
Труды Одесского политехнического университета, 2004, вып. 2(22)  1

УДК 338.439.4: 330.341.4(477.74)  П.О. Антонюк, канд. екон. наук, Ін-т проблем ри-
нку та екон.-екол. дослідж. НАН України,
О.П. Антонюк, канд. екон. наук, доц., 
В.С. Дойч, інженер,
Одес. нац. акад. харчових технологій 

АНАЛІЗ СТРУКТУРНИХ ЗМІН В ХАРЧОВІЙ 

ПРОМИСЛОВОСТІ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
П.О. Антонюк, О.П. Антонюк, В.С. Дойч.

Анализ структурных изменений в пищевой 
промышленности Одесской области. Проанали-
зированы основные аспекты структурных измене-
ний в отрасли, их влияние на финансовые резуль-
таты. Предложены мероприятия по усовершенст-
вованию некоторых структур и повышению эф-
фективности функционирования отрасли.

P.O. Antonyuk, O.P. Antonyuk, V.S. Doych. The 
analysis of structural changes in the food-
processing industry of the Odessa region. The basic 
aspects of structural changes in the branch their influ-
ence on financial results are analysed. Actions aimed 
at for improvement of some structures and increase of 
the branch's operation efficiency are offered. 

 
Важливою умовою успішного економічного розвитку країни виступає регіональна політи-

ка, яка має бути спрямована на формування і розвиток повноцінних регіональних підсистем.
Вітчизняні економісти у своїх дослідженнях значну увагу приділяють ролі регіонів у ста-

новленні економіки України. Питання нерівномірного розподілу продуктивних сил в регіонах,
стан їх соціально-економічного розвитку, пошук різноманітних методів і механізмів для вирі-
шення практичних проблем, диференціація функцій між різними рівнями державного управ-
ління певною мірою розроблені в працях вітчизняних економістів [1]. 

Розглянемо розвиток галузі промисловості на основі використання економіко-
статистичного аналізу для пошуку шляхів вирішення регіональних проблем розвитку вироб-
ництв цієї галузі та підвищення ефективності їх функціонування.

Харчова промисловість відіграє надзвичайно важливу роль в економіці Одеської області.
У структурі промислового виробництва за 2002…2004 рр. вона займає перше місце і забезпечує 
33,4 % загального обсягу продукції (аналогічний середньоукраїнський показник становить бли-
зько 19 %). В такій ситуації харчова промисловість історично визначає профіль регіону [2]. 

Харчова промисловість не тільки суттєво впливає на формування результативних показни-
ків області, але, з огляду на тісний взаємозв'язок з іншими галузями, ефективність її розвитку 
характеризує якість господарської діяльності регіону в цілому. Саме аналіз дозволить сформу-
вати найбільш об'єктивний погляд на стан справ у цій важливій соціально-орієнтованій галузі 
промисловості. При оцінці сучасної структури харчової промисловості й визначенні найбільш 
результативних напрямів її трансформації доцільно враховувати галузевий та інституціональ-
ний аспекти. Дослідження структури дає змогу не тільки виявити причини диспропорцій у да-
ній галузі, але й розглянути перспективні напрями активної структурної політики держави у
взаємозв'язку з вирішенням проблем розвитку всього агропромислового комплексу.

Сучасна галузева структура харчової промисловості області є результатом тенденції її роз-
витку в минулому та сучасних структурних зрушень (табл. 1). Як свідчать дані таблиці, найбі-
льший розвиток отримали галузі, що орієнтуються на переробку сільськогосподарської сирови-
ни місцевого виробництва: промислове перероблення овочів та фруктів, виробництво жирів,
молочна промисловість, виробництво круп і борошна, хліба і хлібобулочних виробів, виробни-
цтво дистильованих алкогольних напоїв і вина. Частка цих виробництв у 2003…2004 рр. скла-
ла, відповідно 74,2 % і 66,6 % [3].На сьогодні це основа галузі регіону, що ставить серйозні 
проблеми перед сільськогосподарським виробництвом з точки зору забезпечення промисловос-
ті якісною сировиною в необхідній кількості.
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Таблиця 1 

Структура продукції харчової промисловості та перероблення сільськогосподарських продуктів 
в Одеській області 

Структура, %
2001 2002 2003 2004 

Всього 100,0 100,0 100,0 100,0 
М'ясна промисловість 
Промислове виробництво рибної продукції 
Промислове перероблення овочів та фруктів 
Виробництво жирів 
Молочна промисловість 
Виробництво круп, борошна 
Виробництво хліба і хлібобулочних виробів 
Виробництво цукру 
Виробництво цукристих кондитерських виробів 
Виробництво дистильованих алкогольних напоїв 
Виробництво вин 
Виробництво пива 
Виробництво мінеральних вод, прохолодних напоїв 
Виробництво інших харчових продуктів 

