
РОЗПОДІЛ МОДУЛЬНИХ БЛОКІВ ЗА ТРЕНІНГОВИМИ БАЗАМИ 

Дисципліни Викладач Підприємство Бізнес-спікер Основні показники діяльності підприємства 

Технологія 

виробництва, 

переробки та 

зберігання 

молока 

Опара Віктор 

Олексійович 

ТОВ "Астарта 

Прихоролля"  

Полтавська обл., 

Хорольський р-н, с. 

Староаврамівка 

Травецький 

Михайло 

Олександрович 

Продуктивність на рівні 25 кг на фуражну корову. Показник 

жиру - на рівні 3,8%, білок – на рівні 3,4%. Тільність по стаду 

- на рівні 52%. Потоко-цехова система утримання ВРХ. 

Автоматизоване кормо виробництво. Виробляємо 300 тонн 

молока на добу, з яких близько 210 тонн – екстра якості.  

ТОВ «Агрофірма 

ім.Довженко», 

Полтавська обл., 

Шишацький р-н. 

Травецький 

Михайло 

Олександрович 

Підприємство має 12 молочних відділків та один нетельний 

комплекс. Загальне поголів’я 7000 молочних корів, загальне 

поголів’я ВРХ – 13000 гол. Лише на молочнотоварному 

комплексі у с. Гоголеве корів тримають за безприв’язною 

технологією (1000 голів корів), в усіх інших — прив’язно. 

Введений в дію після реконструкції «Шишацький 

комбікормовий завод», що дозволяє отримувати молоко 

«екстра» класу. Корів доять тричі на добу в доїльній залі типу 

«паралель» 2×20 виробництва Afimilk. Середньодобовий 

надій на дійну корову — 30,5 л. Очікують підвищення 

продуктивності до 35 л. Уміст жиру — 3,3%, білка — 3,2%. 

Молоко після доїння зберігають у 2 танках-охолоджувачах 

по 12 т (DeLaval). 

Нещодавно придбано американську систему моніторингу 

активності корів Cow Watch. Окрім виявлення тварин в охоті 

система дає змогу побачити порушення здоров’я корів 

на ранній стадії. 

Управління 

якістю 

Назаренко Юлія 

Валентинівна 

ТОВ Молочний 

виробничий комплекс 

«Єкатеринославський» 

Дніпровський р-н 

 5 тис.голів худоби швіцької породи, надій - 10 тис. кг молока 

на корову за 305 днів лактації, середній показник жиру — 

4,2−4,4%, білка — 3,5%. Автоматична роздача кормів та 

видалення гною. Мають власний комбікормовий завод, 

побудований на високоточному німецькому обладнанні 

«Himel». Використовують доїльну залу паралельного типу 

2×20 (DeLaval). Доїння триразове з інтервалом 8 

http://www.delaval.ru/
http://www.delaval.ru/


годин. Мають власну лабораторію для контролю якості 

молока й кормів. За добу реалізують 50 тонн молока. 

 ФГ «Озон» 

Шосткінський р-н, 

с.Клишки 

Дзюба Олексій 

Дмитрович – 

директор 

(054) 4931535 

Усі процеси утримання і догляду за худобою – від подачі 

кормів і води до прибирання гною – автоматизовані  за 

допомогою робота-дояра «Mlone»і не потребують втручання 

людини.  

Управління 

молочним 

стадом 

Опара Віктор 

Олексійович 

ТОВ «Агрофірма 

ім.Довженко» 

(нетельний комплекс), 

Полтавська обл., 

Шишацький р-н, 

с.Хвощове 

Травецький 

Михайло 

Олександрович 

розрахований на 5200 голів. У 2018 році нетельний комплекс 

«випустив» 3200 нетелей. 

ТОВ Молочний 

виробничий комплекс 

«Єкатеринославський» 

Дніпровський р-н 

Травецький 

Михайло 

Олександрович 

5 тис.голів худоби швіцької породи, надій - 10 тис. кг молока 

на корову за 305 днів лактації, середній показник жиру — 

4,2−4,4%, білка — 3,5%. Автоматична роздача кормів та 

видалення гною. Використовують доїльну залу паралельного 

типу 2×20 (DeLaval). Доїння триразове з інтервалом 8 

годин. Мають власну лабораторію для контролю якості 

молока й кормів. За добу реалізують 50 тонн молока. 

