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ВСТУП
Під впливом факторів науково�технічного прогресу

сьогодні відбувається трансформація всієї системи ре�
гіонального устрою. За прогнозами комплексного роз�
витку і розміщення виробничих сил, інфраструктури,
економічні регіони (території, землі) повинні бути знач�
но більшими за розміром, ніж існуючі в Україні області.

Основною задачею харчової промисловості є ви�
робництво продуктів харчування, що визначає її високе
значення і пояснює розвиток підприємств харчової про�
мисловості в усіх регіонах України.

У розподілі обсягу реалізованої продукції промис�
ловості за видами діяльності у 2009 р. ця сфера займає
16,3 %, у той час як легка промисловість займає лише
1,1 %. Таке порівняння свідчить про високу роль хар�
чової промисловості в економіці країни. Харчова про�
мисловість виробляє різну за економічним призначен�
ням продукцію і є важливим джерелом доходів держав�
ного бюджету. Особливістю функціонування харчової
промисловості є наявність повноцінної вітчизняної си�
ровинної бази. Обладнання харчових підприємств в ос�
новному було вітчизняного виробництва. Сьогодні
структура основних засобів змінюється у бік подорож�
чання активної частини. Сучасні великі харчові підприє�
мства оснащуються новими імпортними технологіями
виробництва та упакування ковбасних, кондитерських
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виробів, борошна, хлібобулочних виробів тощо. Дрібні
приватні підприємства використовують вітчизняні малі
технології і міні�установки для виробництва борошна,
круп, хлібу і хлібобулочних виробів, олії соняшникової
та інших виробів.

Відчуваючи нестачу капіталу і маючи дешеву робо�
чу силу, дрібні підприємці купують більш дешеве і менш
технічно досконале обладнання. Незважаючи на те, що
період екстенсивного розвитку закінчився і економіку
слід переводити на інноваційний шлях розвитку (тобто,
мається на увазі упор на якісну сторону розвитку), діючі
харчові підприємства не забезпечують якість протягом
життєвого циклу продукції через неоднорідність техні�
чного рівня технологічного обладнання.

СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ
Питання аналізу і вдосконалення системи управлін�

ня на підприємствах харчової галузі в сучасних умовах
знаходить своє відображення в наукових працях таких
вчених, як М.С. Пушкар, В.Г. Андрійчук, В.І. Власов,
Л.П. Гайдуцький, Т.Г. Дудар, М.Я. Дем'яненко, М.В. Зу�
бець, М.Й. Малік, П.Т. Саблук, О.М. Шпичак та інші.

МЕТА
Метою статті є проведення аналізу функціонування

підприємств харчової промисловості в структурі систе�
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ми менеджменту з метою забезпечення якості управлін�
ня на підприємстві.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На розміщення підприємств харчової промисловості

суттєво впливають властивості сировини, що викорис�
товується у виробничому процесі. Так, цукрова, масло�
робна, консервна та виноробна підгалузі тяжіють до си�
ровинних баз, оскільки використовувана сировина є
такою, що швидко псується. Підприємства інших підга�
лузей харчової промисловості тяжіють до районів спо�
живання продукції.

Однією з особливостей харчової промисловості
є спеціалізація виробництв, тобто виробництво од�
норідної продукції обмеженої номенклатури, що ха�
рактеризується технологічними процесами і спеціа�
лізованим обладнанням. Прямим наслідком спеціа�
лізації є висока продуктивність обладнання і праці,
покращання технічного і організаційного управлін�
ня виробництвом, скорочення простоїв обладнання,
зниження витрат на виробництво і реалізацію про�
дукції.

Зміни, що відбуваються у структурі харчової про�
мисловості в останні роки, пов'язані з переважаючим
ростом молочної продукції, соків фруктових та овоче�
вих, нектарів, олії соняшникової, хлібобулочних ви�
робів, цукру�піску, мінеральних вод та безалкогольних
напоїв.

