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PECULIARITIES OF SOCIO-ECONOMIC EFFICIENCY 

MANAGEMENT OF MILK PROCESSING ENTERPRISES 

 
Abstract. The study analyzes the state of development strategy of dairy enterprises. The processes of strategic 

planning by social and economic efficiency are characterized. The directions of development of social responsibility for 

the future with the purpose of further improvement of social and economic results of the enterprise are offered. 

The following system of rules of cooperation with milk suppliers is offered: treat suppliers as customers; con-

stantly remind in the conduct of relations of common interests; exchange information with suppliers on changes in 

activities; show willingness to help and accept help; to fulfill the undertaken obligations; take into account the interests 

of suppliers in practice; maintain both business and informal contacts with suppliers. The study found that the devel-

opment of an effective management system for socio-economic development of dairy enterprises reduces the possibility 

of negative impact of accidental phenomena on the enterprise, allows to predict the effects of negative socio-economic 

phenomena and gives the company the following benefits:  making management decisions taking into account their 

socio-economic consequences; control of costs in comparison with norms; formation of socio-economic strategy; as-

sessment of the formation of cost and profit during the production period; assessment of socio-economic development in 

terms of divisions of the enterprise; making decisions on the feasibility of introducing new products into production. 

 

Key words: agro-industrial complex, strategy, social responsibility, small-scale industry, development. 

 
Постановка проблеми. Сталий розвиток 

підприємств є важливою передумовою соці-

альноекономічного зростання регіонів і краї-

ни в цілому. Соціально-економічні показни-

ки розвитку є своєрідними каталізаторами 

нагромадження країною економічного, соці-

ального, податкового, трудового, технологі-

чного та інших потенціалів. Досягнення дов-

готривалого розвитку підприємств потребує 

створення адекватного вимогам часу, науко-

во обґрунтованого механізму забезпечення 

розвитку. 

Одним із сучасних інструментів управ-

ління, якому за об’єктивних причин у період 
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планової економіки не приділялося достат-

ньо уваги, є соціально-економічна політика 

підприємства. Обов’язкова умова будь-якого 

виробництва – ефективність, яка може бути 

забезпечена за умов своєчасної адаптації 

інструментів управління до ринкового сере-

довища, яке, з одного боку, характеризується 

розвитком економічних процесів, а з іншого 

- станом і динамікою соціальних процесів. 

Пошук шляхів і методів стабілізації та на-

прямків подальшого розвитку аграрних під-

приємств відбувається на тлі їхньої недоста-

тньої адаптації до ринкового середовища та 

нових умов функціонування. 

 Аналіз останніх досліджень та публіка-

цій. Проблеми формування, визначення су-

часного стану, тенденцій змін та підвищення 

ефективності забезпечення розвитку підпри-

ємств АПК та планування діяльності є пред-

метом дослідження таких вчених економіс-

тів-аграрників як: Г.М. Калетніка, К.В. Ма-

зур, Ж.В. Гарбар, Я.В. Гонтарука та ін.  

Теоретичні дослідження в сфері управлін-

ня соціально-економічною ефективністю 

висвітленні в працях Мазур К.В., Гарбар 

Ж.В., Кубай О.Г. та ін. Водночас, питання 

управління соціально-економічною ефектив-

ність молокопереробних формувань потре-

бує подальших досліджень. 

Формулювання цілей статті. Метою 

статті є дослідження особливостей управлін-

ня соціально-економічним розвитком моло-

копереробних підприємств. Розробка моделі 

соціально-економічного розвитку підпри-

ємств галузі. 

Виклад основного матеріалу дослі-

дження. В сучасних умовах посилення кон-

куренції між приватними постачальниками 

молока передові молокопереробні підприєм-

ства використовують це з метою заниження 

закупівельної ціни на молоко. Однак, ціна 

повинна бути обґрунтованою і прийнятною 

для обох сторін, оскільки ефективність пос-

тавок може усталено зростати лише за умови 

тривалого існування мережі контрактних 

відносин у системі постійних постачальників 

молока. В цілому взаємодія логістики поста-

чання з іншими підрозділами підприємства 

об’єктивно повинна спрямовуватись на ви-

рішення задачі оптимізації організації поста-

чання молока. Для багатьох підприємств га-

лузі, які в своїй структурі не мають відділу 

логістики постачання, першим напрямком 

такої оптимізації повинно бути створення 

команди фахівців з логістики постачання. 

