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СТРУКТУРИЗАЦІЯ ЯК ЧИННИК СТАЛОГО РОЗВИТКУ 
ХЛІБОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ АПК

Розкрито основні проблеми розвитку хлібопродуктового 
підкомплексу в Житомирській області. Відзначаються спад виробництва 
та основні чинники, що його зумовили. Одним зі шляхів виходу з кризи 
запропоновано посилення інтеграційних процесів та організацію 
агропромислових компаній корпоративного типу.

Аналіз досліджень і публікацій. Питання ефективності виробництва 
в агропромисловому секторі економіки, зокрема на виробництві зерна та 
продуктів його переробки завжди привертало увагу дослідників. Цим 
проблемам присвячені дослідження В. Андрійчука [1], М. Лобаса [3], 
Г. Черевка, Л. Худолій [5]. Розкриваються методичні основи формування 

ринку зерна, аналіз адаптованості аграрних формувань у ринкових умовах.
Водночас питання розвитку хлібопродуктивного підкомплексу є 

недостатньо дослідженим на регіональному рівні. Тому завданням 
дослідження є проведення оцінки функціонування хлібопродуктивного 
підкомплексу, а також розробка пропозиції щодо його раціональної 
структури.
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Виклад основного матеріалу. В умовах формування ринкових 
відносин одним з основних чинників, що впливають на ефективність 
агропромислового виробництва, є структуризація         виробничо-
господарської       діяльності.     Сучасна структура        АПК,       зокрема
хлібопродуктивного підкомплексу, не в повній мірі є раціональною та 
ефективною, оскільки має недостатньо стимулів, які б забезпечували 
зростання ефективності. Тому великого значення набувають питання 
формування структури агропромислового виробництва, яка сприяє 
зростанню ефективності господарської діяльності.

Хлібопродуктивний підкомплекс – провідна ланка 
агропромислового комплексу України, завдяки розвитку якої досягаються 
позитивні зміни у суміжних галузях. Підкомплекс об’єднує виробників 
природної сировини (зерна), сировини для харчової промисловості, а 
також кінцевої продукції. Дослідження показали, що хлібопродуктивний 
підкомплекс є структурованою за функціональними, організаційними, 
ресурсними і технологічними ознаками полікомпонентною, 
борошномельної промисловості, зерновиробництва), головна мета якої 
надійне і достатнє постачання населення, промисловості зерном та 
продуктами його переробки.

Хлібопродуктивний підкомплекс Житомирської області – це 3 % 
загального обсягу виробництва валової продукції, 18 % чисельності 
зайнятих, 25,3 % товарної продукції отриманої в сільському господарстві 
та 10,7 % у харчовій промисловості області [2, 4]. Частка Житомирської 
області у виробництві і реалізації продукції хлібопродуктивного 
підкомплексу в державі протягом 2000-2004 рр. не перевищувала 3,5 %. 
Загальною є тенденція зниження частки підприємств Житомирської 
області у виробництві та реалізації продукції хлібопродуктивного 
підкомплексу на державному рівні. Виробництво понад 80 % усього обсягу 
продукції забезпечують 613 сільськогосподарських підприємств та 32 
великі переробні підприємства з виробництва борошна, хліба та 
хлібобулочних виробів.

Протягом 2000-2004 рр. скорочувалося виробництво основних видів 
продукції. Найбільший спад відбувся у борошномельній галузі у зв’язку зі 
скороченням продажу та надходжень унаслідок переважання виробництва 
на умовах давальництва. Так, валове виробництво скоротилося у два рази. 
Скорочення обсягів виробництва хліба та хлібобулочних виробів відбулося 
у 1,2 раза. Зростання в зерновій галузі на 13,9 % обумовлене головним 
чином природно-економічними умовами, зокрема підвищенням 
урожайності на 15,4 %. Збільшився випуск продукції великими 
підприємствами, однак це не вирішує продовольчої проблеми. Емпіричний
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аналіз засвідчив зростання кількості підприємств-виробників і зменшення 
їх розмірів та обсягів виробленої ними продукції (таблиця).

