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Постановка проблеми. Молочна галузь є однією з провідних та життєво
необхідних для населення галузей промисловості. Тому питання її розвитку й
впровадження в ній новітніх технологій відкривають широке коло для ретель-
ного вивчення та аналізу.

В Україні, як і в решті країн світу, одним із важливих завдань аграрної
галузі є нарощування виробництва продуктів харчування, зокрема, молока та
продукції його переробки, поліпшення їх якості та забезпечення збалансова-
ності за поживними речовинами [5, 154].

В умовах трансформації економіки України внаслідок досить тривалої
світової фінансово-економічної кризи більшість вітчизняних сільськогоспо-
дарських товаровиробників стали неконкурентоспроможними. Аграрний сек-
тор втратив свій виробничий потенціал, знизився рівень рентабельності
виробництв та платоспроможності сільськогосподарських підприємств, мате-
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ріально-технічна база на сьогодні морально застаріла і не відповідає сучасним
вимогам. Аналогічні проблеми спостерігаються і в молочній галузі [8].

Основною причиною погіршення становища тваринників-молочників
стало формування низької закупівельної ціни на фоні того, що собівартість
виробництва зросла. Суттєву роль зіграли як заборони імпорту українських
молокопродуктів Росією, так і зниження платоспроможності українського
населення [10]. У той же час, в Україні підвищується якість молока екстракла-
су, яке відповідає міжнародним стандартам, про це запевнив директор депар-
таменту тваринництва Міністерства аграрної політики та продовольства
України М. Кваша. За його словами частка якісного молока в структурі вироб-
ництва складає понад 55%. В Україні 24% молока виробляється на сільгосп-
підприємствах і 76% – в особистих селянських господарствах [4].

Аналіз останніх публікацій. Розвиток молочної промисловості в сучасних
умовах ведення господарства характеризується суперечливою динамікою
виробництва та постійним пошуком найефективніших шляхів господарюван-
ня.

Проблемам підвищення ефективності діяльності та впровадженню інно-
ваційних процесів на підприємствах молочної галузі приділяють посилену
увагу як зарубіжні, так і вітчизняні фахівці: Т.В. Божидарнік [3], Н.В. Божи-
дарнік [3], А.В. Забловський [5], Ю.В. Кернасюк [6], Є.С. Кузьмін [7],
І.В. Маковійчук [8], А. Петрушкевич [12] та інші.

Вибір основних шляхів інноваційного розвитку виробничих підприємств
є одним з ключових завдань, що підлягають першочерговому вирішенню під
час досягнення цілей виживання підприємств, забезпечення конкурентоспро-
можності і стійкого розвитку у рамках загальної стратегії розвитку підприєм-
ства.

Метою дослідження є розкриття механізму реалізації стратегії інновацій-
ного розвитку підприємствами молочної промисловості за результатами
досліджень стану молочного ринку та розвитку інновацій у цій галузі з ураху-
ванням концепції "smart farm".

Основні результати дослідження. В молочній галузі аграрного сектору
України накопичився цілий спектр фундаментальних проблем, без вирішення
яких її швидке зростання просто неможливе. Це і низький рівень продуктивно-
сті економічної системи, і невисока якість кінцевої продукції, і низький рівень
культури споживання молочної продукції в країні. Насамперед, необхідно усві-
домлення того, що існують серйозні структурні проблеми, які неможливо вирі-
шити оперативно, на відновлення галузі буде потрібний певний час.

Для вирішення проблем галузі керівництво держави створило такі про-
грами розвитку молочної галузі, як «Державна цільова програма розвитку
українського села на період до 2015 року» [1] та «Стратегія розвитку аграрно-
го сектору економіки на період до 2020 року» [2], але через нестабільну полі-
тичну та економічну ситуацію в країні ці програми не були реалізовані.

Аналіз основних тенденцій розвитку молочного ринку у 2015 р. (табл. 1)
показав, що без реструктуризації і концентрації власності, розвитку економі-
ки регіонів, технічної модернізації виробництва, появи продуктових та техно-
логічних інновацій розвиток молочної галузі буде неможливий.
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Таблиця 1. Тенденції молочного ринку у 2015 році*

Інновації в молочній промисловості повинні бути спрямовані, перш за
все, на збільшення продуктивності і розширення відтворення поголів'я
молочної худоби; використання кращих світових і вітчизняних генетичних
ресурсів; корінну модернізацію виробництва кормів, технології утримання
тварин; технології доїння із залученням провідних технічних розробок; профі-
лактики або впровадження ефективних і відносно недорогих схем лікування
хвороб [8].

Аналіз наукової літератури та періодичних джерел (табл. 2) дозволив вия-
вити основні інновації у рамках концепції "smart farm" (англ. «розумна, інте-
лектуальна ферма») на території України за останній час (табл. 2).

На основі проведеного дослідження тенденцій ринку молочної проми-
словості і основних напрямків технологічних інновацій у цій сфері підприєм-
ствам, що функціонують на молокопереробному ринку України, пропонуємо
обирати стратегію інноваційного розвитку з урахуванням концепції "smart
farm", яка дозволить модернізувати або відновити виробництво і забезпечити
конкурентоспроможність продукції. Інноваційний розвиток є невід’ємною
активною частиною всіх сфер життєдіяльності суспільства і, зокрема, підпри-
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ємства як його первинної ланки. Значення інноваційного розвитку для під-
приємств важко переоцінити: тільки через інновації можна забезпечити кон-
курентоспроможність продукції як на вітчизняному, так і на світовому ринках.