Швидкий розвиток виробництва мінеральної води
вплинув на структуру харчової промисловості. Техно�
логічний процес виробництва води мінеральної значно
простіший і коротший, ніж виробництво будь�якого
іншого виду харчової продукції, що забезпечує приваб�
ливість її виготовлення.

Разом з тим, харчова промисловість є споживачем
продукції різних галузей народного господарства,
особливо машинобудування і сільського господарства.
Міжгалузеві зв'язки харчової промисловості відповід�
но балансу підприємств за видами економічної діяль�
ності є не односторонніми, а розгалуженими і склад�
ними. Досягнути оптимальних пропорцій у розвитку
взаємопов'язаних галузей можна на основі розробки
єдиної стратегії шляхом встановлення певних темпів
розвитку основних зв'язаних галузей, виділення необ�
хідних інноваційних коштів і введення сучасних потуж�
ностей для задоволення населення якісною продук�
цією. Це основна задача розвитку харчової промисло�
вості.

Разом з тим, в результаті трансформаційних про�
цесів у харчовій промисловості, відбулися суттєві зміни
у структурі виробництва продовольчих товарів. Ці зміни
пояснюються неоднаковою стійкістю підприємств до
руйнівних процесів, що відбувалися в українській еко�
номіці, а також різними темпами гальмування і подолан�
ня їх інерційності в останні роки.

Крім того, на зрушення у вартісній структурі вироб�
ництва харчових продуктів значною мірою вплинули:

— різношвидкісне підвищення відпускних цін на
різні види продукції;

— постійне оновлення асортименту продовольчих
товарів, яке супроводжувалося витісненням дешевих
продуктів більш якісними за підвищеною ціною;

— збільшення обсягів експорту вітчизняної про�
дукції відповідної якості;

— розширення випуску інноваційної продукції та
кількості інноваційних підприємств.

Стан виробництва продукції харчової промисловості
тісно пов'язаний із сільськогосподарським виробниц�
твом сировини. Так, скорочення сільськогосподарсько�
го виробництва наприкінці 90�х років ХХ ст. призвело
до зменшення виробництва харчових продуктів майже
у 2 рази порівняно із 1990 р.

Найбільш чутливим для населення України проявом
нестабільної економічної ситуації є скорочення вироб�
ництва "соціальних" продовольчих продуктів і
збільшення цін на них. Неминучим наслідком цього є
розширення імпорту продовольства, зниження спожи�
вання якісних вітчизняних продуктів, зміна структури
харчування, асортименту і підвищення частки витрат
на харчування у загальних витратах населення. Такий
стан є аномальним для України, яка завдяки природ�
но�кліматичним умовам, наявності чорноземів може із
надлишком забезпечити потреби населення у продо�
вольстві. Для Причорномор'я характерне повне само�
забезпечення вітчизняними продуктами харчування.
Так, у Херсонській, Миколаївській і Одеській облас�
тях виробництво сільськогосподарської продукції на
одну особу вище середнього рівня по країні (у 2008—
1396 грн. у порівняних цінах 2000 р.): Херсонська —
1984 грн., Миколаївська — 1866 грн., Одеська — 1593
грн. [3, 4]. Безумовно, споживач при нинішньому стані
виробництва не отримує потенційно можливої кількості
продуктів харчування. Великі втрати спостерігаються
при збиранні врожаю, зберіганні і транспортуванні,
переробленні на харчових підприємствах та у процесі
реалізації.

Не можна не враховувати наявність тіньового сек�
тора ринку продовольчих товарів, що виник через
відсутність належного контролю з боку держави. Од�
ним з джерел одержання неврахованої продукції є по�
наднормативні запаси сировини та існуючі норми вихо�
ду. Тінізація виробництва та обігу харчових продуктів
значною мірою сприяє випуску нестандартної продукції
малими приватними підприємствами та фермерськими
господарствами.

