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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ РЕСУРСІВ НА 

ХАРЧОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ  

 

У статі оцінено сучасний стан та тенденцій розвитку підприємств галузі. 
Розглянуто основні фактори, що впливають на рівень використання 

економічних ресурсів на підприємствах харчової промисловості України. 

 

В статье оценено современное состояние и тенденции развития предпри-

ятий отрасли. Рассмотрено основные факторы, что влияют на уровень 

использования экономичных ресурсов на предприятиях пищевой про-

мышленности Украины. 

 

The article assesses the current state and trends in the food industry. 

Considered the main factors affecting the level of economic resources by the 

food enterprises in Ukraine. 

 

Харчова промисловість є однією з стратегічно важливих галузей світо-

вої економіки, економіки кожної країни та будь-якого регіону, що зумовлено 

її особливою роллю в задоволенні потреб населення в продовольчих товарах. 

Харчова промисловість в Україні має надзвичайно сприятливі умови для її 

ефективного розвитку, є однією з провідних ланок всієї економіки, промис-

лового та агропромислового комплексів, ефективне функціонування якої є 

основоположним чинником економічного і соціального зростання, головною 

умовою забезпечення підвищення життєвого рівня населення [1]. 

Харчова промисловість України має цілий ряд специфічних особливостей, 

обумовлених наявними ресурсами, виробничим потенціалом та іншими фак-

торами, які визначають закономірності і тенденції її розвитку. Сьогодні важ-

ливе практичне значення набуває питання адаптації суб’єктів господарюван-

ня галузі до ринкових умов під впливом широкого кола зовнішніх та внутрі-

шніх чинників, які в свою чергу впливають на механізм та ефективність ви-

користання економічних ресурсів, а в подальшому на результат  господарсь-

кої діяльності окремого підприємства та галузі в цілому. 

Вивченню проблем та розкриттю суті досліджуваних явищ присвячені 

праці таких науковців, як Б.М. Данилишина, Л.В. Дейнеко [1], А.О. Заїнчков-

ського, П. М. Купчак [5], О. І.Лайко, В.М. Лисюк [3], Б.Я. Панасюка,                  

П.Т. Саблука, І.О. Сингаївського, М.П. Сичевського, Л.В. Страшинської, 

В.М. Трегобчука, Л.Г. Чернюк, І.Р. Юхновського, Т.В. Якимчук [7] та інших. 



Вісник Національного університету водного господарства та  

природокористування 

 101

Однією з причин, яка змушує фахівців аналізувати стан підприємств хар-

чової промисловості і знаходити способи підвищення ефективності їхньої ді-

яльності, є постійна зміна умов функціонування. Це й обумовлює актуаль-

ність даної статті.  

Метою статті є дослідження основних чинників, що впливають на функ-

ціонування та стан суб’єктів господарювання харчової промисловості Украї-

ни, та на рівень використання економічних ресурсів на підприємствах галузі. 

Узагальнення проблем розвитку харчової промисловості в умовах ринкових 

відносин та розроблення рекомендацій і пропозицій щодо їх вирішення. 

На результати виробничо-господарської діяльності будь-якого підпри-

ємства постійно діють певні зовнішні та внутрішні фактори. Економіка краї-

ни щорічно витримує потужні «шоки», а саме: підвищення цін на природні 

ресурси, повномасштабне розгортання світової агроінфляції, наслідки еконо-

мічної кризи та інші. В свою чергу такі зміни в економіці негативно позна-

чаються на ефективності використання економічних ресурсів та на результа-

тах діяльності підприємств харчової промисловості.  

Результати аналізу основних показників роботи підприємств з виробницт-

ва харчових продуктів у 2007–2010 р.р. (таблиця) свідчать про те, що існує 

низка негативних чинників, які стримують їх розвиток. 

За останні роки на підприємствах галузі спостерігаються тенденції спаду 

майже за всіма показниками: індекс виробництва продукції у 2010 році досяг 

103,2% порівняно з 107,5%  у 2007. Кількість найманих працівників зменши-

лася на 93,8 тис. осіб у 2010 році порівняно з 2007, та  склала 418,7 тис. осіб. 

У 2009 році проти 2008 спостерігалося незначне зростання відсотку реалізо-

ваної продукції до загального обсягу промислової продукції на 4%. Однак 

даний показник у 2010 році зменшився на 2,1% та склав 17,5% [2]. 