Отже, окрім вказаних вище економічних ре-

зультатів співпраці постачальників молока і 

молокопереробних підприємств  можна ви-

ділити ряд соціальних результатів (рис. 1).  

Вони, як зауважують експерти-

представники підприємств-об’єктів дослі-

дження, є основою «духу взаємодопомоги», 

довірчих відносин між сторонами, за яких 

лідер не виділяється, а утворюється потужна 

система інтеграції зусиль, досвіду, ресурсів 

тощо.  

На думку Калетніка Г.М. розвиток підп-

риємств системи АПК характеризується ди-

ференціацію за підгалузями у зв’язку з низ-

кою причин, таких як ефективність викорис-

тання капіталу, трудових ресурсів, а також 

економічна ефективність виробництва та 

виникненням нових видів продукції [4, с. 

11]. Не є виключенням і молокопереробні 

підприємства, які найбільш потребують за-

безпечення себе якісною молочною сиро-

винною. 

На думку Гонтарука Я.В. неефективне уп-

равління та необхідність освоєння нових ви-

робництв вимагають проведення реструкту-

ризації на підприємствах АПК [5].  
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Рис. 1. Соціальні аспекти співпраці молокоперобних підприємств   із 

постачальниками молока  
[сформовано за даними 1, 2, 3] 

 

Виходячи з вищесказаного, можна розро-

бити політику оптимізації запасів сировини 

на молокопереробних підприємствах  (рис. 

2). 

  

Соціальні аспекти співпраці молокопереробних підприємств із по-

стачальниками молока 

3. Поширення сучасного лабораторного обладнання, придбати яке виробник молока 

власними силами не завжди може. За цих умов переробне підприємство буде впевнене у 

надійності проведених вимірів показників якості молока 

4. Обмін послугами спеціалістів, зокрема ветеринарів, лаборантів тощо, що дозволяє 

попередити різні захворювання корів та не допустити використання неякісного молока 

у виробничому процесі 

2. Обмін сировиною: з огляду на необхідність вирішення проблеми дисбалансу між по-

голів’ям корів і кормовиробництвом, який виникає, насамперед, у дрібних господар-

ствах, переробним підприємствам доцільно об’єднати свої зусилля із зусиллями вироб-

ників молока для забезпечення останніх кормами. Це дозволить збільшити кількість 

утримуваних корів та їх продуктивність. З іншої сторони, постачальник не буде викори-

стовувати ринкову силу підвищення закупочних цін і погодиться провести взаємоза-

рахунок при поставці молока 

5. Обмін кваліфікованою робочою силою із збереженням виплати заробітної плати. Та-

ким чином група спеціалістів працює на досягнення спільної мети 

1. Обмін порадами та інформацією, проведення спільних консультацій щодо підвищен-

ня якості молока, встановлення закупівельної ціни тощо 
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Рис. 2. Політика оптимізації запасів сировини на молокопереробних 

підприємствах 
[сформовано на основі 2,6] 

 

Особливої уваги заслуговує аспект забез-

печення виробників молока кормами. В да-

ному випадку молокопереробні підприємст-

ва можуть стати джерелом постачання кор-

мів (сухе молоко, перегін) так  і споживачем 

молока.  

Пропонується така  система правил спів-

праці із постачальниками молока: 

− поводитись з постачальниками як 

з клієнтами; 

− постійно нагадувати у веденні 

відносин про спільність інтересів; 

− обмінюватись із постачальниками 

інформацією про зміни в діяльності; 

− проявляти готовність допомогти 

та прийняти допомогу; 

− виконувати взяті на себе зо-

бов’язання; 

− враховувати на практиці інтереси 

постачальників;  

− підтримувати як ділові, так і не-

формальні контакти із постачальниками. 