Ріст виробництва на початку ХХІ ст. відбувся зав�
дяки зростанню якості життя: росту власних доходів
населення, підвищенню купівельної спроможності,
розширенню попиту на продовольчі товари, посилен�
ню вимог споживачів до якісних характеристик про�

Роки 
Регіон, область 

2004 2006 2009 

 118,2 120,0 112,4 
 
  

119,9 129,4 137,5 

Миколаївська    146,5 134,1 116,2 
  114,0 135,7 93,0 

   115,3 100,2 112,5 
.   96,7 99,4 112,9 

Таблиця 1. Індекси обсягів виробництва
продукції харчової промисловості та

перероблення сільськогосподарських
продуктів, % до попереднього року
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дуктів. Це спонукало одних виробників шукати мож�
ливості для модернізації виробництва або переходу на
інноваційні технології, оновлення асортименту, наро�
щування випуску високоякісної продукції, інших —
максимально використовувати залишковий запас ви�
робничих потужностей, а третіх — скорочувати вироб�
ничу діяльність.

Слід додати, що ринок харчової продукції в Україні
трансформується з конкурентного до олігополістично�
го. Особливо це стало помітним з приходом в Україну
міжнародних харчових монополій (таких як "Нестле",
"Крафт" та інших), які встановили нові для вітчизняно�
го ринку стандарти якості і методи роботи, і врешті�решт
змусили вітчизняних виробників прийняти нові "прави�
ла гри" на харчовому ринку.

Вказані закономірності повною мірою стосують�
ся і стану харчової промисловості у Причорноморсь�
кому регіоні. В результаті зазначених трансформацій
відбулося зростання обсягів виробництва продукції
(табл. 1). В Україні з 2005 р. відбувається стале зрос�
тання виробництва ковбасних виробів. За період
2004—2008 рр. ріст склав 85 %. Однак рівень вироб�
ництва ковбасних виробів складає всього 34 % до
рівня 1990 р. [3].

Схожі зміни відбулися і за регіонами, при цьому
частка Причорномор'я у структурі виробництва займає
5,7 %.

За період 2004—2009 рр. найбільший ріст вироб�
ництва ковбасних виробів (25 разів) відбувся у м. Сева�
стополь. Суттєво зросло виробництво у Одеській об�
ласті (2,21 рази) та АР Крим (ріст на 76 %). У Хер�
сонській області відзначається скорочення виробниц�
тва на 57 %. Сьогодні у Херсонській області відсутні
підприємства з виробництва ковбасних виробів, які мо�
жуть скласти конкуренцію виробникам з сусідніх регі�
онів [3; 4].

В останні роки відзначається суттєве збільшення
виробництва і соняшникової олії. Лише за період
2004—2009 рр. ріст склав 8%. Серед причорноморсь�
ких областей провідним виробником олії є Одеська
область, на частку якої припадає 77,36 % від вироб�
ництва в регіоні і 9,5 % від виробництва в Україні. Ріст
виробництва олії за цей період у Одеській області склав
29,26 %.

Виробництво молока у Причорномор'ї в останні
роки залишається досить стабільним і складає 50,6—
50,5 тис. т. Незважаючи на спад виробництва, найбіль�
шими виробниками молока залишаються Миколаївська
та Одеська області. Спостерігається ріст виробництва
молока у Херсонській області у 2,6 рази за період
2004—2008 рр. [3].

За період 2000—2008 рр. в Україні відбувся знач�
ний ріст виробництва жирних сирів (у 4,05 рази) до рівня
273,6 тис. т, що на 49 % вище рівня 1990 р.

У Причорномор'ї провідними виробниками сирів є
Херсонська та Миколаївська області. У Херсонській
області виробляється 15,4 тис. т сирів, що у 1,88 рази
більше, ніж у 1990 р., у Миколаївській області на 12,36
% більше рівня 1990 р. [2; 3; 4].

Виробництво кисломолочних продуктів у Причор�
номор'ї залишається стабільним, хоча в цілому по
країні у 2003—2008 рр. спостерігається ріст на 16 %.

Найбільшим виробником кисломолочних продуктів у
регіоні є Миколаївська область, на частку якої припа�
дає 40,5 % виробництва в регіоні і 4,9 % виробництва
в країні.

