
  

Проект USAID «Підтримка аграрного і сільського розвитку» (ARDS) 

 

Технічне завдання 

Експерт з розвитку молочного тваринництва в особистих селянських та 

фермерських господарствах Луганської області 

 

КОНТЕКСТ ПРОЕКТУ 

 

Мета завдання:  

Започаткувати у співпраці із Біловодським маслоробним заводом ринку надання 

ветеринарних послуг та послуг штучного осіменіння корів для особистих селянських та 

фермерських господарств (далі – сімейні ферми) з метою підвищення продуктивності 

молочного стада та ефективності виробництва молока сімейними фермами.  

 

Обґрунтування:  

Впродовж досить тривалого періоду в Україні спостерігається стійке скорочення 
чисельності поголів’я корів, внаслідок чого обсяги виробництва молока, яловичини і 
телятини зменшилися до критичного рівня, що вже поставило під загрозу продовольчу 
безпеку та негативно впливає на загальний економічний стан розвитку АПК, звужує його 
експортний потенціал. 

За останні роки проблема стабільного забезпечення домогосподарств належним чином 
організованими послугами з ветеринарного обслуговування та штучного осіменіння корів за 
доступними цінами вирішувалась переважним чином за рахунок державної ветеринарної 
служби. Однак, з реформуванням цієї організації і зміною функцій державних ветеринарних 
лікарів, проблема отримання якісних послуг залишається не вирішеною, ринок послуг 
практично відсутній. Приватним господарствам, які займаються продажем якісної сперми, 
невигідно співпрацювати із великою кількістю роздрібнених сімейних ферм, тому вони 
зосередилися на роботі із великими молокотоварними фермами. Водночас, сімейні ферми 
все частіше використовують биків для осіменіння. Це призводить до погіршення генетичних 
якостей наступного покоління корів, а також до перенесення та поширення хворіб ВРХ, що 
передаються статевим шляхом.  

Особливо гостро ця проблема постала в Луганській та Донецькій області, де внаслідок 
ведення бойових дій і масової міграції населення були розірвані майже всі господарські 
зв’язки і ланцюжки постачання товарів (в тому числі сперми), а також надання ветеринарних 
послуг. Враховуючи, що найбільше поголів’я корів сьогодні зосереджено в сімейних 
фермах, де утримується близько 66,4% тварин, у тому числі 76,8% корів від усієї їх кількості, 
ці господарства через власні ресурсні та законодавчі обмеження неспроможні самостійно у 
найближчій перспективі вирішити завдання щодо налагодження професійної роботи з 
підтримки/покращення генетики молочного стада.  

Водночас, це має наслідки для молокопереробних підприємств, які потерпають від нестачі 
молока та не мають впевненості в перспективі хоча б збереження кількості молока, що 
збирається від сімейних ферм, не кажучи вже про додаткове нарощування об’ємів. Одним 
із таких підприємств є Біловодський маслоробний завод, розташований на сході 
контрольованої Україною території Луганської області, який збирає молоко у більше ніж 
2000 сімейних ферм. Цей завод в 2018 році став партнером проекту Агентства США з 
міжнародного розвитку (USAID) «Підтримка аграрного і сільського розвитку» (ARDS), що 
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впроваджується компанією Chemonics International, впровадивши проект із вдосконалення 
технології переробки молока. Завдяки цьому Біловодський маслоробний завод збільшив 
кількість здавачів, значно покращив якість молока, що переробляється, розробив і почав 
випуск нових продуктів, а завдяки додатковому впровадженню системи безпечності 
харчових продуктів за принципами ХАССП, почав експорт власної продукції. 

Проект USAID ARDS підтримує ініціативу Біловодського маслоробного заводу щодо 
створення спеціалізованого центру надання ветеринарних послуг та послуг зі штучного 
осіменіння корів, що утримуються в сімейних фермах Луганської області. Створення такого 
центру та відпрацювання його економічної ефективності стане основою розвитку ринку 
послуг для сільського населення, спрямованих на підвищення продуктивності утримання 
корів, зниження рівня захворюваності та загибелі тварин, покращення біобезпеки в сільській 
місцевості та в цілому підвищення добробуту сільських сімей регіону. 

 

Робота буде організована у такій послідовності:  

1. Розробка блок-схеми та логістики надання ветеринарних послуг і послуг штучного 

осіменіння корів для сімейних ферм, які постачають молоко Біловодському заводу. 

2. Розробка економічного обґрунтування ринкової вартості надання ветеринарних 

послуг та послуг штучного осіменіння корів з метою поетапного, протягом 4 місяців, 

переходу на самоокупність надання таких послуг. 

3. Створення 1) інтерактивної карти з базою сімейних ферм, які утримують корів та є 

постачальниками молока на Біловодський маслоробний завод та 2) електронного 

реєстру надання ветеринарних послуг.  

4. Надання послуг щонайменше 1000 сімейним фермам, які постачають молоко 

Біловодському маслоробному заводу. 

5. Написання і представлення заключного звіту та детально описаних історій успіху. 