Запропонована політика оптимізації за-

пасів сировини на молокопереробних заво-

дах може бути представлена не лише через 

функціональні елементи, а також через стра-

тегічні та структурні елементи (рис. 3). 
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Рис. 3. Елементи політики оптимізації запасів сировини на ТОВ 

«Літинський молочний завод»   
[Сформовано на основі 2, 3, 6] 

 

Таким чином, на вибір постачальника і 

прийняття рішення про поставку молока та 

створення його оптимального запасу впливає 

ціла система факторів, оптимізація яких за-

кономірно потребує системного характеру. 

Врахування цих факторів та корегування 

ситуації відповідно до прийнятого рішення 

дозволить здійснювати довготривалі постав-

ки молока від тих джерел, які є економічно 

та соціально вигідними. 

Прикладом ефективного соціально-

економічного розвитку молокоперобного 

підприємства є ТОВ «Літинський молочний 

завод», яке для забезпечення своїх потужно-

стей сировиною створило дочірнє підприєм-

ство ПОСП «Нападівське». Дане підприємс-

тво станом на 2020 рік має понад 2,2 тис. 

голів молочного стада продуктивністю 23 

тони на добу, що забезпечує значну потребу 

в молочній сировинні підприємства. Негати-

вний вплив зростання звісно присутній на-

самперед він зумовлений подорожчанням 

засобів виробництва та зниженням частки 

експорту в РФ. Проте проводяться постійні 

заходи з метою оптимізацію витрат та вихо-

ду на світові ринки збуту. Продукція заводу 

експортується за кордон в Молдову, Пакис-

тан, Ємен, Алжир, Сирію, Єгипет, Бангла-

деш, В’єтнам, Мавританію, Філіппіни, Сін-

гапур та Китай. На зовнішні ринки постача-

ється сухе знежирене молоко, демінералізо-

вана сироватка молочна суха та тверді сири. 

ТМ «Білозгар» налагодив ділові стосунки з 

Індією, куди почали відвантажувати вершко-

ве масло [7].  

Основна робота ведеться через офіційних 

трейдерів продукції. Зокрема, налагоджено 

тісні і багаторічні зв’язки із Сінгапурськими 

бізнесовими колами. Партнерами підприємс-

тва є ряд відомих світових компаній, з якими 

заключено прямі контракти. Проте, найміц-

ніші торгівельні зв’язки налагоджено пере-

важно з країнами-сусідами – Молдовою, 

Азербайджаном, Грузією, Казахстаном. Під-

приємство постійно розвиває співпрацю з 

постачальниками молока як ОСГ так і вели-

кими тваринницькими комплексами [7]. 

Соціально відповідальний підхід до ве-

дення бізнесу на молокопереробних підпри-

ємствах можна реалізувати за наступними 

напрямками: 

– забезпечення належних умов для здо-

буття спеціалізованої освіти технологічних 

працівників; 

– покращення рівня медичного обслуго-

вування працівників; 

Стратегічні 

Структурні 

Функціональні 

Комунікаційна політика 

Елементи політики оптимізації запасів Вид політики оптимізації запасів 

 

Цінова політика 

Політика формування кількості 
 

Політика формування якості 
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– розбудова інфраструктури територій в 

яких працюють молокопереробні підприємс-

тва; 

– впровадження енергозберігаючих новіт-

ніх технологій на виробництві; 

– рівні можливості та найкращі умови 

праці. 

Висновки. Першочерговим завданням 

молокопереробних підприємств є удоскона-

лення механізму соціально-економічного 

розвитку за рахунок розробки та реалізація 

стратегії розвитку підприємства, що перед-

бачає здійснення результативної, ефективної 

та конкурентоспроможної господарської дія-

льності.  

В ході проведеного досліджен-

ня виявлено, що розробка ефективної систе-

ми управління соціально-економічним роз-

витком молокопереробних підприємств  

знижує можливість негативного впливу ви-

падкових явищ на діяльність підприємства, 

дозволяє вчасно передбачити дію негативних 

явищ соціально-економічного характеру та 

надає підприємству наступні переваги: 

1) прийняття управлінських рішень з ура-

хуванням їхніх соціально-економічних нас-

лідків; 

2) контроль витрат у зіставленні з норма-

ми; 

3) Формування соціально-економічної 

стратегії; 

4) оцінка  формування  собівартос-

ті  та  прибутку  протягом виробничого пері-

оду; 

5) оцінка соціально-економічного розвит-

ку в розрізі підрозділів підприємства; 

6) Прийняття  рішень  стосовно  доцільно-

сті впровадження в виробництво нових видів 

продукції. 