Аналіз розмірів підприємств хлібопродуктового підкомплексу
Житомирської області (з розрахунку на одне підприємство

РІК
К-сть 

підпри
ємств, од.

Вартість 
валової 

продукції, 
тис. грн

Вартість 
товарної 

продукції, 
тис. грн

К-сть
праців
ників,
чол.

Фонд
зарплати на 

1 праців
ника, грн

Вартість 
основних 
фондів, 
тис. грн

Верновиробництво
2000 508 286,0 283,3 33,4 33,8 1693,7
2001 518 337,2 278,9 3,1 38,1 1836,3
2002 526 309,5 232,3 27,7 40,5 1312,8
2003 547 203,5 200,1 16,5 33,3 926,2
2004 546 297,0 275,7 19,0 42,4 1257,8
Зміна
(+/-)

38 11,1 -7,6 -14,4 8,6 -435,9

Виробництво борошна
2000 34 854,4 454,9 36,6 82,7 1687,2
2001 41 446,0 263,0 21,9 65,3 519,0
2002 34 460,0 299,1 23,7 78,9 517,9
2003    34 453,5 304,5 22,4 73,7 512,8
2004 33 1706,1 267,5 22,6 89,9 498,3
Зміна -1 851,8 -187,4 -14 7,2 -1188,9

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів
2000 74 2299 725 53 155 333
2001 68 2389 1067 54 190 359
2002 65 1413 1475 52 229 369
2003 51 1959 2013 60 289 512
2004 53 1139 2524 52 334 509
Зміна
(+/-)

-21 -1160 1799 -1 179 175

Примітка. Опрацьовано за даними Держкомстату України.

У 2004 р. в середньому на одне зерновиробниче підприємство 
припадало: валової продукції  зернової галузі – 297,0 тис.  товарної 
продукції – 275,7, вартості основних фондів, задіяних на виробництві зерна 
–  1257,8,  оборотних  засобів  –  185,4  тис.  грн.  На  23  одиниці  порівняно з 
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2000 р. зменшилася кількість переробних підприємств, зокрема в 
борошномельній галузі – на 1, хлібопекарській – на 21. Причинами такого 
явища є банкрутство ряду підприємств та трансформаційні зміни у їх 
складі. Скорочення обсягів виробництва відбулося як наслідок зменшення 
посівних площ, обсягів реалізації внаслідок скорочення попиту на 
продукцію та слабкого розвитку інфраструктури, зокрема біржового 
сегмента. Продуктивний потенціал підприємств хлібопродуктивного 
підкомплексу Житомирської області використовується на 20-50 %,

На сучасному етапі на ринку склалися нерівні умови для 
господарської діяльності його суб’єктів: монополізм і недобросовісна 
конкуренція з боку споживачів зерна (приватних структур, грейдерів, 
інших посередників) унаслідок незначної їх кількості на ринку та високий 
рівень конкуренції виробників і недосконалість економічного механізму, 
повністю за рахунок неефективного механізму закупівельних і заставних 
цін.

Монографічний аналіз ряду великотоварних      підприємств
хлібопекарської галузі показав таке. Інтегровані акціонерні структури, 
засновниками яких є сільськогосподарські чи переробні підприємства, 
мають можливість застосовувати більш досконалі технології та системи 
машин, залучати висококваліфікованих керівників, спеціалістів та робочих 
масових Професій. Усе це забезпечує високий рівень продуктивності праці 
та низькі матеріальні і трудові витрати з розрахунку на одиницю 
виробленої продукції. Зокрема, заслуговує уваги досвід ВАТ „Новоград- 
Волинський хлібозавод” м. Новоград-Волинський Житомирської області. 
Виробничо-організаційна     структура ВАТ        „Новоград-Волинський
хлібозавод” (рисунок), яка є типовою для підприємств корпоративного 
типу.

