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У статті розглянуто організаційно-економічні відносини між учасника-
ми ланцюга поставок молока та молочної продукції. Узагальнено, що ор-
ганізаційно-економічні відносини це сукупність відносин між учасниками 
молокопродуктового ланцюга, які складаються у процесі виробництва про-
дукції, її розподілу та реалізації споживачам, у результаті чого реалізуються 
економічні інтереси всіх його учасників. Систематизовано особливості мо-
локопродуктового ланцюга та визначено основні принципи, умови їх зба-
лансованого розвитку, що сприяє узгодженню економічних інтересів усіх 
його учасників.

Доведено, що економічний інтерес є важливою складовою частиною 
організаційно-економічних відносин в ланцюзі поставок молока та моло-
копродукції, а його основними елементами є: ціни на сировину та готову 
продукцію, затрати на виробництво, переробку сировини, транспортування, 
умови взаєморозрахунків, матеріальна заінтересованість персоналу, нор-
ми виконання договірних зобов’язань, ризики тощо. Узагальнено негатив-
ні чинники організаційно-економічних відносин в молокопродуктовому 
ланцюзі та їх вплив на ефективність кожного його учасника. Як інструмент 
збільшення обсягів виробництва молока-сировини запропоновано прове-
сти оптимізацію сировинних зон молокопереробних підприємств, розробки 
стратегічних програм розвитку галузі та стимулювання споживчого попиту, 
а також створення галузевих кластерів.

Проведені розрахунки щодо розподілу затрат та доходу між учасника-
ми ланцюга поставок молока та молокопродукції доводять про необхідність 
забезпечення еквівалентності обміну. Із метою підвищення ефективності до-
сліджуваного запропоновано наростити обсяги виробництва та переробки 
молока, а також встановити взаємовигідні відносини між його учасниками, 
пов’язаних єдиним виробничим циклом. Визначено напрями інновацій-
но-інвестиційного розвитку учасників молокопродуктового ланцюга,  осо-
бливо ланки молочного скотарства. Висвітлено, що інноваційне оновлення 
діяльності учасників ланцюга це процес циклічної діяльності, зорієнтованої 
на виробництво конкурентоспроможної молочної продукції нового поколін-
ня, що сприяє збільшенню товарообороту з метою одержання вищої вели-
чини прибутку учасників ланцюга та задовольнятиме попит споживачів із 
різним рівнем доходу.
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валентність обміну, організаційно-економічні відносини.
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Постановка проблеми та аналіз останніх 
досліджень. Молочне скотарство є важливою 
структурно утворювальною галуззю, яка зай- 
має вагоме місце у ланцюзі поставок моло-

ка й молочної продукції та має першочергове 
значення у структурі харчування населення, а 
також виконує функцію забезпечення продо-
вольчої безпеки країни [1, 2]. Саме тому постає 



74

Економіка та управління АПК, 2020, № 2                                                                                      econommeneg.btsau.edu.ua

необхідність вивчення особливостей форму-
вання молокопродуктового ланцюга поставок 
та удосконалення економічних відносин серед 
його учасників. Так, формування товарної про-
позиції молока та молокопродукції здійсню-
ється у технологічному ланцюзі, який включає 
виробництво, переробку і продаж та здійсню-
ється під впливом сукупності організаційно-е-
кономічних відносин між його учасниками. 
Отже, ланцюг включає різного роду елементи, 
які взаємопов’язані загальною ціллю, що ви-
значає порядок їх розміщення та взаємодії; з 
метою досягнення кінцевої цілі необхідні всі 
учасники ланцюга, отже, не можна виключити 
жодного із них.

