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10 травня у Верховній Раді було 
зареєстровано законопроект № 10443 
“Про внесення змін до Закону України 
“Про молоко та молочні продукти”, який 
передбачає встановлення мінімальних 
закупівельних цін на молоко для 
підтримки доходів виробників. Проте, як 
відомо, мінімальні ціни, - це найменш 
ефективний інструмент для досягнення 
задекларованої цілі, при чому із 
негативними фіскальними та 
економічними наслідками. Більше того, 
цей інструмент не відповідає правилам 
СОТ. Запропонований законопроект 
варто відхилити. 

Через молочний конфлікт України та Росії (див. 
Випуск № 2), а також через виражену сезонність 
виробництва молока в Україні, закупівельні ціни 
на молоко пішли на пониження. Це питання 
стало особливо актуальним на тлі молочного 
конфлікту. Як результат, з’явився новий 
законопроект, який задля підтримки виробників, 
пропонує встановити мінімальні закупівельні ціни 
на молоко. 

Спочатку, хочеться зазначити (див. Рис. 1), що 
порівняно з багатьма іншими країнами, в цілому 
українські виробники молока отримують високі 
ціни. Головним чином це обумовлено значною 
конкуренцією між молокопереробними 
підприємствами за сировину на тлі загального 
зниження виробництва молока в Україні. Це і так 
становить порівняльний недолік для українських 
молокопереробних підприємств – головного 
рушія або елемента всього ланцюжка поставок 
молочної продукції України. Мінімальні ціни ще 
більше підвищать закупівельні ціни, що призведе 
лише до погіршення конкурентоспроможності 
всього ланцюжка поставок молочної продукції 
України. 

На прикладі Білорусі, Рис 2. демонструє головну 
проблему мінімальних цін. В Білорусі мінімальні 
закупівельні ціни на молоко встановлюються 
адміністративно та на рівні, що дозволяє с/г 
господарствам отримувати “нормальний” 
прибуток. Фактично те саме пропонується 
українським законопроектом. Рисунок показує 
розподіл змінних та загальних виробничих затрат 
(в білоруських рублях, руб.) на кг молока в 
Білорусі. Вертикальні лінії відображають 
мінімальні закупівельні ціни на молоко, що 
встановлювались урядом Білорусі протягом 2010 
року. Як показано на рисунку, впродовж 2010 
року мінімальні ціни змінювали п’ять разів, 
адаптуючи їх, таким чином, до світового ринку. 
Розглянемо, наприклад, ціну 770 руб./кг, яка 
була встановлена на період з березня по червень 
2010 року. Ця ціна покривала змінні виробничі 
затрати майже у всіх молочних господарствах, а 
загальні - для більше ніж половини господарств. 

Таким чином, система мінімальних цін, фактично, 
є субсидією, що дозволяє найбільш ефективним 
господарствам отримувати «наднормальний» 
прибуток. Неефективні ж господарства також 
отримують певний прибуток, який дозволяє 
залишатись їм на ринку і зовсім не спонукає до 
покращення виробничих процесів. Це заважає 
реструктуризації сектору та збільшує затрати 
вздовж всього ланцюжка доданої вартості, 
перекладаючи тягар регулювання на споживачів 
у вигляді вищих цін. 

Проте більш важливо, що прикладні економічні 
дослідження досить одностайно  свідчать про 
негативні наслідки мінімальних цін. Цей 
інструмент найменш ефективний для підтримки 
доходів виробників. Крім того, він не відповідає 
стандартам СОТ, довів свою нежиттєздатність в 
сільському господарстві ЄС та спричинив 
реформування Спільної аграрної політики ЄС в 
1992 році. В залежності від способів підтримки, 
мінімальні ціни спричиняють значні бюджетні 
витрати, вищі споживчі ціни та ціни на 
матеріально-технічні ресурси, а також вони 
роблять країну в цілому біднішою. Ми 
наполегливо рекомендуємо законодавцям 
відхилити цей законопроект. 

 

Рисунок 1 Закупівельні ціни  на молоко в деяких 
країнах (із врахуванням показників якості),грн./кг 
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Джерело: milkua.info; ціни обраховані для базисних в Україні 
показників - 3,4% жиру та 3,0% білка. 

 
Рисунок 2 Вартість виробництва молока та мінімальні 
закупівельні ціни в Білорусі, 2010р.  

Джерело: Нів’євський та фон Крамон-Таубадель (2011): Ланцюжок 
поставок молочної продукції в Республіці Білорусь: проблеми та 
шляхи покращення. Консультативна робота, BE Berlin Economics 