Виробничо-організаційна структура ВАТ „Новоград-Волинський 
хлібозавод” передбачає відносну самостійність окремих підрозділів 
підприємства з виділенням дочірніх підприємств, а також функціонування 
на договірних засадах та давальницьких умовах з постійними партнерами. 
Давальницькі умови фактично перетворюють підприємства-партнери на 
філіали материнської компанії внаслідок прямого диктування умов 
контрактів. Наведена виробничо-організаційна схема набула поширення в 
хлібопекарський галузі області і є прикладом вертикальної інтеграції без 
утворення юридичної особи. За свідченнями головних спеціалістів 
хлібопекарських підприємств, модель об'єднання є бажаною. Однак немає 
коштів для придбання виробників сировини з метою створення єдиної 
юридичної особи. Тому саме злиття є альтернативною Для вертикальної 
інтеграції в хлібопродуктовому підкомплексі.
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Спостережна рада 
акціонерів

Загальні збори акціонерів Ревізійна комісія

Голова правління

Правління

Виробництво Фірмова 
торгівля ДП 
„Торговий 

дам”

Автотран
спорт ДП 

"Автопарк"

Служби

- цех хліба та 
хлібобулочних 
виробів
- цех здобно- 
булочних виробів
- цех кондитерських 
виробів
- млин
- відділ оцінки 
якості
- лабораторія 
(радіологічний та 
технологічний 
контроль)
- складське 
господарство

- фірмові 
магазини (5 у 
м. Новоград-

Волинський, і 
у Городниці

- автопарк- 
надання 
транспортних 
послуг
- ремонтна 
майстерня

- відділ кадрів
- бухгалтерського обліку 
(служба о6ліку та 
оперативної обробки 
інформації)
- планово-економічний 
відділ (планово- 
економічна служба та
відділ маркетингу)
- відділ фірмової 
торгівлі
- інженерна служба 
(інженерно-технологічна
та будівельна)
- відділ матеріально 
технічного постачання
-відділ охорони праці

Транспортні
послуги
стороннім
організаціям

Сировинна база – постачання борошна

На контрактній основі
- ПП. Фірм „Вольта” м. Кременчук
- ТОЙ „Константа груп”

На давальницьких засадах
- організаційна схема ВАТ„Новоград- 
Волинський хлібозавод”
- ТОВ „Житниці”
- ТОВ „Вел Грейн”
- НПФ „Система Борекс”
- ДП ДАК „Хліб України” Черняхівський 
КХП
- Хлібозавод (власна переробка)

Рис. Організаційна схема ВАТ „Новоград-Волонський хлібозавод”

Висновки. Економічна ефективність структуризації 
хлібопродуктового підкомплексу передбачає процес формування 
внутрігалузевих, міжгалузевих та внутрігосподарських пропозицій, який за 
мінімальних витрат ресурсів матеріальної і нематеріальної сфери 
забезпечує одержання максимального прибутку за умови балансу між
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внутрішнім потенціалом і факторами зовнішнього середовища, 
продовольчу та економічну безпеку регіону зі збереженням екологічного 
стану природного середовища.

Комплексний аналіз розвитку підприємств хлібопродуктового 
підкомплексу виявив внутрішню децентралізацію підприємств та 
витратність виробництва. З метою раціоналізації структури 
хлібопродуктового підкомплексу пропонуємо поширити досвід 
міжгалузевої інтеграції шляхом створення підприємств корпоративного 
типу.

Перспективи подальших досліджень. Важливою є розробка 
механізму розподілу кінцевих результатів діяльності між переробною 
промисловістю і сільським господарством,  у хлібопродуктовому 
підкомплексі на основі стимулювання порти затратного механізму всіх 
учасників.
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Плотникова М.Ф.
Структуризация как фактор постоянного развития хлебопродуктового 
подкомплекса АПК
Раскрыто основные проблемы развития хлебопродуктового подкомплекса 
в Житомирской области. Обозначаются спад производства и основные 
его причины. Одним из путей выхода из кризиса предложено усиление 
интегральных процессов и организация агропромышленных компаний 
корпоративного типа.
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