Узагальнення наукової літератури щодо 
особливостей формування агропродовольчих 
ланцюгів дозволило виявити основні прин- 
ципи, умови їх збалансованого розвитку, осо-
бливості їх функціонування на внутрішніх і 
зовнішніх ринках та підходи до забезпечення 
конкурентоспроможності та інноваційності 
[3–5]. У свою чергу учасник ланцюга поста-
вок молока-сировини включає ряд взаємо-
пов’язаних процесів, таких як відтворення 
продуктивних порід корів, виробництво якіс-
ної сировини, її подальшої переробки та реа-
лізації кінцевим споживачам. Актор ланцюга 
поставок молочної промисловості відповідає 
за переробку сировини, тобто за об’єднання 
товаровиробників молока-сировини. Уся ви-
робничо-економічна діяльність цього учасни-
ка ланцюга перебуває у тісному взаємозв’язку 
та взаємозалежності від обсягу та якості сиро-
вини, ритмічності її поставок, а в свою чергу, 
асортимент молочної продукції в умовах рин-
ку залежно від його кон’юнктури. Вважаємо, 
що для переробної сфери як учасника ланцю-
га поставок молока та молокопродукції харак-
терними є такі особливості: тривалий період 
відтворення стада; сукупність стадій відтво-
рювального процесу, переробки, зберігання та 
продажу готових видів молочної продукції, які 
об’єднують різних суб’єктів технологічного 
ланцюга; сезонність виробництва молока і мо-
лочної продукції; специфіка сировини-молока 
як швидкопсувної та малотранспортабельної 
продукції; високий рівень товарності молока 
та молокопродукції; випуск та надходження 
спеціалізованих основних засобів виробни-
цтва в сільськогосподарські організації та під-
приємства молочної промисловості; висока 
соціальна значимість молока та молочної про-
дукції. Отже, необхідне системне досліджен-
ня ланцюга поставок молока та молочної про-
дукції в аспекті збалансованого розвитку усіх 
його учасників.

Метою дослідження є узагальнення спе-
цифіки організаційно-економічних відносин в 
ланцюзі поставок молока і молокопродукції та 
обґрунтувати заходи щодо їх збалансованого 
розвитку з метою забезпечення конкуренто-
спроможності та інноваційності досліджува-
ного ланцюга поставок.

Матеріал і методи дослідження. Дослі-
дження особливостей формування організацій-
но-економічних відносин в ланцюзі поставок 
молока та молокопродукції доцільно проводи-
ти в рамках концепції вартості ланцюга, який 
передбачає еквівалентність обміну та задово-
лення економічних інтересів усіх його акторів 
(учасників) по доведенню агропродовольства від 
виробника до кінцевого споживача. Інформацій-
ною базою дослідження були дані Державної 
служби статистики України, Міністерства роз-
витку економіки, торгівлі та сільського госпо-
дарства, фінансово-економічна звітність сіль-
ськогосподарських підприємств молочного 
скотарства, молокопереробних підприємств. 
Зокрема, частку витрат і доходів у ланцюзі по-
ставок молока та молокопродукції визначено за 
економічними даними ТОВ «Білоцерківський 
молочний комбінат» та організацій торгівлі.

За обґрунтування напрямів підвищення 
конкурентоспроможності та збалансованого 
розвитку ланцюгів поставок молока і моло-
копродукції та узагальнення висновків ви-
користано загальнонаукові методи пізнання, 
такі як діалектичний метод, аналіз та синтез, 
індукція та дедукція, системний комплексний 
підхід.

Результати дослідження та обговорен-
ня. Очевидно, що основним учасником, який 
визначає рівень розвитку всіх інших акторів 
(закупівля, переробка, зберігання та реаліза-
ція кінцевої продукції) є молочне скотарство. 
В умовах посилення кризових явищ відбулося 
зниження купівельної спроможності населен-
ня, окрім цього зросли ціни на високоякісну ві-
тчизняну продукцію, унаслідок чого відбулося 
скорочення обсягів споживання молока та мо-
локопродукції на душу населення [6, 7]. Така 
ситуація потребує пропорційного поєднання 
розвитку галузей молочного скотарства, мо-
лочної переробної промисловості та торгових 
організацій (рис. 1). Доказом цього є ігнору-
вання проблем у розвитку молочного скотар-
ства, що зумовлює недозавантаження вироб-
ничих потужностей переробних підприємств, 
нераціональне використання трудових, мате-
ріальних та фінансових ресурсів. Головною 
ціллю діяльності ланцюга поставок є виробни-
цтво високоякісного молока і молокопродукції 
та задоволення потреб населення.
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Вважаємо, що для збалансованого вироб-
ництва, переробки, зберігання і транспортуван-
ня кінцевої продукції, а також для досягнення 
певних кінцевих результатів, галузь молочно-
го скотарства необхідно розглядати як об’єкт 
планування і регулювання. Це дозволить уз-
годжувати інтереси сільськогосподарських 
товаровиробників із переробними і торговими 
організаціями, а формування дієвого механіз-
му організаційно-економічних відносин мож-
ливе на основі розвитку процесу інтеграції та 
кооперації. 