Особливий інтерес для дослідження тенденцій розвитку підприємств хар-

чової промисловості представляє зіставлення динаміки зміни прибутку і кі-

лькості збиткових підприємств. Питома вага прибуткових підприємств в хар-

човому виробництві є більшою, ніж в середньому по господарському ком-

плексу України [3]. Незважаючи на значне збільшення прибутку підпри-

ємств, кількість збиткових господарств у 2007–2010 р.р. перебуває на рівні 

34- 38%.  

Виходячи з цього, можна допустити, що прибуток у промисловості, так 

само як і у народному господарстві в цілому, формує невелика кількість ус-

пішних підприємств [4]. 

На нашу думку, основними перешкодами для розвитку галузі є недостатня 

ефективність ринків сільськогосподарської продукції, монополія великих то-

рговельних компаній, низька якість сировини та кінцевої продукції, невідпо-

відність системи державного регулювання безпечності харчових продуктів 

європейській та міжнародній практиці, неефективна система надання кредит-
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них ресурсів (в т. ч. державних дотацій), а також відсутність ринку землі у 

поєднанні з мораторієм на продаж сільськогосподарських земель[5]. 

Харчова промисловість надзвичайно тісно пов’язана з сільським госпо-

дарством, яке є головним постачальником сировини для неї.  Від нього зале-

жать не тільки обсяги виробництва готових продовольчих товарів, але й їх 

асортимент, якість та загальна цінова динаміка на продовольчому ринку кра-

їни. Однак останніми роками через скорочення обсягів сільськогосподарсько-

го виробництва все більше загострюється проблема забезпечення харчової 

промисловості сировиною у необхідному асортименті і потрібної якості.  

 

Таблиця  

Основні показники роботи підприємств з виробництва харчових            

продуктів, напоїв та тютюнових виробів України у 2007–2010 рр. 

 

Показник 

Роки 

2007 2008 2009 2010 

Індекси промислової продукції, 

% 
107,5 97,9 94,0 103,2 

Кількість найманих працівників, 

тис. осіб 
512,5 478,4 435,5 418,7 

Фонд оплати праці,  

млн. грн. 

7385,2 

 

9187,4 

 

9177,0 

 

10579,9 

 

Середньомісячна заробітна  

плата, грн 

1200,95 

 

1600,55 

 

1755,81 

 

2105,82 

 

Обсяги реалізованої продукції, 

млн  грн 

121106,7 

 

154619,0 

 

170847,4 

 

202217,2 

 

У % до загального обсягу реалі-

зованої промислової продукції 

 

15,6 

 

 

15,6 

 

 

19,6 

 

 

17,5 

 

Фінансові результати від зви-

чайної діяльності до оподатку-

вання, млн грн 

3711,3 

 

 

−5468,6 

 

 

5856,5 

 

 

4912,5 

 

 

Підприємства, які одержали 

прибуток, % 

66,8 

 

61,9 

 

62,9 

 

60,4 

 

Чистий прибуток (збиток), млн 

грн 

 

2096,8 

 

 

6676,0 

 

 

3510,7 

 

2265,8 

Рентабельність операційної  

діяльності, % 

4,7 

 

1,9 

 

5,4 

 

4,5 
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Оцінюючи стан і перспективи сировинної бази для харчової промисло-

вості, необхідно відзначити, що на сьогодні найбільш сприятлива ситуація 

складається у виробництві зерна, насамперед пшениці. Сприятлива ситуа-

ція із забезпеченням потреб харчової промисловості в насінні олійних ку-

льтур. Низька рентабельність виробництв цукрового буряку, картоплі, 

овочів, плодів та ягід зумовлює низьку конкурентоспроможність перероб-

них підприємств. Тільки за умови подолання недоліків у забезпеченні га-

лузі необхідною сировиною можуть бути повною мірою використані іс-

нуючі і потенційні можливості виробництв, наявні потужності яких здатні 

повністю задовольнити потреби країни у харчових продуктах.  