Програмне 

управління 

процесами в 

галузі 

молочного 

скотарства 

Калашник 

Олександр 

Миколайович 

ТОВ «Мена-Авангард», 

м.Мена, Чернігівська 

обл. 

Олександр 

Овчаренко 

(050)5818192 

 

Биков 

Олександр 

Миколайович – 

директор 

(067)524-10-01  

(095)286-33-06 

Племінний репродуктор нетелів української червоно-рябої 

молочної породи. На підприємстві 

впроваджено систему PROFEED для управління та контролю 

годівлею на фермі 

Органічне 

виробництво і 

продовольча 

безпека 

Маслак 

Олександр 

Миколайович 

ПП "ГАЛЕКС-АГРО", 

Житомирська обл., 

Новгород-Волинський 

р-н 

Мараховський 

Андрій 

ГС «Органічне 

виробництво» 

Приватне підприємство «ГАЛЕКС-АГРО» представляє собою 

вертикальну інтеграцію підприємств (ТОВ «ОРГАНІК МІЛК» 

- ORGANIC MILK TM, ТОВ «ОРГАНІЧНИЙ М’ЯСНИЙ 

ПРОДУКТ» - ORGANIC MEAT TM), утворюючих виробничу 

ланку від виробництва органічної продукції рослинництва і 

тваринництва, до переробки органічної сировини на першому 

http://www.delaval.ru/
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в Україні молокозаводі ТОВ «ОРГАНІК МІЛК» (ТМ «О»), 

потужністю 30т/доба, який виробляє лише органічну 

сертифіковану продукцію. Вся сільськогосподарська 

продукція та виробничі потужності підприємства 

сертифіковані Швейцарським інститутом екологічного 

маркетингу (ІМО),  Міжнародним сертифікаційним органом 

«Органік Стандарт» та знаходиться під контролем і 

відповідають вимогам викладеним у  Постанові Ради (ЄС) № 

834/2007 та №889/2008, стандарту Bio Suisse (Швейцарія) та 

Bioland (Німеччина) 

Принципи 

організації 

бізнесу 

(кооперація, 

інтеграція)  

 

Маслак 

Олександр 

Миколайович, 

 

Ковбаса 

Олександр 

Миколайович 

Кооперативна академія Безус Роман  

Департамент 

агропромислового 

розвитку 

Маслак 

Олександр 

Миколайович 

 

Економіка 

виробництва 

Ковальова Ольга 

Михайлівна 

Підліснівське 

відділення молочної 

ферми 

"Укрлендфармінг", 

с.Підліснівка 

 

Лобова Василь 

Петрович 

900 корів голштинської породи, середній надій – 24 л/добу. 

Рентабельність молочної ферми 50%, ціна реалізації молока 

вищого ґатунку 9,90 грн/кг. 

Лабораторія TOPAS 

СНАУ 

Prof.Georg 

Schauer 

(Німеччина) 

Розрахунки моделей ефективності виробництва молока за 

різних вихідних умов за допомогою програмного 

забезпечення 

Маркетинг 

молочного 

скотарства 

Нечипоренко 

Валентина 

Володимирівна 

 

Блюмська-

Данько Ксенія 

Валеріївна 

ТОВ «Молоко 

Вітчизни» 

Рошка Федір 

Георгійович 

Загальна кількість поголів'я становить 6011 голів. 

Кількість корів — 1800 гол. Надій за рік — 11 500 кг.  

 

Стратегічне 

управління 

бізнесом 

Лозинська Інна 

Віталіївна 

 Керівники 

бізнес-

напрямків 

 



 розвитку 

тренінгових баз 

 Лабораторія TOPAS 

СНАУ 

Prof.Georg 

Schauer 

(Німеччина) 

Застосування програмних продуктів для розробки стратегій 

розвитку бізнесу 

Управління 

ланцюгами 

поставок 

молочних 

продуктів 

Гужвенко Сергій 

Михайлович 

ТОВ «Молоко 

Вітчизни» 

  

Управління 

персоналом 

Михайлова 

Любов Іванівна 

 Представники 

HR відділів 

тренінгових баз 

 

Планування і 

оцінка 

проектів 

Харченко Тетяна 

Олександрівна 

 Назаренко 

Олексій  

 

Аграрна 

політика 

Славкова Олена 

Павлівна 

Департамент 

агропромислового 

розвитку 

Маслак 

Олександр 

Миколайович 

 

Фінансовий 

менеджмент 

Маслак Наталія 

Григорівна 

Підліснівське 

відділення молочної 

ферми 

"Укрлендфармінг", 

с.Підліснівка 

Лобова Василь 

Петрович 

ветеринари користуються програмою управління стадом 

«DairyComp». Селекціонери працюють з «Орсеком». А 

основний інструмент для всіх – програма 1С, з якою 

інтегровано виробничі програми та зосереджено базу 

основної звітності по тваринництву. 