Галузь сільського господарства, яка є ос-
новною складовою частиною аграрного сек-
тору економіки не може бути самостійним 
суб’єктом ринку молока та молочної продук-
ції. Важливими умовами відновлення ефек-
тивності функціонування та активізації робо-
ти є об’єднання інтересів товаровиробників 
та інших учасників молочної галузі на основі 
кооперативних та інтеграційних процесів. Це 
дозволить сконцентрувати основну ціль та 
спільність економічних інтересів матеріаль-
них, трудових і фінансових ресурсів за вироб-
ництва кінцевих видів молочної продукції, а 
також відновити еквівалентність обміну між 
учасниками ланцюга поставок, більш раціо-
нально використовувати виробничі потужності 

та сировину, забезпечуючи глибоку переробку 
молока [8]. 

Підвищення матеріальної заінтересова-
ності товаровиробників молока і молочної 
продукції в кінцевих результатах сприяє, на 
нашу думку, встановленню стійких організа-
ційно-економічних відносин молокопродукто-
вого ланцюга поставок на основі розвитку ін-
теграційних процесів та сільськогосподарської 
кооперації [9, 10]. Це забезпечить подолання 
роз’єднаності та узгодженості економічних 
інтересів його учасників. Отже, організаційно- 
економічні відносини це сукупність відносин 
між господарюючими суб’єктами (учасника-
ми ланцюга) молочної галузі, які складаються 
у процесі виробництва молочної продукції, її 
розподілу та реалізації споживачам, у результа-
ті чого реалізуються економічні інтереси всіх 
його учасників. 

Організаційно-економічні відносини за 
виробництва та переробки молока значною 
мірою залежать від системи договірних від-
носин, державного і податкового регулювання 
цінової політики та кредитного механізму. За 
виробництва та розподілу молочної продукції, 
посилюється об’єктивне управління затрата-
ми та результатами, економічна ефективність 
суб’єктів і на цій основі – більш якісне та ефек-

Рис. 1. Учасники молокопродуктового ланцюга поставок та їх взаємозв’язки.
Джерело: узагальнено авторами.
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тивне управління процесом створення та функ-
ціонування виробництва, переробки молока і 
реалізації молочної продукції.

В умовах ринкової економіки в сфері обігу 
товарно-грошові відносини галузі молочного 
скотарства із переробними і торговими органі-
заціями будуються не на основі еквівалентності 
обміну, а на використанні не завжди економіч-
но обґрунтованих цін на продукцію сільсько-
господарських товаровиробників та перероб-
них організацій. Організаційно-економічні від-
носини відіграють важливу роль в ефективній 
господарській діяльності учасників ланцюга 
поставок молокопродукції, яка зорієнтована на 
розвиток організаційно-економічних відносин 
та реалізує обґрунтовані управлінські рішення 
учасників ланцюга через економічні інтереси.

Однак при досягненні цілі учасників лан-
цюга поставок та узгодження їх інтересів від-
бувається формування нового інтересу, тобто 
виробничий процес має циклічний прояв, який 
включає п’ять стадій: зародження, становлен-
ня; прояв; реалізація; узгодження. На перших 
трьох стадіях відбувається формування сти-
мулів, мотивів та потреб всіх учасників моло-
копродуктового ланцюга, а на двох заключних 
стадіях формується економічний інтерес. За-
значимо, що реалізація економічних інтересів 
не завжди пов’язана із їх узгодженням.

Учасники ланцюга поставок молокопро-
дукції, які вступають у відносини з приводу ре-
алізації свого інтересу, розраховують на ефек-
тивне завершення діяльності із найменшими 
ризиками, основними із яких можна виділити 
комерційні, фінансові, виробничі, соціальні 
та інші. Економічний інтерес проявляється в 
економічних відносинах, які орієнтуються на 
задоволення потреб суб’єктів за рахунок раці-
онального використання доступних ресурсів. 
Економічні відносини існують та реалізують-
ся на основі створення, розвитку та реалізації 
системи економічних інтересів і суб’єкта еко-
номічних відносин.

За виробництва та переробки молока між 
учасниками агропродовольчого ланцюга еко-
номічний інтерес виражається через потреби, 
які спираються на соціальну інфраструктуру, 
стимули та мотиви, що стимулюють товаро-
виробників до економічної діяльності (вироб-
ництво, переробку, зберігання, транспорту-
вання, продаж) з метою задоволення спожи-
вчого попиту. 

Економічні інтереси є важливою складовою 
частиною організаційно-економічних відно-
син в ланцюзі поставок молока та молокопро-
дукції. Основними елементами організаційно- 
економічних відносин між суб’єктами є ціни 

на сировину та готову продукцію, величина 
грошових коштів, яку необхідно спрямовувати 
на процес переробки сировини, транспорту-
вання, умови  взаєморозрахунків, матеріальну 
заінтересованість персоналу, норми виконання 
договірних зобов’язань, ризики [11]. Очевид-
но, що за умови додержання еквівалентності в 
обмінних операціях молокопродуктового лан-
цюга поставок, ці елементи визначають потен-
ціал прибуткового ведення підприємницької 
діяльності для кожного його учасника, нала-
годження стійких відносин та реалізацію ос-
новних економічних інтересів. 