Одним з найважливіших завдань розвитку сировинної бази харчової 

промисловості є підвищення якості продукції сільського господарства, 

виробництво сировини із заданими технологічними властивостями. На-

самперед це стосується харчової сировини, яка має відповідати екологіч-

ним і санітарним стандартам та вимогам, особливо у виробництві дитячо-

го і дієтичного харчування. Без дотримання цих вимог важко розрахову-

вати на освоєння зовнішніх ринків. 

Крім того, існують й інші фактори, що стримують розвиток харчової 

промисловості. Нестача оборотних коштів обмежує обсяги закупівлі си-

ровини, особливо сезонної; відсутність достатньої кількості виробництв 

для переробки сільськогосподарської сировини в місцях виробництва та 

потужностей для її глибокої безвідходної переробки. 

До чинників, які гальмують розвиток харчової промисловості і мають 

негативний вплив на ефективність діяльності підприємств, крім стану си-

ровини, належить також стан основних засобів. Згідно зі статистичними 

даними, у дію постійно вводяться нові основні засоби, але, як показує 

практика, лише незначна частина промислових підприємств здійснює 

оновлення цих засобів на належному інноваційному рівні, решта, як пра-

вило, обмежується заміною зношених деталей чи зміною обладнання на 

аналогічне. Так, впродовж 2001–2007 рр. рівень інновацій не перевищував 

2% у загальному обсягу інвестицій в основний капітал при значних вкла-

деннях в основні засоби. Причиною такого стану справ найчастіше є від-

сутність у підприємств можливості фінансувати ефективне оновлення ос-

новних засобів. Внаслідок цього на промислових підприємствах половина 

обладнання використовується більше 20 років, тобто відбувається нагро-

мадження застарілої техніки й устаткування, що знижує продуктивність їх 

використання та збільшує витрати на утримання й експлуатацію. Варто 

зауважити, що підприємства, які не використовують передове обладнання 

та нові технології, перетворяться з часом на аутсайдерів ринку [6]. 

Однією з головних причин технологічної відсталості вітчизняної хар-

чової промисловості є уповільнення й неупорядкованість інвестиційних та 

інноваційних процесів. Харчова промисловість у цілому вважається інвес-



Випуск 2(58) 2012 р. Серія «Економіка» 

 104

тиційно привабливою галуззю завдяки короткому періоду окупності вкла-

дених інвестицій. Водночас у підгалузях і в регіонах спостерігається зна-

чне розшарування. 

Потрібно визнати, що технічне переозброєння підприємств харчової 

промисловості відбувається насамперед за рахунок іноземних інвестицій і 

саме вони нині визначають структурно-динамічні процеси в галузі. 

Що стосується спрямування внутрішніх інвестицій в харчову промис-

ловість, то понад половину з них (60832,2 або 51,4%) були вкладені в під-

приємства Донецької, Київської, Харківської, Полтавської, Одеської обла-

стей та м. Києва – тобто тих індустріальних регіонів з розвиненим аграр-

ним сектором, в яких галузь традиційно мала високі показники ефектив-

ності розвитку. Прямі іноземні інвестиції мали більшу регіональну конце-

нтрацію, хоча надходили у всі регіони. Близько половини їх обсягу на-

дійшло в три регіони: Київську (27,2%), Одеську (8,8%) та Запорізь-

ку (12,9%) [6]. 

На наш погляд, настав час для радикальної перебудови інвестиційної 

політики, оскільки зменшення ролі держави в цьому процесі не було ком-

пенсовано можливостями ринкової самоорганізації інвестиційних проце-

сів. 

Усі негативні чинники впливу на діяльність підприємств харчової 

промисловості особливо гостро дали про себе знати у 2008 р., коли Украї-

на стала членом Світової організації торгівлі. 

З одного боку, вступ до цієї організації повинен покращити імідж на-

шої країни, позитивно вплинути на її інвестиційну привабливість, дати 

можливість підприємствам, у тому числі і підприємствам харчової проми-

словості, розширити ринки збуту, зменшити тарифні і нетарифні обме-

ження входження на ринки країн ЄС, сприяти розвитку підприємств. З 

іншого боку, після вступу до СОТ Україна сама стала більш відкритою 

для іноземних товаровиробників і, як виявилось, не всі вітчизняні підпри-

ємства готові до гідної конкуренції з ними. Крім того, фахівці харчової 

промисловості побоюються, що на внутрішньому ринку з'явиться неякісна 

іноземна продукція, оскільки Україна, на відміну від європейських країн, 

не завжди здатна захистити споживачів за допомогою санітарних і вете-

ринарних бар'єрів [7]. 