 

 

ПЛАН РОБОТИ І ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧИХ ДНІВ 

 

Календарний план роботи: 

 

№ Зміст роботи Кількість 

робочих днів 

Дедлайн 

виконання 

1 Розробка блок-схеми та логістики надання 

ветеринарних послуг і послуг штучного осіменіння 

корів для сімейних ферм, які постачають молоко 

Біловодському заводу  

2 15 лютого 

2020 року 

2 Розробка економічного обґрунтування ринкової 

вартості надання ветеринарних послуг та послуг 

штучного осіменіння корів з метою поетапного, 

протягом 4 місяців, переходу на самоокупність 

надання таких послуг 

 

5 

 

 

25 лютого 
2020 року 

3 Створення 1) інтерактивної карти з базою сімейних 

ферм, які утримують корів та є постачальниками 
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15 березня 
2020 року 



  

молока на Біловодський маслоробний завод та 2) 

електронного реєстру надання ветеринарних послуг 

4 Надання послуг щонайменше 1000 сімейним 

фермам, які постачають молоко Біловодському 

маслоробному заводу 

40 15 червня 
2020 року 

5 Презентація результатів впровадження моделі 

створення ринку ветеринарних послуг для сімейних 

ферм та ролі молокопереробних підприємств його 

розвитку 

 

4 

25 червня 
2020 року 

6 Написання і представлення заключного звіту та 

детально описаних історій успіху 

4 30 червня 
2020 року 

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ: 

 

1. Розроблена блок-схема та логістика надання ветеринарних послуг і послуг штучного 

осіменіння корів сімейних ферм, які постачають молоко Біловодському заводу, 

визначена їх економічна ефективність.  

2. Створена інтерактивна карта з базою сімейних ферм, які утримують корів та є 

постачальниками молока на Біловодський маслоробний завод та електронний 

реєстр надання послуг. 

3. Щонайменше 1000 сімейних ферм отримали послуги з ветеринарного 

обслуговування та штучного осіменіння корів.  

4. Продуктивність корів підвищилась на 10%. 

5. Проекту USAID ARDS і Біловодський завод отримали заключний звіт та 

презентацію результатів проведеної роботи і її економічного ефекту. 

Текст звіту має бути у форматі Arial 11 і мати обсяг до 10 сторінок.  

 

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ ТА КІЛЬКІСТЬ РОБОЧИХ ДНІВ 

Завдання повинне бути виконаним протягом 65 робочих днів у період з 20.01.2020 до 

30.06.2020.  

 

ЗВІТУВАННЯ  

Експерт працюватиме з робочою групою за компонентом ARDS Markets and Rural 

Development та доповідатиме керівнику групи. 

 

ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ  

• Добре знання проблем в секторі тваринництва, зокрема утримання корів в особистих 

селянських та фермерських господарствах.  
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• Доведена спроможність і досвід надання ветеринарних послуг, включно із послугами зі 

штучного осіменіння ВРХ. 

• Добре знання маркетингових ланцюгів продукції тваринництва, проблем та потреб 

особистих селянських та фермерських господарств, агрегаторів та переробних 

підприємств. 

• Гарні комунікаційні навички у спілкування з сільським населенням. 

 

Принципи ділової етики  

Кандидат на позицію повинен дотримуватись принципів ділової етики «Кімонікс 

Інтернешнл». Успішний кандидат погоджується виконувати свої обов’язки сумлінно, у 

повному обсязі та відповідно до своїх здібностей, дотримуватись місцевого законодавства 

та звичаїв, діяти у відповідності до принципів ділової етики «Кімонікс Інтернешнл» та 

прийнятих в Україні стандартів. З принципами ділової етики «Кімонікс Інтернешнл» можна 

ознайомитись у місцевому офісі Компанії. Якщо під час роботи на «Кімонікс Інтернешнл» 

успішний кандидат зіштовхнеться із питаннями чи проблемами етичного характеру такими, 

як конфлікт інтересів, хабарництво або відкати, подарунки, плагіат тощо, він може 

проконсультуватися з керівником за цим завданням або з командою Проекту «Підтримка 

аграрного і сільського розвитку» за ел.адресою: ardspmu@chemonics.com. 

 

Порядок подання резюме  

 

Просимо надсилати резюме та супровідного листа на електронну адресу 

ards.hr@ukraineards.com не пізніше 30 грудня 2019 р. з поміткою «Експерт з розвитку 

молочного тваринництва в особистих селянських та фермерських господарствах 

Луганської області» у темі листа. Будь-ласка, жодних запитів за телефоном, ми 

зв’яжемося тільки з фіналістами. 

Компанія «Chemonics» є роботодавцем, що надає рівні можливості для всіх кандидатів в 

процесі відбору та найму на роботу, не дискримінує за ознакою раси, кольору шкіри, 

релігійних переконань, статі, національності, політичних вподобань, сексуальної орієнтації, 

гендерної ідентичності, сімейного стану, інвалідності, генетичної інформації, віку, членства 

в професійних спілках, інших факторів, що не впливають на якісне виконання обов’язків. 
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