Зазначимо, що організаційно-економічні 
відносини в молокопродуктовому ланцюзі за 
окремими аспектами характеризуються про-
явом негативних тенденцій, до прикладу, низь-
кий рівень завантаження виробничих потуж-
ностей переробних підприємств; руйнування 
існуючих каналів збуту сировини-молока, що 
призвело до втрати більшістю молокоперероб-
них підприємств своїх сировинних зон; нерів-
номірний розподіл сукупного доходу від реа-
лізації кінцевої молочної продукції між учас-
никами ланцюга поставок; недостатній рівень 
державної підтримки товаровиробників мо-
лока. У зв’язку із цим на регіональному рівні, 
об’єднаних територіальних громад необхідно 
оптимізувати сировинні зони молокоперероб-
них підприємств шляхом розробки стратегіч-
них програм нарощення обсягів виробництва 
молока-сировини та стимулювання споживчо-
го попиту на молоко та молокопродукцію.

За оптимізації сировинних зон необхід-
но виявити та вирішити численну кількість 
проблем, основними із яких є підвищення 
матеріальної заінтересованості товаровироб-
ників молока-сировини (постачальників), 
зменшення відстані доставки молока-сиро-
вини,  забезпечення високої якості сировини 
та готової продукції, скорочення втрат за пе-
реробки, зберігання та транспортування про-
дукції. Створення сировинних зон передбачає 
концентрацію молочної галузі. Кооперація є 
однією із форм концентрації, яка являє собою 
об’єднання організацій різних організацій-
но-правових форм з метою одержання кінце-
вого продукту, доходу та задоволення різного 
роду потреб. Очевидно, що кооперація спри-
ятиме підвищенню економічної ефективності 
по всьому ланцюгу поставок молока та моло-
копродукції, від сільгоптоваровиробників мо-
лочного скотарства, переробників до кінцевих 
споживачів [12]. Вважаємо, що на основі зо-
нування можливо створити галузеві кластери, 
які будуть відповідати принципам кооперації 
та інтеграції. 
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Зазначимо, що кластер являє собою специ-
фічну форму організації взаємодії його еконо-
мічних суб’єктів, що його утворюють, з одного 
боку, характеризується наявністю конкурен-
цією між ними, а з іншого – спільною діяльніс-
тю, спрямованої на досягнення конкурентних 
переваг кластера в цілому [13]. Основною ха-
рактерною особливістю кластера від агрохол-
дингу є принцип добровільності, за якого фор-
мування здійснюється з ініціативи учасників 
кластера. Кластер не має правового статусу та 
об’єднує підприємства різних форм власності, 
а також розмірів. До кластеру можуть входити 
сільськогосподарські товаровиробники, пере-
робні підприємства, торгові організації, науко-
во-дослідні центри, племінні господарства, ла-
бораторії ветеринарно-санітарної експертизи, 
органи державної влади, банки, страхові ком-
панії та інші юридичні особи. Отже, кластерне 
утворення сприятиме розвитку молочної галузі 
на основі «здорової конкуренції», надасть змо-
гу скоротити транспортні витрати на доставку 
молока-сировини до переробних організацій 
та готової продукції до торгових організацій, 
підвищити рівень забезпечення населення ви-
сокоякісною продукцією, а також створити до-
даткові робочі місця, збільшити податкові над-
ходження до місцевих бюджетів. 

У нинішніх умовах сільськогосподарські 
підприємства молочного скотарства змуше-
ні здійснювати свою виробничу діяльність на 
умовах самофінансування та самоокупності у 
зв’язку із недостатньою фінансовою держав-
ною підтримкою [14]. Унаслідок недостат-
нього фінансування, відсутності системної 
державної підтримки молочного скотарства, у 
досліджуваному молокопродуктовому ланцюзі 
поставок сформувалася нераціональна струк-
тура із значними диспропорціями між сферами 
і галузями, основними та оборотними актива-
ми. На розвиток організаційно-економічних 
відносин щодо забезпечення продовольчої 
безпеки в сфері виробництва та переробки мо-
лока, на нашу думку, впливають такі чинники: 
рівень державної підтримки молочного скотар-
ства; розвиненість та цивілізованість ринкової 
інфраструктури та ринків збуту (канали реа-
лізації); ціноутворення та платоспроможність 
населення; інноваційно-інвестиційна політи-
ка; попит та пропозиція на ринку молока та 
молочної продукції; розміщення, спеціалізація 
та концентрація виробництва; обсяги ввезення 
молочної продукції; екологічні вимоги.

