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В статті наданий аналіз якості та закупівельних цін на молоко вироблене у різних 

технологіч-них умовах в залежності від сезону року. Встановлено пік заготівель молока, сезонні 
коливання цін, якість молока в залежності від товаровиробника.  
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Постановка проблеми Мета роботи: Проаналізувати якість та за- 
 

Молочне скотарство є пріоритетним в еко- купівельну вартість молочної сировини, виробле- 
 

номіці сільського господарства. Але в останні два ної в різні сезони року та за різних технологічних 
 

десятиліття скоротилось не тільки споживання умов, що надходить на молокопереробне підпри- 
 

молока, але й молочних продуктів. ємство ПАТ «Житомирський маслозавод». 
 

На початок 2013 року, за даними Державної Методика і матеріал досліджень. Матеріа- 
 

служби  статистики  України,  функціонують 266 лом для дослідження слугували показники оцінки 
 

підприємств із переробки молока, а саме вироб- якості молока (вміст жиру, білку, густина, СЗМЗ, 
 

ництво молочних продуктів зосереджується на бактеріальна забрудненість), що визначають сорт 
 

сучасних крупних високотехнологічних підприєм- та вартість його закупівлі, яке надходить від гос- 
 

ствах. Однак якість молока, яке надходить, на подарств-постачальників протягом року та реєст- 
 

переробку не завжди відповідає високим станда- рується працівниками лабораторії в виробничих 
 

ртам, оскільки значна його частина надходить із журналах. 
 

особистих  підсобних  господарствах населення Результати досліджень. 
 

Зокрема, на Житомирщині, в таких господарствах Якість  молочної  продукції  обумовлюється, 
 

станом на 01.11.2013 року вироблено 435,3 тис. т перш за все, якістю вихідної сировини – молока. 
 

молока або 83,2 % загального обсягу [4]. ПАТ «Житомирський маслозавод» купує його в 
 

Аналіз останніх досліджень і публікацій особистих підсобних господарствах населення та 
 

Всебічні  аспекти  ефективності  функціону- в сільгосппідприємствах. Умови виробництва у 
 

вання молокопродуктового підкомплексу України цих виробничих формуваннях істотно відрізня- 
 

розглядаються у працях Божидарнік Т.В.[1], Ка- ються як за технологічними параметрами, так і 
 

мінської В.В. [2], Капась О.М. [3], де акцентується дотриманням ветеринарно-санітарних вимог що- 
 

увага на фактичних результатах діяльності агра- до отримання первинної обробки і зберігання 
 

рних і молокопереробних підприємств в цілому. молока.. 
 

Разом з тим,оцінка якості та вартості сиро- Нами  проведений аналіз обсягів заготівлі 
 

вини, що надходить на переробку до певного молока на ПАТ «Житомирський маслозавод» в 
 

підприємства  протягом року в  залежності  від розрізі джерел постачання, за періодами року. 
 

джерел постачання є актуальним завданням. Зокрема,  за осінньо-зимовий період (жов- 
 

  тень-квітень)  2011-2012 року заготівля молока 
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підприємством становила 37880,7 т, з них від  а для заводів – 286,4 грн./ц.    
 

сільськогосподарських підприємств – 18167,6 т   У весняно-літній період (травень-вересень) 
 

(47,9 %), від господарств населення – 11945,3 т  обсяги заготівлі складають 503826,9 ц, з них від 
 

(31,5  %),  давальницька  сировина  –  7767,9  т  сільськогосподарських підприємств – 204147,8 т 
 

(20,5 %). Максимум заготівель з сільськогоспо-  (40,4 %), від господарств населення – 151086 ц 
 

дарських  підприємств  відмічається  в  квітні  -  (30,1  %), давальницька сировина –  148593  т 
 

7466,1т з поступовим спадом до жовтня – 7107,6  (29,6 %). Середня заготівельна ціна становить 
 

т. В наступний період відбувається зменшення  225,1 грн./ц , в тому числі 244 грн. для сільсько- 
 

закупівель: до мінімуму у лютому – 41761,12,  господарських підприємств і 171 – для госпо- 
 

проте, в січні має місце значне зростання обсягу  дарств населення.         
 