Таблиця 2. Інновації в молочній галузі, авторське групування
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(�� ����� ���	������	� ������� �����	�, ��� �������	� ���� 
��"�	� ������	� � ��	���	� ���� �
���� [13]. 

 



Закінчення табл. 2

Дослідження з реалізації стратегії інноваційного розвитку було проведено
на прикладі ПАТ «ЛАКТІС», що функціонує у Донецькій області та діяльність
якого було ускладнено з розвитком збройного конфлікту в цьому регіоні.

У рамках реалізації цієї стратегії в практику діяльності підприємства про-
понуємо впровадити інноваційну технологію в рамках концепції "smart farm",
а саме – модульний молочний завод. Дотепер у більшості регіонів України
закупівля сировини та реалізація готової продукції фактично монополізовані
великими переробниками молока, що негативно впливає на добробут грома-
дян, якість молочної продукції, споживання молочної продукції в цілому.
Автономний комплекс з переробки молока може бути рішенням цих проблем.
Він відповідає всім чинним нормам і правилам, крім того, можливість уста-
новки в будь-якому доступному місці, незалежно від наявності приміщення, є
значною перевагою, особливо для підприємств, які опинились у зоні прове-
дення АТО та діяльність яких ускладнено очевидними причинами.
Обладнання заводу просте в експлуатації і ремонті, зібрано у вигляді закінче-
ного технологічного процесу від приймання молока до зберігання готового
продукту, що має швидкий термін окупності при прийнятній ціні.

Молочні модульні міні-заводи поставляє та продає по Україні компанія
«Енергомаш». Цей завод виробляється з нержавіючої сталі в Болгарії, вироб-
ник – «Варус». Сфера використання цього продукту – харчова промисловість.
Гарантійний строк міні-заводу – 12 місяців. Ціна, вказана на сайті компанії
«Енергомаш», 55000 євро. Модульний завод займає досить малу площу (рис. 1). 

Суттєвий вплив на подальше ведення діяльності демонструє можливість
приєднання потужностей модульного міні-заводу до потужностей основного
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підприємства. Діяльність аналізованого підприємства була збитковою, тому
реалізацію цього проекту доцільно розглядати поряд із варіантом знаходжен-
ня інвесторів або кооперування з фермерством, що дасть змогу отримання
додатково соціального ефекту від покупки модульного міні-заводу за реаліза-
ції програми підтримки підприємців, які займаються інноваційною діяльні-
стю.

Рис. 1. Модульний міні-завод з переробки молока [9]

Аналізоване підприємство розташоване в місті, що знаходиться в зоні
проведення АТО. У випадку придбання модульного заводу виробничі потуж-
ності можна буде перевезти у місце безпосередньої близькості до молочних
ферм, що істотно скоротить витрати на поставку сировини, збільшить лояль-
ність фермерів до підприємства, яке знаходиться поблизу. Поряд з цим, існує
низка позитивних ефектів від інвестування в цей проект:

- по-перше, міні-завод створює певну кількість робочих місць, що дуже
актуально в умовах перманентно зростаючого безробіття;

- по-друге, фермери, які знаходяться в зоні АТО, отримають можливість
поставляти молоко та сировину на міні-завод;
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- по-третє, здійснюватиметься безперебійне постачання молочних това-
рів жителям Донецької області, які нині позбавлені предметів першої необхід-
ності, в т.ч. продуктів. 

На наступному етапі реалізації стратегії інноваційного розвитку доцільно
провести оцінку економічної ефективності інвестицій (табл. 3). 

Таблиця 3. Розрахунок ефективності інвестицій, авторська розробка

Таким чином, розрахунок основних показників, що характеризують
доходність проекту, показав, що реалізація даної стратегії дозволить отримати
не тільки соціальний, а й фінансовий ефект. 

За допомогою імітаційної моделі оцінюємо обґрунтованість управлінсь-
ких рішень, проаналізувавши можливість здійснення різних варіантів сценарі-
їв (табл. 4). 

Таблиця 4. Моделювання впливу окремих факторів на зміну чистого
прибутку за допомогою інструменту «Диспетчер сценаріїв»,

авторська розробка
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У табл. 4 за допомогою інструменту "MS Excel" «Диспетчер сценаріїв» роз-
глянуто три варіанти сценаріїв. Так, підприємство в разі виконання:

- песимістичного сценарію не отримає чистого прибутку, а тільки збиток
у 20363,46 грн проти запланованого прибутку у розмірі 261164,26 грн;

- оптимістичного сценарію – отримає 357185,84 грн прибутку, що на
96021,58 грн більше запланованого;

- реалістичного сценарію отримає на 37281,86 грн більше запланованого
зараз.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Беручи до уваги сучасні
вимоги вітчизняного ринку в умовах нестабільної економіки для забезпечен-
ня розвитку підприємств необхідним стає впровадження інновацій. Реалізація
стратегії інноваційного розвитку з урахуванням концепції "smart farm" допо-
може підприємству отримати додатковий доход за рахунок таких сприяючих
факторів, як: 

- можливість збільшення обсягу переробки або виробництва додаткових
видів продукції; 

- простота виробничого процесу, а також відсутність необхідності висо-
кокваліфікованого персоналу; 

- простота і практичність обладнання; 
- автономність виробничого комплексу та цілісність комплексу; можли-

вість установки виробництва в практично будь-якому місці; 
- швидкий запуск підприємства; 
- зниження витрат на опалення, електроенергію та воду. 
Поряд із фінансовим ефектом, реалізація цієї стратегії уможливить отри-

мання соціального ефекту, а також конкурентних переваг, що є шляхом до
стійкого економічного розвитку.
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