Окрім цього на організаційно-економічні 
відносини впливають чинники, які виділяють 
відповідно до видів ефективності: технологіч-
ні, економічні, соціальні, організаційні. Серед 

чинників, що впливають на виробництво про-
дукції молочного скотарства виділяють техно-
логічні, до яких належать, наприклад, спосо-
би утримання та годівлі тварин, відтворення 
стада, кваліфікований персонал, ветеринарне 
обслуговування, інноваційне обладнання та 
устаткування, технології, спеціально обладна-
ні виробничі приміщення. Найбільший вплив 
на економічну ефективність виробництва мо-
лока мають технологічні чинники, у зв’язку із 
цим повніше ефективність молочного скотар-
ства характеризує співвідношення затрат та ре-
зультатів на використання худоби.

Водночас, ефективність переробки молока 
на переробних підприємствах визначають чин-
ники, які враховують особливості виробництва 
молочної продукції. Економічні чинники, які 
впливають на ефективність, є частиною еконо-
мічних відносин та визначають величину та-
ких показників як: виробнича і повна собівар-
тість, рентабельність продажів і затрат, тарифи 
і ціни, податки, вартість кредитів, бюджетні 
асигнування, заробітна плата, страхові внески 
і виплати та ін.

Соціальні чинники, що впливають на ефек-
тивність, зумовлюють соціальний розвиток га-
лузі – демографія, рівень матеріального добро-
буту, кадрове забезпечення соціальної сфери, 
рівень та умови праці.

Фактори організаційної підсистеми відо-
бражають кадровий склад підприємства, си-
стему матеріально-технічного забезпечення на 
кожному рівні ланцюга поставок молока і мо-
лочної продукції та систему організації збуту 
молочної продукції.

Ефективність виробництва – це економічна 
категорія, що характеризує одну із основних 
сторін виробництва – результативність. На ос-
нові цього сутність ефективності полягає не 
стільки в ефекті, як результаті яких-небудь дій 
або виробництва, але і в тому, наскільки цей 
ефект є виправданим. Очевидно, що з метою 
підвищення ефективності ланцюга поставок 
молока та молокопродукції доцільно нарости-
ти обсяги виробництва та переробки молока, 
а також встановити взаємовигідні відносини 
між його учасниками (суб’єктами різних галу-
зей), які пов’язані єдиним виробничим циклом 
(табл. 1).  

Наведені розрахунки таблиці 1 свідчать, 
що найбільша частка витрат за виробництва 
молока 2,5 % жирності була у сільськогоспо-
дарських товаровиробників – 36,8 %, молока 
Premiale 2,5 % жирністю – 35,8 % , кефіру 2,5 % 
жирністю – 40,6 %. Частка молокопереробного 
підприємства у витратах коливалася від 31,9 %  
(по молоку ТМ Біла лінія 2,5 % жирністю) до 
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30,4 %  (молоко ТМ Premiale 2,5 % жирністю). 
Водночас, сфера торгівлі за майже рівної із 
сільськогосподарськими підприємствами та 
переробними частки витрат у загальній їх сумі 
має найвищу частку доходу.

Аналіз структури доходів дав змогу встано-
вити, що найнижчою є частка сільськогосподар-
ських підприємств (відповідно 15,5; 10,8 і 9,8 
%), а найвищою – торгівлі. Зазначимо, що не-
зважаючи на підвищення закупівельної ціни на 
молоко-сировину у 2019 р. порівняно із 2018 р.,  
все одно спостерігається незначне зниження 
частки доходу сільськогосподарських товаро-
виробників і зниження частки доходу молоко-
переробних підприємств у загальній сумі дохо-
ду за всіма видами молочних продуктів даного 
підприємства. Наведені розрахунки доводять 
про необхідність забезпечення еквівалентності 
обміну між учасниками молокопродуктового 
ланцюга поставок.