поставок молока з господарств населення, яке   Обсяги заготівель молока по всіх категоріях 
 

триває до вересня місяця та сягає мінімуму в  господарств  в  весняно-літній  період  року  на 
 

грудні .        14,16 % вищі, ніж в осінньо-зимовий час. Даваль- 
 

Середня ціна за кілограм молока становить  ницької сировини в цей час надходить на 31,3 % 
 

266,5 грн./ц в т.ч. для сільськогосподарських під-  більше  порівняно з весняно-літнім періодом 
 

приємств – 291,2, господарств населення – 215,8,  (табл. 1.).         
Таблиця 1 

 

                    
 

Показники обсягу (ц) та питома вага (%) заготівель молока ПАТ «Житомирський маслозавод» 
 

   з різних агроформувань по сезонам року        
 

      Сезон заготівлі     
Заготовлено за рік  

Джерелопостачання    Осінньо-зимовий    Весняно-літній    
 

              
 

   обсяг, ц  питома вага, % обсяг, ц питома вага, % обсяг, ц питома вага, % 
 

Сільськогосподарські   
181676 

 
47,09 

  
204148 52,91 

  
385824 

  
100  

підприємства          
 

                    
 

Господарства населення   119453  44,15   151086 55,85   270539   100 
 

Давальницька сировина   77678,8  34,33   148593 65,67   226272   100 
 

Всього   378808  42,92   503827 57,08   882634   100 
 

Найбільший обсяг поставок молока протягом 
  

Середньорічна ціна молока закупленого в 
 

  
 

року спостерігаються саме з сільськогосподарсь-  господарствах населення становить 190,6 грн. за 
 

ких підприємств – 385824 ц (43,7 %) від загально-  центнер, що на 31,3 % менше в порівняні з сіль- 
 

го обсягу), при цьому давальницька сировина з  ськогосподарськими підприємствами. Особливо 
 

заводів складає 25,6 %; а закупівлі у господарст-  знижуються  закупівельні  ціни  у весняно-літній 
 

вах населення - 30,65%. Динаміка закупівельних  період - 170,6 грн./ц, що на 83,5 грн. (37 %) мен- 
 

цін на молоко з аграрних формувань різних форм  ше в порівнянні з давальницькою сировиною та 
 

власності переконливо свідчить про значно ниж-  на 74 грн. - з ціною на молоко закуплене в сільсь- 
 

чий рівень закупівельних цін на молочну сировину  когосподарських підприємствах (табл. 2). 
 

з господарств населення протягом всього року.              

Таблиця 2 
 

Закупівельні ціни на молоко з різних агроформувань за сезонами року 
  

 

   
 

      Сезон заготівлі       
В середньомуза рік  

Джерелопостачання осінньо-зимовий   весняно-літній    
 

          
 

грн./ ц 
 % до середньої 

грн./ ц 
 % до середньої  

грн./ ц 
 % до середньої  

     
 

   ціни   ціни      ціни  

                
 

С.-г. підприємства 291,2   109,3  244,6   108,6   266,5    109,7 
 

Господарства населення 215,8   80,9  170,6   75,8   190,6    78,4 
 

Давальницька сировина 
286,6 

  
107,6 

 
254,1 

  
112,8 

  
265,2 

   
109,2  

(заводи)           
 

                    
 

Всього 266,5   100  225,2   100   242,9    100 
 

Хоча в цілому весняно-літній період обсяг 
 

для рівномірного надходження високоякісної си- 
 

 
 

закупівель молока зростає на 33 % в порівнянні з  ровини на переробне підприємство.    
 

осінньо-зимовим періодом, закупівельні ціни зме-   Аналіз якісних показників, молока-сировини 
 

ншуються в середньому на 15,5 %, але для се-  свідчить, що в осінньо-зимовий період масова 
 

лянських господарств спад становить 20,9 %, для  частка жиру в молоці на 0,2 - 0,6 % вища, порів- 
 

сільськогосподарських підприємств – 16 %, а для  няно з весняно-літнім періодом і становить для 
 

заводів – тільки 11,4 %.        сільськогосподарських підприємств 3,51 %, для 
 

В цілому, і обсяги заготівель, і закупівельні  господарств населення – 4,15 %, що переважає 
 

ціни протягом року різні, що веде до неефектив-  показник базисної жирності (3,4 %). За масовою 
 

ного використання виробничих потужностей осо-  часткою білку (3,0 %), молоко, що надходить із 
 

бливо в осінньо-зимовий період. Така ситуація  сільгосппідприємств відповідає стандарту. В той 
 

потребує створення потужних молочнотоварних  же час молоко, що надходить від населення має 
 

ферм промислового типу (на 400, 600, 800 корів)  вміст білку в межах 2,9 – 2,95 %.    
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За загальною кількістю сухих речовин (11,81 

%) в молоці сировина відповідає вимогам, неза-

лежно від джерел постачання в осінньо-зимовий 

період ( за винятком березня-квітня), а в весняно-

літній – лише у вересні. За показником кислотно-сті 

сировина, в основному, належить до першого 

ґатунку з дещо гіршими показниками – у весняно-

літній період, що свідчить про недотримання ви-мог 

відносно охолодження молока і своєчасної 

реалізації переробним підприємствам.  
Відомо, що вміст мікроорганізмів, а відповід-

но і якість молока, багато в чому залежить від 
ефективних санітарних заходів при його одер-
жанні. Але дотримання зазначених вимог, не 
завжди можливе в умовах сільськогосподарських 
підприємств та дуже проблематичне в селянсь-
ких господарствах.  