Враховуючи вищесказане, слід зазначити, що вступ до СОТ по-різному 

позначився на підприємствах різних галузей харчової промисловості. 

Ці зміни є позитивними для підприємств зернової, кондитерської, ал-

когольної та пиво-безалкогольної галузей, олійно-жирового комплексу. 

Вступ до СОТ дозволяє їм збільшити обсяги експортованої продукції, 

оскільки внутрішній ринок цих видів товарів насичений. Конкуренції з 

боку імпортерів на вітчизняному ринку вони не бояться, бо переконані в 

лояльності споживачів до своєї продукції [8] 
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Щоб бути конкурентоспроможним як на внутрішньому, так і на зовні-

шньому ринках, підприємствам харчової промисловості необхідно працю-

вати за стандартами СОТ. Це потребує значних капіталовкладень для удо-

сконалення як основних засобів, так і сировинної бази, а тому перед підп-

риємствами виникло питання пошуку фінансових ресурсів для здійснення 

необхідних інвестицій. 

Значний вплив на стан підприємств харчової промисловості здійснила 

економічна криза у 2008 році. 

Економічна криза набула соціального характеру – у 2008 р. було звіль-

нено 77,4 тис. працівників. Чисельні скорочення вплинули на рівень до-

ходів населення. Знижена купівельна спроможність населення сприяла 

хоча й помірному, проте зниженню обсягів реалізованої продукції харчо-

вих підприємств у натуральному вираженні. Частина споживачів відмови-

лась від дорогих видів харчових продуктів, надавши перевагу дешевшим. 

Все це в поєднанні зі зростаючою дебіторською заборгованістю знизило 

платоспроможність підприємств та їхню здатність до самофінансування 

необхідних проектів з удосконалення діяльності. 

Що стосується кредитного фінансування, то можливість його викорис-

тання також значно знизилась у зв'язку з кризою ліквідності у банківській 

сфері, підвищенням вимог до позичальників. Розраховувати на державне 

фінансування чи залучення коштів шляхом емісії цінних паперів також не 

варто. Оптимальними варіантами фінансування проектів на сьогоднішній 

день для підприємств харчової промисловості є лізинг та інвестиції пере-

важно з боку іноземних інвесторів.  

Фактори фінансової кризи вплинули на платоспроможність самих ви-

робників харчової продукції, а також на фінансовий стан їхніх контраген-

тів, що і результувало збитковістю харчової промисловості України в 

2008 році. Однак зміни, внесені кризовими явищами, змусили шукати аль-

тернативні шляхи розвитку, переглянути політику роботи з дебіторами і 

кредиторами, і прибутковість в 2009 році в харчовій галузі було відновле-

но, що особливо ярко підкреслює, на фоні збитковості в 2009 році майже 

всього народногосподарського комплексу, конкурентні переваги та наявні 

передумови для розвитку харчового виробництва в Україні [3]. 

Проведений нами аналіз розвитку харчової промисловості України 

показав залежність ефективності її функціонування від цілого ряду чин-

ників, серед яких найбільш визначальну роль відіграють наступні: забез-

печеність сировинними ресурсами та ефективність розвитку сільськогос-

подарського виробництва; галузева структура харчової промисловості; за-

безпеченість основними засобами та їх стан; внутрішнє та іноземне інвес-

тування розвитку галузі; рівень розвитку ринкової інфраструктури; рівень 

та характер конкурентних відносин на ринках продовольчих товарів; ная-
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вність та ефективність заходів владних структур з підтримки вітчизняних 

виробників харчових продуктів та інші. 

Таким чином, аналіз розвитку харчової промисловості дозволив визна-

чити основні напрямки його вдосконалення, а саме: формування потужної 

сировинної бази харчової промисловості регіонів України у відповідності 

до наявного ресурсного потенціалу і природнокліматичних умов; розви-

ток матеріально-технічної бази харчової промисловості регіонів згідно 

світових вимог до забезпечення якості та безпеки продукції та в масшта-

бах, що відповідають потенціалу сировинної бази, потребам населення ре-

гіону та міжрегіонального та міждержавного обміну. 
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