5,1 
2,1 
8,3 
16,0 
7,8 
4,9 
9,4 
3,3 
10,6 
10,6 
16,3 
1,3 
1,2 
3,1 

5,4 
2,8 
8,3 

15,4 
7,8 
2,2 
7,2 
3,9 
8,2 

13,2 
16,8 
1,6 
1,2 
5,8 

5,8 
3,0 
11,3 
16,6 
6,6 
4,8 
6,9 
5,4 
7,6 
15,1 
12,9 
0,8 
0,9 
2,2 

6,9 
4,9 

10,3 
8,9 
7,2 
5,1 
8,7 
5,0 
7,7 

12,5 
13,9 
0,1 
1,1 
7,7 

Розраховано за даними Одеського обласного управління статистики 

Криза середини 90-х років минулого сторіччя негативно вплинула на розвиток харчової 
індустрії. Більшість галузей і виробництв до цього часу не досягли рівня 1990 р. (табл. 2) [4]. 
Наведені дані свідчать, що в 1995 р. у порівнянні з 1990 р. відбувся значний спад виробництва 
по всіх видах продукції, крім борошна. В деяких галузях спад триває. М'ясна, молочна, мака-
ронна галузі відносяться до стагнаційних сегментів харчової промисловості, де показники обся-
гу виробництва складають 1,8…19,1 % від рівня 1990 р., в результаті чого відбулося суттєве 
зниження споживання їх продукції населенням області. В складному становищі знаходиться 
цукрова промисловість регіону, рівень виробництва в якій залежить від переробки імпортного 
цукру-сирцю, поставки якого регулюються розміром встановленої квоти. Цукрові заводи, що 
переробляють цукрові буряки, знаходяться в стані глибокої кризи з причини незабезпеченості 
сировиною. Виробництво цукру з вітчизняної цукросировини у 2003…2005 рр. в середньому за 
рік склало 38,7 % від рівня 1990 р., а в загальному виробництві цукру частка цукрових буряків 
склала лише 30,1 %. 

Таблиця 2 
Динаміка виробництва найважливіших видів продукції харчової промисловості 

в Одеській області в 1990…2005 рр.

2005 р. у % до Види продукції 1990 1995 2003 2005 1990 1995 
Олія, тис. т
Маргарин, тис. т
Борошно, тис. т
Кондитерські вироби цукристі, тис. т
Дріжджі, тис. т
Цукор-пісок, тис. т

в т.ч. з цукрових буряків 
Макаронні вироби, тис. т
Масло тваринне, тис. т
М'ясо, тис. т
Сири жирні, т
Коньяк, тис. дал 
Вина виноградні, тис. дал 

96,3 
10,7 

233,4 
44,2 
5,9 

482,6 
102 
20,5 
17,8 

141,0 
12,1 
411 

4792 

54,4 
9,5 

264,0 
14,5 
4,6 

233,8 
47,4 
3,5 
7,0 
25,0 
3,9 
209 

3473 

106,1 
49,3 

152,4 
29,0 
10,0 

340,3 
31,6 
1,0 
2,3 
6,5 
2,2 
593 

3549 

124,7 
58,4 

122,5 
21,1 
13,4 
81,0 
37,7 
1,6 
3,4 
2,5 
2,6 
653 

3128 

129,5 
5,5 р.
52,7 
47,7 

2,3 р.
16,7 
37,0 
7,8 
19,1 
1,8 
21,5 

158,9 
65,2 

2,3 р.
6,1 р.
46,4 

145,5 
2,9 р.
34,6 
79,5 
45,7 
48,6 
10,0 
66,7 

3,1 р.
90,0 

Як відомо, починаючи з 1999 р. ситуація в промисловості, в тому числі у харчовій галузі 
почала змінюватися на краще, що знайшло своє відображення у зростанні обсягів виробництва 
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деяких видів продукції. Так, в 2005 р. у порівнянні з 1995 р. обсяг продукції олієжирового ком-
плексу збільшився у 2,3 разу по олії і в 6,1 разу по маргарину. Виробництво кондитерських ви-
робів зросло до 145,5 %, дріжджів хлібопекарських — у 2,9 разу, а коньяків — у 3,1 разу.

Одним з визначальних чинників, що впливають на розвиток і формування харчової та пе-
реробної промисловості в сучасних умовах, є стан сировинної бази. На думку спеціалістів,
зниження виробництва продукції харчової промисловості більш ніж на 60 % зумовлено скоро-
ченням обсягів переробки сільськогосподарської сировини, що пояснюється тривалим змен-
шенням обсягів її виробництва [5]. Так, в області в 2005 р. у порівнянні з 1990 р. обсяг вироб-
ництва склав (%): м'яса — 34,8; молока — 61,4; цукрових буряків — 11,3; винограду — 48,4. 
Саме в галузях, що використовують ці види сільськогосподарської сировини, має місце найбі-
льший спад виробництва.

Важливим чинником розвитку харчової промисловості мало стати вдосконалення органі-
заційних форм господарювання на основі роздержавлення і приватизації, розвитку малого під-
приємництва. Проте реалізовані в галузях варіанти приватизації підприємств, розвитку малого 
бізнесу не стали сприятливими для їх розвитку.