Протягом 1990—2008 рр. значно скоротилося ви�
робництво борошна в Україні — у 2,62 рази. У Причор�
номорському регіоні зниження виробництва було дещо
нижчим — 2,01 рази. Найменше скорочення відбулося
у Одеській області — 1,58 разів, найбільше у м. Севас�
тополь — 14,5 разів. В останні роки спостерігається ріст
виробництва борошна у АР Крим та Миколаївській об�
ластях. У інших областях регіону тенденція обсягів ви�
робництва відповідає загальнодержавній [1; 3].

Виробництво хлібобулочних виробів належить
до стратегічно важливих, таких, що забезпечує не
тільки потреби населення у харчуванні, але й соц�
іальну і політичну стабільність в країні. Втім, за пер�
іод 1990—2008 рр. відбулося суттєве скорочення
виробництва хліба та хлібобулочних виробів (в ос�
новному за рахунок останніх) у 2,96 рази. Аналогіч�
на тенденція спостерігається і у Причорномор'ї, де
відбулося скорочення виробництва у 2,68 рази. Най�
більший спад виробництва відбувся у АР Крим — у
3,1 рази, найменший у м. Севастополь — 1,63 рази.
На частку регіону припадає 13,66 % виробництва
хлібобулочних виробів в країні і 15,1 % населення
країни. Отже, населення регіону забезпечене хлібо�
булочними виробами менше, ніж у середньому по
країні [3].

Слід відзначити, що скорочення виробництва відбу�
вається в основному за рахунок виробів з борошна ви�
щих сортів, а виробництво соціально�значимих видів
продукції залишається стабільним.

Виробництво цукру у Причорномор'ї є незначним у
масштабах країни (5,04 % до загального виробництва
в країні), оскільки сьогодні цукрові буряки не є культу�
рою спеціалізації регіону. Хоча у 1990 р. на частку При�
чорномор'я припадало більше 22 % виробництва цук�
ру. Припинено виробництво цукру у АР Крим, у Одеській
області за аналізований період виробництво скороти�
лося у 4,51 рази [3; 4].

Підвищення цін на продукти харчування об'єктив�
но пояснюється тим, що ціноутворення майже по�
вністю формує фінансову систему харчових під�
приємств. В Україні значну роль у політиці ціноутво�
рення продовольчих товарів відіграє державне регу�
лювання.

Недосконалість сільськогосподарських цін у оцінці
з позиції потреб нормального відтворювального проце�
су гальмує динаміку сільськогосподарського виробниц�
тва. Тому підвищення техніко�економічної ефективності
сільськогосподарського виробництва як необхідна пе�
редумова його конкурентоспроможності і конкуренто�
спроможності харчової промисловості є ключовим
рішенням фінансових проблем агропродуктового сек�
тора.

На ринку товарів харчової промисловості ціни ви�
робників і торгівлі у період 2000—2001 рр. зростали
майже паралельно, не порушуючи існуючого диспари�
тету цін виробників і торгівлі, а також розрив цін сіль�
ськогосподарських виробників і харчової промисло�
вості.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Принципові зміни відбулися у 2002 р.: в Україні
виникло рідке у світовій практиці макроекономічне
явище — дефляція, яка була забезпечена знижен�
ням цін на продовольство. Здешевлення продоволь�
чих товарів стало можливе завдяки значному зни�
женню цін сільськогосподарських виробників: з 2002
р. у сільськогосподарських підприємств — на 12,6
% [4].

Падіння цін сільськогосподарського виробницт�
ва призвело до розширення обсягів переробки
сільськогосподарської сировини і покращення показ�
ників споживання харчової продукції. Дискримінація
цін агросфери загострила несправедливість міжгалу�
зевого обміну, що привело у 2003 р. до скорочення
виробництва продукції сільськогосподарських
підприємств, фермерських господарств і господарств
населення.

