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Анотація 

Розглядаються особливості постачання молочної сировини на переробні підприємства, проводиться 

аналіз системи постачання молока на молокопереробні підприємства Вінницької області та визначається 

вплив таких факторів, як сезонність, виробничий потенціал переробного підприємства, сорт молока. 
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Abstract 
The features of the supply of raw milk to milk processing plants are considered, analysis of the supply chain of 

milk to the milk processing enterprises of Vinnytsia region is conducted and the impact of such factors as seasonality, 

production capacity of the processing enterprises , variety of milk is determined. 
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Основною молочною сировиною, що надходить на переробні підприємства для переробки, є 

молоко коров’яче незбиране. Молоко, яке закуповують переробні підприємства, повинне 

одержуватись від здорових корів у господарствах, благополучних щодо інфекційних захворювань 

відповідно до правил ветеринарного законодавства і за показниками якості має відповідати вимогам 

стандарту; після доїння профільтроване та охолоджене; зберігатись у виробників згідно з вимогами 

“Санитарных и ветеринарных правил для молочных ферм колхозов, совхозов и подсобных хозяйств”, 

які затверджені в установленому порядку [1]. 

При виконанні аналізу системи постачання молочної сировини на молокопереробні 

підприємства Вінницької області було виявлено ряд характерних для цієї галузі особливостей. Так, 

величина виробничих запасів заводів має тенденцію до зменшення, що зумовлено зменшенням 

закупівель молока у сільського населення, і тим, що приблизно 10% молокопереробних підприємств 

регіону на 40% своєї потужності працюють на давальницькій сировині [2]. Також в даній ситуації 

важливим є фактор сезонності. Так, більшість молокозаводів на період січня-лютого припиняють 

виробництво морозива. Виробництво сухого молока в основному обсязі розпочинається з травня 

місяця, коли зростає удій молока.  

Залежність обсягу виробництва від обсягу переробленої сировини визначає вплив 

завантаження виробничих потужностей на фінансовий результат діяльності молокопереробних 

підприємств [3]. Так, на молокопереробних підприємствах регіону необхідно значно більше 

завантажити обладнання для досягнення позитивного фінансового результату, що пов’язано із більш 

низькою продуктивністю виробничих потужностей. 

В ході роботи було з’ясовано також, що вид продукції визначає рівень її собівартості. 

Матеріальні витрати на виробництво молочної продукції складають від 79 до 90% від загальної 

собівартості товарної продукції. При цьому за технологією виробництва найбільше молока як 

сировини споживається у виробництві на молокозаводах та маслозаводах. А найбільш енергомістким 

є виробництво сухого молока.  

Собівартість готової продукції також залежить від сорту заготовленого молока. Використання 

молока І сорту дозволяє знизити собівартість одиниці реалізованої продукції у середньому на 40% 

порівняно з використанням молока ІІ сорту. в цілому, молочна сировина, яка постачається на 

переробні підприємства, за якістю повинна відповідати вимогам ГОСТ 13264-70, ДСТУ 3662-97 [4]. 

Частина господарств реалізує молочну сировину у вигляді вершків, які одержують при сепаруванні 

молока. За якістю вони повинні відповідати вимогам державного стандарту РСТ України 1326-88 [1]. 
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