
Прогноз ціни на сировинне молоко. Січень 2012 року 

На 1 січня спостерігається зростання поголів'я на підприємствах у порівнянні з поголів’ям на 1 

грудня з 580,4 тис. голів до 582,9 тис. голів. Дане зростання відбувалося також у попередньому 

році на аналогічний період, але у лютому знову спостерігалося зниження, що можна пояснити 

низькими рівнями та якістю сінажу та силосу у 2010/11 МР. Враховуючи у 2011/12 МР задовільні 

умови заготівлі грубих кормів та фуражу, а також цінової стабільності на українському ринку 

кормів, у лютому варто очікувати, на відміну від попереднього року, продовження зростання 

поголів'я. У грудні 2008 та 2009 рр. спостерігалося продовження зниження поголів'я до березня 

наступного року, але у 2010 та 2011 рр. відбувається зростання на даний період. Це дає 

можливість зробити висновок щодо намагання нарощувати поголів'я й відповідно збільшити у 

подальшому виробництво сировинного молока. При цьому відбувається продовження тенденції 

зниження поголів'я у господарствах населення, до того ж збільшеними темпами. Внаслідок чого 

відбувається загальне зниження поголів'я дійних корів, що відповідно призводить до зниження 

виробництва сировинного молока. Саме це і говорить про потенціал нарощення поголів'я на 

сільськогосподарських підприємствах задля збільшення частки на ринку сировинного молока. 

Адже попит буде тільки збільшуватися, що доводить тенденція зростання споживання молочних 

продуктів в Україні та загальна тенденція зростання об’ємів експорту молочних продуктів.  

У грудні відбулося стрімке зростання показнику надою на одну корову на підприємствах, що дає 

можливість робити висновки щодо покращення ефективності ведення молочного виробництва. 

Таке стрімке зростання у грудні відбулося вперше з 2008 р. у аналогічний період, що також 

доводить намагання наростити у подальшому об'єми виробництва молока внаслідок розуміння 

зростання попиту від переробників на сировинне молоко із сільськогосподарських підприємств. 

Дане зростання призвело до виходу показнику надою у грудні майже на рівень березня, що 

спостерігається вперше з 2008 р. Мінімальний рівень показнику надою, який щорічно 

спостерігався з листопада до лютого, значно виріс у порівнянні з 2009 та 2010 рр., що знову ж таки 

доводить зростання ефективності ведення молочного виробництва в Україні. Враховуючи 

позитивні зміни у молочному виробництві на підприємствах та продовження стрімкого зниження 

поголів'я та виробництва сировинного молока у господарствах населення, варто очікувати у 

2012 р. та подальшому зростанні будівництва, модернізацій та введення в експлуатацію нових 

молочних комплексів.  

Покращення показнику надою та збільшення поголів'я призвело до стрімкого зростання 

виробництва сировинного молока на підприємствах. Дане зростання призвело до більшого об’єму 

виробництва у грудні у порівнянні з 2009 та 2010 рр. за аналогічний період, що підвищує 

вірогідність продовження зростання виробництва й у січні.  

Продовжується зниження середньомісячної ціни, у грудні вона склала 3620 грн/т. Рівень 

максимальних цін у 2011 р. (це у жовтні та листопаді) у порівнянні з 2010 р. за аналогічні періоди 

був дещо нижчий, що можна пояснити кращою врожайністю кормових культур, а також нижчими 

цінами на кормові у 2011/12 МР. Враховуючи зростання виробництва сировинного молока на 

підприємствах разом із покращенням показника надою на корову (що збільшує вірогідність 

зниження собівартості), є вірогідність продовження зниження середньомісячної ціни. Навіть 

продовження зниження виробництва сировинного молока від господарств населення не вплине 

на ціну в бік зростання, оскільки в зимовий період на ціну впливають більше переробники: через 

зниження виробництва молочних продуктів в очікуванні зниження закупівельних цін на молоко по 

мірі наближенню до весни. Так як в таку пору року спостерігатиметься мінімальний рівень 



закупівельної ціни, що, відповідно, дозволить переробниками зменшити собівартість. Отже, у січні 

варто очікувати стабільної ціни через:  

- Зростання виробництва сировинного молока на підприємствах; 

- Зниження в зимовий період виробництва молочних продуктів, що зменшує попит на 

сировинне молоко з боку переробників; 

- Зниження різниці між цінами для господарств населення та підприємств, що зменшує 

конкурентоздатність сировинного молока від підприємств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рис 2. Прогноз середньомісячних цін від українських переробників для підприємств, 

грн/т 
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