 
Список літератури: 
1. Мазур К.В., Гарбар Ж.В., Мостенська Т.Г. «Корпоративне управління та соціальна відповідальність» частина 1 

«Корпоративне управління»: навч. посібник. Вінниця: ТВОРИ, 2019. 200 с. 
2. Гарбар Ж.В., Мазур К.В., Мостенська Т.Г. Корпоративне управління та соціальна відповідальність. Частина 2. Кор-

поративна соціальна відповідальність: навч. посібник. Вінниця : ВНАУ, 2020. 228 с. 
3. Мазур К.В., Кубай О.Г. Менеджмент аграрного підприємства : навч. посібник. Вінниця :ТВОРИ, 2020. 284 с. 
4. Калетнік Г.М., Гонтарук Я.В. Диференціація розвитку галузей переробної промисловості аграрного сектору Вінниць-

кої області. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2020. № 3 (53). С. 7-23. 
5. Гонтарук Я.В. Факторний аналіз залежності розвитку переробних підприємств АПК області від здійснення заходів 

реструктуризації. East European Scientific Jounal Wschodnieeuropejskie Czasopismo Naukowe. 2016. № 10.  Рart 1. Р. 26-30. 
6. Фурман І. В. Система фінансового регулювання аграрного сектору України: оцінка сучасного стану та активізація 

функціонування. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. № 5. С. 35-50. 
7. Сайт ТОВ «Літинський молочний завод» URL: https://bilozgar.ua/ 
 
References: 
1. Mazur K.V., Harbar Zh.V., Mostenska T.H. «Korporatyvne upravlinnia ta sotsialna vidpovidalnist» chastyna 1 

«Korporatyvne upravlinnia»: navch. posibnyk. Vinnytsia: TVORY, 2019. 200 s. 
2. Harbar Zh.V., Mazur K.V., Mostenska T.H. Korporatyvne upravlinnia ta sotsialna vidpovidalnist. Chastyna 2. Korporatyvna 

sotsialna vidpovidalnist: navch. posibnyk. Vinnytsia : VNAU, 2020. 228 s. 
3. Mazur K.V., Kubai O.H. Menedzhment ahrarnoho pidpryiemstva : navch. posibnyk. Vinnytsia :TVORY, 2020. 284 s. 
4. Kaletnik G.M., Hontaruk Ya.V. (2020). Dyferentsiatsiia rozvytku haluzei pererobnoi promyslovosti ahrarnoho sektoru Vinny-

tskoi oblasti [Differentiation of development of branches of processing industry of agrarian sector of Vinnytsia region]. Ekonomika, 
finansy, menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky – Economics, finance, management: current issues of science and prac-
tice,  3 (53),  7-23. 

5. Hontaruk Ya.V. (2016). Faktornyi analiz zalezhnosti rozvytku pererobnykh pidpryiemstv APK oblasti vid zdiisnennia zakho-
div restrukturyzatsii [Factor analysis of the dependence of the development of processing enterprises of the agro-industrial complex 
of the region on the implementation of restructuring measures]. East European Scientific Jounal Wschodnieeuropejskie Czasopismo 
Naukowe, 10,  1, 26-30. 

6. Furman, I.V. (2017). Systema finansovoho rehuliuvannia ahrarnoho sektoru Ukrainy: otsinka suchasnoho stanu ta ak-
tyvizatsiia funktsionuvannia [System of financial regulation of the agrarian sector of Ukraine: assessment of the current state and 
activation of functioning]. Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktualni pytannya nauky i praktyky, 5, pp. 35-50 

7. Sait TOV «Litynskyi molochnyi zavod» URL: https://bilozgar.ua/ 
 

  