Аналіз даних дає змогу визначити, що кон'юнктура
ринку харчових продуктів відрегулювала вектор цін на
сільськогосподарську продукцію з 2004 р. у бік збіль�
шення. Це пояснюється тим, що ринки продукції сіль�
ського господарства і продуктів переробки сільськогос�
подарської сировини є висококонкурентними, а ринки
продукції харчової промисловості є менш конкурентни�
ми. Найменш конкурентними є ринки м'ясних напівфаб�
рикатів (найбільшим виробником є Козятинський м'я�
сокомбінат, який є основним постачальником напівфаб�
рикатів для мережі ресторанів швидкого харчування
"McDonalds" на території України та деяких інших країн
СНД), плодоовочевих консервів і соків (продукція,що
виготовляється під торговельними марками "Чумак",
"Sandora", "Jaffa", "Верес") тощо.

Відносно конкурентними є ринки борошна та круп
(кількість виробників досягає 250), цукру, молокопро�
дуктів і ковбасних виробів.

При розробці інноваційної стратегії розвитку аг�
ропродовольчої сфери регіону слід враховувати по�
тенційно можливу стратегію ціноутворення на продо�
вольчі товари: можливість відшкодування витрат інно�
ваційного виробництва цінами ринку; механізм вста�
новлення нижньої ціни; властивості встановлення пре�
стижних цін; лідерство на ринку або у галузі. Правиль�
не визначення ринкових позицій продовольчих то�
варів дозволить визначити достатні інвестиції у роз�
виток конкретного напряму агропродовольчого ви�
робництва.

Аналіз даних за 2002—2009 рр. дозволяє зробити
висновок про те, що в усіх регіонах і у країні вцілому
ціни на продовольчі товари зростали більшими темпа�
ми, ніж на непродовольчі товари та послуги. Втім, ріст
доходів населення випереджає ріст цін на продовольчі
товари, що збільшує фізичний обсяг реалізації продо�
вольчих товарів [3; 4].

У процесі інфляційного і конвергентного росту
цін ключовою проблемою стає забезпечення росту
ціни праці порівняно з ростом цін на продукти праці,
насамперед на продовольство. Така цінова пропор�
ція досягнута в Україні. Гармонійним напрямом аг�
ропродовольчої політики є розширення внутрішнь�
ого ринку продовольства, збереження на ньому
конкурентних відносин, вирішення соціальних про�
блем.

В Україні існують невиправдано високі регіональні
відмінності у доходах населення і споживанні у серед�
ньому на душу населення всіх без виключення продуктів
харчування. Вони спостерігалися і у відносно стабільні
для економіки часи, а сьогодні ці відмінності посилили�
ся.

Україна має достатньо розвинуту транспортну си�
стему, що дозволяє протягом однієї�двох діб достав�
ляти продукти з одного кінця країни у інший. Однак
відмінності у потенціалі ринку і структурі споживан�
ня у домогосподарствах за регіонами є суттєвими. Це
є результатом "залишкової" політики щодо соціаль�
ного розвитку і низькоефективної системи розподі�
лу.

ВИСНОВКИ
Дані щодо виробництва агропродовольчої про�

дукції на душу населення у регіонах не характеризу�
ють фактичне споживання населення. Сьогодні на
структуру харчування більшою мірою впливає такий
показник кон'юнктури ринку, як ціна продукції, тобто
потенціал доходу споживача. Висока якість продукції
має слабкий вплив на структуру споживання. Звідси
дані щодо споживання продуктів харчування визначи�
ли особливість ринку Причорномор'я: найбільша пи�
тома вага споживання хлібу і хлібопродуктів, картоплі
та овочів зберігається у Миколаївській та Херсонській
областях, де рівень сукупних (тобто грошових і нату�
ральних) доходів населення нижче, ніж у інших облас�
тях Причорномор'я. У Одеській області і АР Крим
структура споживання харчових продуктів удоскона�
люється в бік збільшення розмаїття і калорійності спо�
живання.

Дані висновки підтверджують актуальність вирів�
нювання рівня соціально�економічного розвитку у
внутрішній структурі Причорномор'я для забезпечен�
ня сталого якісного підйому регіону на інноваційній ос�
нові.
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