Економічну ефективність на рівні дослі-
джуваного ланцюга поставок виробництва 
молока характеризує наступна система показ-
ників: надій молока на одну середньорічну ко-
рову, вихід телят на 100 корів, витрати кормів 
на 1 ц молока, прямі затрати праці на 1 ц моло-
ка (трудомісткість), повна собівартість одиниці 
продукції, прибуток від реалізації молока та рі-
вень рентабельності затрат [15]. Вважаємо, що 
одним із найважливіших натуральних показ-
ників ефективності галузі молочного скотар-
ства є продуктивність корів, від якого залежать 
величини та напрями зміни інших показників 
економічної ефективності. Валовий надій, 
якісні характеристики молока та економічна 

ефективність залежать від наступних чинни-
ків: збалансована годівля, способи утримання, 
породні та індивідуально-спадкові особливос-
ті корів, генетичний потенціал, кількісний та 
якісний склад стада великої рогатої худоби. 

Ми поділяємо думку науковців, що із усіх 
аспектів інтеграційного процесу в молочній 
галузі, до яких відносять технологічний, еко-
номічний, біологічний, організаційно-управ-
лінський, найбільш доцільним є комплексний, 
який дозволяє виявити вплив усіх чинників на 
кінцеві результати виробництва [16]. Очевид-
но, що всі процеси, пов’язані із виробництвом, 
переробкою молока, зберіганням, транспорту-
ванням молочної продукції, утворюють єди-
ний технологічний ланцюг, повинні планува-
тися в комплексі та здійснюватися розробки 
заходів щодо удосконалення організаційно- 
економічних відносинах в молочній галузі, що 
буде сприяти узгодженню економічних відно-
син учасників ланцюга поставок та досягнен-
ню еквівалентності обміну [17]. Отже, кожний 
цілеспрямований процес розвитку виробни-
цтва та переробки молока вимагає плануван-
ня, передбачення та прогнозування наслідків. 
Так, необхідність планування зумовлена про-
цесом економічного розвитку молокопродук-
тового ланцюга та його основною ціллю – 
підвищенням ефективності виробництва усіх 
його учасників, який включає в себе наступні 
аспекти господарської діяльності: вкладення 
інвестицій, спроможних вирішити основні 
проблеми розвитку молочної галузі, у т.ч. мо-
лочного скотарства; поглиблення інтеграції та 
кооперації виробництва кінцевої продукції;  

Таблиця 1 – Розподіл витрат і доходу за виробництва, переробки і реалізації молока і молочної продукції 
                    ТОВ «Білоцерківський молочний комбінат», 2019 р.

Показник Молоко 2,5 % жир.
(бренд Біла лінія)

Молоко 2,5 % жир. 
(бренд Premiale)

Кефір 2,5 % жир.
(бренд Біла лінія)

сума, грн частка, % сума, грн частка, % сума, грн частка, %
Собівартість 1 т молока 7472 х 7472 х 7472 х
Закупівельна ціна 1 т молока 8470,1 х 8470,1 х 8470,1 х
Вартість переробки 
з урахуванням сировини 13890,9 х 14812,1 х 14102,1 х

Відпускна ціна 1 т 15404,7 х 17601,2 х 16065,1 х
Витрати в торгівлі 6370,1 х 7076,5 х 5311,5 х
Роздрібна ціна 1 т 26012,1 х 30663,1 х 29168,1 х
Витрати - 20321 100,0 20890,5 100,0 18415,5 100,0
у т. ч.: виробництва 7472 36,8 7472 35,8 7472 40,6
           переробки 6478,9 31,9 6342 30,4 5632 30,6
           торгівлі 6370,1 31,3 7076,5 33,9 5311,5 28,8
Прибуток (+), збиток (-) - 6809,2 100,0 9832,6 100,0 10812,6 100,0
у т. ч.: виробництва 1058,1 15,5 1058,1 10,8 1058,1 9,8
            переробки 1513,8 22,2 2789,1 28,4 1963 18,2
            торгівлі 4237,3 62,2 5985,4 60,9 7791,5 72,1

Джерело: розраховано за даними досліджуваного підприємства.
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забезпечення розвитку галузевих зв’язків  
в молочній галузі, які сприяють відновлен-
ню еквівалентності міжгалузевого обміну; 
розробка організаційно-господарського ме-
ханізму, який забезпечує рівні умови для то-
варовиробників, переробників та торгових 
організацій; реалізація в розвитку даного лан-
цюга поставок принципів сталого розвитку, 
що сприятиме збалансованості економічного, 
соціального та екологічного розвитку.

Основною проблемою розвитку молочної 
галузі є формування  спеціалізованих зон для 
виробництва молока-сировини. Це першо-
чергова умова забезпечення підприємств мо-
лочної галузі різних організаційно-правових 
форм молоком-сировиною та збалансованого 
розвитку всіх сфер за виробництва та перероб-
ки молока. На нашу думку, ці проблеми необ-
хідно вирішувати на основі інноваційно-інвес-
тиційного розвитку основної ланки молочної 
галузі – молочного скотарства, у якому неви-
рішеним питанням є незбалансована годівля 
худоби, низька організація відтворення стада, 
зношеність техніки, обладнання та ін.  