Фармменедж-

мент та 

екологічне 

регулювання 

Нечипоренко 

Валентина 

Володимирівна 

ТОВ Молочний 

виробничий комплекс 

«Єкатеринославський» 

Дніпровський р-н 

Травецький 

Михайло 

Олександрович 

ведеться контроль за хімічним та бактеріологічним складом 

води, оформляються спеціальні дозволи на користування 

надрами (прісними підземними водами), паспорти на 

санітарні зони свердловин, дозволи на викиди в атмосферу, 

проводиться інструментально-лабораторний контроль викидів 

забруднюючих речовин від стаціонарних джерел та перевірка 

ефективності роботи газоочисних установок, оформляються 

дозволи на утворення та розміщення відходів. Ведеться 

суворий контроль обліку утворення та тимчасового зберігання 

небезпечних відходів. Розробляються паспорти на місця 

розміщення відходів. Укладаються договори на утилізацію 

відходів зі спеціалізованими ліцензованими організаціями. 

Разом із комерційним управлінням розроблений механізм 

ТОВ «Агрофірма 

ім.Довженко», 

Полтавська обл., 

Шишацький р-н. 



збору і передачі на утилізацію відпрацьованих мішків біг-

бегів, люмінісцентних ламп, маслофільтрів, акумуляторних 

батарей. 

 

РОЗПОДІЛ ДИСЦИПЛІН ЗА МОДУЛЯМИ (ЕТАПАМИ) НАВЧАННЯ 

Етап Дата Навчальна активність Тренінгова активність (виїзд на підприємство) 

1 – Передумови 

розвитку молочної 

галузі та особливості 

ринку молока 

Жовтень 2019 Семінар з економіки 

Prof.Georg Schauer (Німеччина) 

Лабораторія TOPAS СНАУ 

Семінар з аграрної політики Директор Департаменту АПР Сумської ОДА – Маслак 

Олександр Миколайович 

Семінар з маркетингу молочного 

скотарства 

ТОВ «Молоко Вітчизни» 

Управління ланцюгами поставок 

молочних продуктів 

2 – Технологічні 

особливості 

виробництва 

Грудень 2019 Принципи організації бізнесу 

(кооперація, інтеграція)  

Кооперативна Академія – Безус Роман 

Технологія виробництва, переробки та 

зберігання молока 

ТОВ "Астарта Прихоролля"  

Полтавська обл., Хорольський р-н, с. Староаврамівка 

ТОВ «Агрофірма ім.Довженко», Полтавська обл., 

Шишацький р-н. 
Управління молочним стадом 

3 – Менеджмент 

молочного скотарства 

Лютий 2020 Програмне управління процесами в 

галузі молочного скотарства 

ТОВ «Мена-Авангард», м.Мена, Чернігівська обл. 

Управління якістю ФГ «Озон» Шосткінський район 

Управління молочним стадом ТОВ Молочний виробничий комплекс 

«Єкатеринославський» Дніпровський р-н 
Фармменеджмент та екологічне 



регулювання 

Управління якістю 

4 – Економіка і 

фінанси 

Квітень 2020 Семінар з економіки  Підліснівське відділення молочної ферми 

"Укрлендфармінг", с.Підліснівка 
Семінар з фінансового менеджменту 

Лабораторія TOPAS СНАУ 

Семінар з органічного виробництва і 

продовольчої безпеки 

ПП "ГАЛЕКС-АГРО", Житомирська обл., Новгород-

Волинський р-н 

5 – Архітектура 

молочного бізнесу 

Червень 2020 Семінар зі стратегічного розвитку 

бізнесу 

 

Семінар з планування і оцінки проектів  

Семінар з управління персоналом  

 


