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РОЗВИТОК МОЛОЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ 
ОБЛАСТІ В КОНТЕКСТІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ 

М.В. Заходим, асистент 
Подільський державний аграрно-технічний університет 

Проаналізовано сучасний стан та перспективи розвитку 
молокопереробного підкомплексу Хмельницької області. 

Постановка проблеми. Забезпечення продовольством населення 
було і залишається однією із найгостріших проблем людства. 
Молокопродуктовий підкомплекс Хмельницької області посідає важливе 
місце у формуванні продовольчого забезпечення регіону. Від його 
розвитку залежить ступінь постачання населення важливими продуктами 
харчування. Забезпечення населення продовольством залежить від рівня 
виробництва продуктів харчування, в тому числі і тваринного 
походження. Без молокопродуктів неможливий повноцінний розвиток 
організму людини, особливо дітей. Молоко та продукти переробки молока 
містять в собі білки, жири, молочний цукор, мінеральні речовини, 
вітаміни. Отже, це незамінний продукт харчування. 

Ефективний розвиток молокопродуктового підкомплексу 
можливий лише в умовах злагодженої роботи всіх підприємств, 
пов’язаних з виробництвом, переробкою та реалізацією молока і 
молокопродукції. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Цій проблемі 
присвятили свої роботи вчені: В. Бойко, М. Ільчук, М. Коржинський, 
Т. Мостенська, О. Шпичак, В. Юрчишин та інші. Вагомість отриманих 
ними наукових і практичних результатів незаперечна. Проте й досі 
вони залишаються актуальними, цікавими і відкритими. 

Мета дослідження. Здійснення аналізу сучасного стану 
молочної промисловості Хмельницької області та його вплив на 
продовольчу безпеку регіону. 

                                                 
 науковий керівник – Л.Д. Павловська к. е. н., доцент 
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Виклад основного матеріалу. Молокопродуктовий підкомплекс є 
одним із пріоритетних у продуктовій структурі АПК Хмельницької 
області, питома вага якого в загальному обласному об’ємі займає 27,1%. 

Виробництво молока продовжує скорочуватися, незважаючи на 
зростання потреби у ньому молокопереробних підприємств 2-5% 
щорічно. Конкурентоспроможність молокопереробної галузі значною 
мірою залежить від рівня освоєння потужностей молокопереробних 
підприємств, динамічного надходження молока для переробки. Питома 
вага для реалізації переробним підприємствам знизилася в 2008 р. 
порівняно з 2005 р. на 5%. 

У 2008 р. зменшилися обсяги виробництва деяких видів 
молочної продукції. Скорочення виробництва у 2008 р. зумовлено 
нестабільною ситуацією на зовнішньому ринку збуту, на який 
зорієнтована частина виробників молочної продукції. 

Випуск продукції регулює споживчий ринок. Попит на якісну 
продукцію та конкуренція спонукають підприємства впроваджувати 
нові технології, розширювати та зміцнювати свій асортимент. 

З основних видів молочної продукції, що виробляються 
підприємствами області, переважає випуск молока обробленого 
рідкого – 41,9%, сирів жирних – 22,8%, масло вершкове – 17,7%. 
кисломолочних продуктів – 8%. 

Підприємства області для оновлення виробництва, розширення 
асортименту та підвищення якості молочних продуктів проводять 
активну роботу по впровадженню заходів, направлених на підвищення 
конкурентоспроможності своєї продукції. 

Висновки. Збільшення обсягів виробництва молочної 
продукції, підвищення її якості – це одне з найважливіших питань 
розвитку молочної промисловості в контексті продовольчої безпеки. 
Тому виникає необхідність підвищення конкурентоспроможності 
продукції молочного підкомплексу, створення стійкої основи для 
ефективного розвитку молокопереробних підприємств. 
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