Одним із напрямів розвитку молочного 
скотарства є організація інтенсивного кормо- 
виробництва, підвищення якості кормів, які 
забезпечують повноцінну годівлю тварин та 
одержання запланованого рівня продуктив-
ності. Слабка кормова база не дозволяє під-
вищити генетичний потенціал багатьох порід 
великої рогатої худоби. З метою одержання 
продуктивності тварин, близької до генетич-
ного потенціалу, корми мають відповідати 
трьом основним вимогам: якість (збалансова-
ність за всіма поживними елементами); кіль-
кість (згідно з науково обґрунтованою нормою 
для кожної тварини із урахуванням її про-
дуктивності); засвоюваність (перетравлення) 
близька до стовідсоткової.

Галузь кормовиробництва, як учасника 
ланцюга поставок молока та молочної продук-
ції, у нинішніх умовах має орієнтуватися на 
більш значний рівень продуктивності худоби, 
більш високий рівень рентабельності, ресурсо- 
та енергозбереження. Сільськогосподарським 
товаровиробникам необхідно виробляти або 
закуповувати корми високої якості, оскільки 
збалансований раціон годівлі сприятиме під-
вищенню продуктивності корів, а, відповідно, 
й валових надоїв. Створення кормової бази 
для тваринництва пов’язано із розширенням 
виробництва кормових культур, зернобобо-
вих та бобових культур, однорічних та бага-
торічних трав, зі зміною структури сівозмін, 
раціональним використанням природних кор-
мових угідь, створенням високопродуктивних 

сінокосів та пасовищ, із вирішенням питань 
заготівлі, зберігання та використанням кормів 
тощо [18]. 

Отже, узагальнюючи перелічені позиції, 
вважаємо, що відносно молокопродуктового 
ланцюга поставок інноваційне оновлення це 
процес циклічної діяльності, спрямованих на 
виробництво висококонкурентних молочних 
продуктів харчування нового покоління, які 
сприяють збільшенню товарообороту з метою 
одержання вищої величини прибутку учасни-
ків ланцюга та задовольняють попит спожива-
чів із різним рівнем доходу.

Висновки. Отже, молокопродуктовий лан-
цюг поставок орієнтується на забезпечення 
продовольчої безпеки та підвищення рівня ви-
робництва і переробки молока та характеризу-
ється наступним: складна динамічна система, 
яка об’єднує трудові, виробничі, технологічні, 
техніко-технологічні та інші ресурси для до-
сягнення поставлених цілей; складна структу-
ра, що складається із численних елементів (ла-
нок) та відносин між ними; відкрита система, 
яка функціонує у рамках внутрішнього та зо-
внішнього середовища, де відбувається взаєм-
ний обмін матеріальними ресурсами, знання-
ми, досвідом, інформацією та ін.; визначається 
критеріями ефективності його функціонуван-
ня;  взаємодіє із різними галузями економіки, 
торгівлі, а також контрагентами.

Організаційно-економічні відносини щодо 
забезпечення продовольчої безпеки в сфері ви-
робництва та переробки молока базуються на 
розвитку інтеграції, заінтересованості суб’єк-
тів господарювання у своїй діяльності, підви-
щення конкурентоспроможності виробленої 
продукції, удосконалення технологічної бази, 
збалансованості економічного, екологічного 
та соціального розвитку, запровадження інно-
вацій, додержання екологічних норм та ін.

Основними аспектами функціонування та 
подальшого розвитку організаційно-економіч-
них відносин в молокопродуктовому ланцюзі 
поставок з метою забезпечення продовольчої 
безпеки є: узгодження інтересів учасників на 
всіх стадіях технологічного ланцюга; забезпе-
чення еквівалентності обміну між учасника-
ми ланцюга; посилення державної підтрим-
ки товаровиробників молочного скотарства; 
формування спеціалізованих зон виробництва 
молока; справедливий розподіл доходів між 
учасниками технологічного ланцюга; форму-
вання конкурентоспроможної кормової бази 
з метою забезпечення потреб молочного ско-
тарства якісними кормами; поглиблення інте-
граційних процесів та кооперації; ефективне 
управління збутом готової продукції.
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Организационно-экономические отношения в 
цепи поставок молока и молокопродукции

Паска И.Н., Гринчук И.Ю., Артимонова И.В.
В статье рассмотрены организационно-экономи-

ческие отношения между участниками цепи поставок 
молока и молочной продукции. Обобщено, что органи-
зационно-экономические отношения это совокупность 
отношений между участниками молокопродуктовой 
цепи, которые складываются в процессе производства 
продукции, ее распределения и реализации потребите-
лям, в результате чего реализуются экономические инте-
ресы всех его участников. Систематизированы особен-
ности молокопродуктовой цепи и определены основные 
принципы, условия их сбалансированного развития, что 
способствует согласованию экономических интересов 
всех его участников.