Мале підприємництво з виробництва харчових продуктів в області розвивається низькими 
темпами попри наявність сталого платоспроможного попиту на продукцію. Про незадовільний 
стан справ у малому бізнесі свідчать такі матеріали. За період 2002…2004 рр. чисельність ма-
лих підприємств зменшилась з 332 до 307. Частка продукції малих підприємств у загальному 
виробництві галузі зменшилась з 4,6 % у 2002 р. до 2,5 % у 2004 р. У цьому ж році 44,7 % під-
приємств закінчили господарську діяльність із збитком у сумі 14,8 млн грн, а загальний фінан-
совий результат до оподаткування усіх малих підприємств склав 12,2 млн грн. збитків.

Зміни в галузі не дозволили досягти ефективних зрушень як у виробництві, так і рівні його 
ефективності. Останні роки характеризуються надзвичайно низьким рівнем рентабельності ха-
рчової промисловості та перероблення сільськогосподарських продуктів. Так, за період 
2001…2004 рр. рентабельність операційної діяльності галузі зменшилась з 5,9 % до 1,6 %. Слід 
зауважити, що в цілому по промисловості області рентабельність у 2004 р. склала 4,9 %. Кіль-
кість збиткових підприємств хоч і зменшується, все ж залишається досить значною — 40,8 % у
2004 р. Збитки цих підприємств значно зменшують загальний прибуток до оподаткування, який 
не відповідає частці харчової індустрії в промисловості області.

Так, якщо в останні роки харчова продукція займала близько третини промислового виро-
бництва, то у фінансових результатах її частка склала у 2004 р. всього 2,9 %. 

Причиною недосягнення рівня виробництва 1990 р., низької ефективності поряд з пробле-
мами забезпечення сировиною є невисокий технічний рівень матеріально-технічної бази, паси-
вність в інноваційній діяльності. Станом на 1.01.2005 р. основні засоби підприємств харчової 
промисловості та перероблення сільськогосподарських продуктів оцінювалися у 2846 млн грн.,
а ступінь зносу склала 64,9 %, тобто більше, ніж в будь-якій іншій галузі обробної промислово-
сті.

В той же час за даними за 2004 р. лише 17 підприємств з 427 впроваджували технологічні 
інновації загальною вартістю 17750,6 тис. грн. або 10,2 % цих витрат по промисловості в ціло-
му. Повільний перехід галузі до інноваційної моделі розвитку пов'язаний з нестачею інвести-
цій. Обсяг інвестицій в основний капітал не задовольняє потреби галузі. В 2004 р. розмір цих 
інвестицій оцінювався у 37,7 млн. грн, що складає 1,3 % вартості основних засобів.

Сучасний стан харчової промисловості та перероблення сільськогосподарських продуктів 
суттєво впливає на зовнішньоторговельну діяльність (табл. 3). 

В зовнішньоторговельному обороті області частка продовольчої продукції досить скромна 
і за даними за 2005 р. склала лише 13,9 %. До того ж, як свідчать дані таблиці 3, експорт продо-
вольчої продукції скоротився з 232,7 млн грн у 2002 р. до 142,1 млн грн у 2005 р., або на 38,9 
%. Скорочується також експорт продукції харчової промисловості, що в деякі роки призводить 
до від'ємного сальдо. Галузь не використовує в повній мірі наявний експортний потенціал.
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Таблиця 3 

Динаміка експорту та імпорту продовольчої продукції Одеської області 

Експорт Імпорт 
З неї продукції 
харчової про-
мисловості 

З неї продукції 
харчової промис-

ловості Всього,
млн грн 

В т.ч. продо-
вольчої про-
дукції, млн 

грн абс.
знач. %

Всього,
млн грн 

В т.ч. продово-
льчої продукції,

млн грн абс.
знач. %

2002 979,7 232,7 61,7 26,5 1159,9 153,7 77,9 50,7 
2003 1048,9 222,3 109,9 49,4 1246,9 245,7 143,7 58,5 
2004 1053,6 153,9 76,0 49,4 1285,2 150,8 59,1 39,2 
2005 1019,4 142,1 65,1 45,8 1988,1 195,7 57,4 29,3 

Як свідчать результати дослідження, ситуація в галузі досить складна. Не подолано спад в
ряді харчових виробництв, незабезпеченість їх сировинними ресурсами, низький технічний рі-
вень, невисока ефективність, скорочення експорту харчової продукції. Галузь потребує рішу-
чих змін, особливо з огляду на вступ України до СОТ.

Удосконалення виробничих структур харчової промисловості має включати:
— повне забезпечення галузей харчової промисловості сировиною на основі інтенсифікації 

сільськогосподарського виробництва;
— розвиток матеріально-технічної бази на основі новітніх технологій, створення якісно 

нових підприємств, що виробляють конкурентоспроможну продукцію;
— створення економічних і фінансових передумов для оновлення технічного потенціалу 

харчової промисловості та її сировинної бази;
— створення сприятливого правового середовища для підприємств харчової промисловос-

ті, стимулювання розвитку приватної ініціативи та підприємництва.
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