формується чистий прибуток, слід чітко 
окреслювати допустимі межі використання цього 
ресурсу. На відміну від інших видів ресурсів пра-
цівники підприємства мають право вибору і те, чи 
створювати додану вартість на теперішньому робо-
чому місці, чи шукати кращі умови, багато в чому 
залежить від стратегічних та оперативних рішень 
менеджменту компанії.

У сучасній науковій літературі поняття трудо-
вих ресурсів трактується як частина населення, 
яка має необхідний фізичний розвиток, розумові 
здібності та знання для роботи в усіх сферах еко-
номічної діяльності. До складу трудових ресурсів 
включають особи у працездатному віці, крім не-
працюючих інвалідів та пільгових пенсіонерів [13, 
с. 21]. Дослідження процесів, що сприяють ефек-
тивному використанню трудових ресурсів підпри-
ємств сільського господарства, є недостатньо ви-
вченими та потребують ретельного аналізу. Така 
необхідність зумовлена швидкими змінами та не-
визначеним характером чинників зовнішнього се-

редовища, необхідністю впровадження сучасних 
інструментів формування стратегії управління ре-
сурсним потенціалом підприємства.

Парадигма стратегії управління ресурсами перед-
бачає наявність моделі ефективного функціонування 
підприємств у контексті динамічного простору. Серед 
усіх категорій ресурсів трудові є такими, що зазнають 
найбільших змін як із зовнішньої, так і з внутрішньої 
сторони. Чинниками зовнішніх змін можуть виступа-
ти демографічна, політична та соціальна ситуації. До 
внутрішніх змін, тобто до тих, ініціатором яких ви-
ступає підприємство, відносять рівень корпоративної 
культури, умови оплати праці та інші мотиваційні ме-
ханізми. До теперішнього часу залишається достатньо 
невирішених питань стосовно формування прийнятної 
стратегії управління трудовими ресурсами підприєм-
ства, яка є часткою глобальної підприємницької стра-
тегії, основним завданням якої є створення постійно 
зростаючого чистого прибутку.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. До-
слідженню особливостей процесів сучасного роз-
витку вітчизняного агропромислового комплексу, 
формуванню та використання в ньому такого важ-