Доказано, что экономический интерес является важ-
ной составной частью организационно-экономических 
отношений в цепи поставок молока и молочной продук-
ции, а его основными элементами являются: цены на 
сырье и готовую продукцию, затраты на производство, 
переработку сырья, транспортировку, условия взаиморас-
четов, материальная заинтересованность персонала, нор-
мы выполнения договорных обязательств, риски и тому 
подобное. Обобщено негативные факторы организаци-
онно-экономических отношений в молокопродуктовой 
цепи и их влияние на эффективность каждого его участ-
ника. Как инструмент увеличения объемов производства 
молока-сырья предложено провести оптимизацию сырье-
вых зон молокоперерабатывающих предприятий, разра-
ботки стратегических программ развития отрасли и сти-
мулирования потребительского спроса, а также создание 
отраслевых кластеров.
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Проведенные расчеты по распределению затрат и до-
хода между участниками цепи поставок молока и молоко- 
продукции доказывают о необходимости обеспечения 
эквивалентности обмена. С целью повышения эффек-
тивности исследуемого предложено нарастить объемы 
производства и переработки молока, а также установить 
взаимовыгодные отношения между его участниками, свя-
занных единым производственным циклом. Определены 
направления инновационно-инвестиционного развития 
участников молокопродуктовой цепи, особенно звена 
молочного скотоводства. Освещено, что инновационное 
обновление деятельности участников цепи это процесс 
циклической деятельности, ориентированной на произ-
водство конкурентоспособной молочной продукции но-
вого поколения, которые будут способствовать увеличе-
нию товарооборота с целью получения высшей величины 
прибыли участников цепи и будет удовлетворять спрос 
потребителей с разным уровнем дохода.

Ключевые слова: молокопродуктовая цепь, участ-
ники цепи, эквивалентность обмена, организационно-э-
кономические отношения.

Organizational and economic relations in the chain 
supply of milk and dairy products

Pasca I., Grinchuk I., Artimonova I.
The article discusses the organizational and economic 

relations between the participants in the supply chain of milk 
and dairy products. Generally, organizational and economic 
relations are a set of relations between the participants of 
the dairy products chain, which are formed in the process 
of production, distribution and sale to consumers, as a result 
of which the economic interests of all its participants are 
realized. The peculiarities of dairy products of the chain are 
systematized and the basic principles, conditions for their 

balanced development are determined, contributes to the 
coordination of the economic interests of all its participants. 

It has been proved that economic interest is an important 
component of organizational and economic relations in the 
supply chain of milk and dairy products, and its main elements 
are: prices for raw materials and nished products, costs of 
production, processing of raw materials, transportation, terms 
of mutual settlements, material interest of personnel, norms 
of ful llment of contractual obligations, risks and the like. 
Review of the negative factors of organizational and economic 
relations in the dairy product chain and their impact on the 
e ectiveness of each of its participants. As a tool to increase 
the production of raw milk, it is proposed to optimize the 
raw material zones of dairy processing enterprises, develop 
strategic programs for the development of the industry and 
stimulate consumer demand, as well as create industry clusters. 

The calculations for the distribution of costs and 
income between participants in the supply chain of milk and 
milk products prove the need to ensure the equivalence of 
exchange. In order to improve the e ciency of the researcher, 
it was proposed to increase the volume of milk production 
and processing, as well as to establish mutually bene cial 
relations between its participants, connected by a single 
production cycle. The directions of innovation and investment 
development of the participants in the dairy products chain, 
especially the link of dairy cattle breeding, are highlighted. It 
is highlighted that the innovative renewal of the activities of 
the chain participants is a process of cyclical activities focused 
on the production of competitive dairy products of a new 
generation, which will contribute to an increase in turnover in 
order to obtain the highest pro t of the chain participants and 
satisfy the demand of consumers with di erent income levels. 

Key words: dairy products chain, chain participants, 
exchange equivalence, organizational and economic relations.
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