Як наслідок, загальна бактеріальна забруд-

неність молока як в сільгосппідприємствах, так і в 

індивідуальних господарствах населення зали-

шається надзвичайно високою і становить 2352 - 

2447 тис./куб. см, що відповідає другому ґатунку. За 

кількістю соматичних клітин сировина в сільго-

сппідприємствах відповідає першому ґатунку, в 

господарствах населення – другому. Органолеп-

тичні показники в усіх партіях закупленого молока 

протягом року відповідають вимогам не залежно від 

джерела поставки продукції.  
За 2012 рік ПАТ "Житомирський маслозавод" 

заготовив від сільськогосподарських підприємств 

молока вищого та першого ґатунку 96,9 %, і тіль-ки - 

23,7 % з господарств населення. Молоко, яке 

надходить з сільгосппідприємств має вищі показ-

ники якості, ніж з господарств населення. Така 

ситуація потребує створення потужних молочних 

ферм промислового типу, оснащених сучасним 

обладнанням для доїння корів та первинної об-
робки молока. Крім того, для потреб фермерсь-
ких та селянських господарств мають бути ство-
рені на кооперативній основі централізовані 
приймальні пункти молока, оснащенні очисними 
та холодильними агрегатами для забезпечення 
належних умов первинної обробки та зберігання 
молочної сировини. Ефективне охолодження 
парного молока дозволить сповільнити розмно-
ження мікроорганізмів та продовжити терміни 
зберігання молока, що значно підвищить його 
якість, закупівельну ціну та економічну ефектив-
ність виробництва.  

Висновки.  
1. Загальні обсяги заготівлі молока ПАТ 

«Житомирський маслозавод» за 2012 рік 
складають: 50272,7 т, з яких – 61 % надходить з 
сільськогосподарських підприємств.  

2. Для заготівлі молока характерна 
нерівномірність. Пік заготівлі припадає жовтень 
та січень місяці в осінньо-зимовий, травень, 
червень – в весняно-літній періоди що 
обумовлює і рівень заготівельних цін. Останні 
місяці в ΙV - Ι кварталах – в середньому 2,6 
грн./кг, найнижчі – ΙΙ – ΙΙΙ – відповідно 2,24 грн./кг.   

3. Масова частка жиру (%) молока-
сировини перевищує базисну на 0,2 – 0,6 %. За 
загальною кількістю сухих речових воно 
відповідає стандарту.  

4. Загальне    бактеріальне   обсіменіння   
молока залишається надзвичайно високою – 
2352 -2447 тис. см³, як в господарствах 
населення, так і на молочнотоварних фермах.  

5. В цілому, якість молока, яке надходить від 
сільськогосподарських підприємств відповідає Ι 
ґатунку, від господарств населення – ΙΙ. 
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Ковальчук И. В., Барановська В. А., Селезньова О. АОЦЕНКА ОБЪЕМОВ, КАЧЕСТВА И 
СТОИМОСТИ ЗАГОТАВЛИЕМОГО МОЛОКА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИСТОЧНИКОВ СНАБЖЕНИЯ И 
СЕЗОННЫХ ФАКТОРОВ  

В статье предоставлен анализ качества и закупочных цен на молоко произведенное в 
различ-ных технологических условиях в зависимости от сезона года. Установлено пик заготовок 
молока, сезонные колебания цен, качество молока в зависимости от товаропроизводителя. 

Ключевые слова: молоко, скотоводство, сырье,, поставки, закупка, белок, жир, 

переработка, эффективность. 
 

Kovalchuk I.V, Baranovska V.A., Selezneva O.A. ESTIMATED AMOUNT, QUALITY AND VALUE 

OF HARVESTED MILK DEPENDING ON THE SOURCE OF SUPPLY AND SEASONAL FACTORS  
This article provides analysis of quality and purchase prices for milk produced in different technological 

conditions, depending on the season. Established peak milk procurement, seasonal fluctuations in prices, 
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the quality of milk, depending on the commodity.  
Key words: milk, cattle, raw materials, supplies, purchasing, protein, fat, processing efficiency. 
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