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ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ
В ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

Анотація. У статті розглянута проблема забезпечення ефективного функціонування та розвитку ма]
лих підприємств у харчовій промисловості України. На основі аналізу даних за останні 5 років доведено, що
малий бізнес невпинно втрачає позиції у вказаній галузі. Сформульовано низку цілей та завдань, виконання
яких дозволить виправити ситуацію.
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Summary. The problem of the effective functioning and development of small enterprises in food industry of Ukraine
has been considered. On the basis of data analysis for the last 5 years, it is proved, that small business continuously
loses positions in the industry. The number of aims and tasks, implementation of which would allow improving the
situation, has been formulated.
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Постановка проблеми. У ринкових умовах ко�
жен суб’єкт господарювання повинен моделюва�
ти, оцінювати та контролювати свою економічну
стійкість шляхом забезпечення повного та ефек�
тивного використання внутрішніх факторів роз�
витку виробництва та координації діяльності ма�
лого підприємства під впливом сукупності зов�
нішніх факторів. Оскільки малі підприємства хар�
чової промисловості належать до систем, що ха�
рактеризуються динамічністю розвитку та постій�
но змінними умовами функціонування, то забез�
печення їх сталого розвитку є складною задачею.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про�
блеми розвитку малого бізнесу знаходили своє
відображення у працях таких вчених, як: З. С. Вер�
налій, Т. А. Говорушко, Ю. Ю. Мороз, Г. М. Тара�
сюк, О. І. Тимченко та ін.

Характерною рисою їхніх досліджень є спря�
мованість на вирішення проблем, пов’язаних із
організаційними та правовими аспектами функ�
ціонування підприємств малого бізнесу. Водно�
час нез’ясованим залишається вплив соціально�
економічних процесів на розвиток малого під�
приємництва в Україні. Зокрема, це неодноз�
начність та неповнота діючих нормативно�право�
вих актів, надмірна зарегульованість ряду еконо�
мічних процесів та організаційних процедур, не�
впорядкованість відносин власності, відсутність
системи фінансування, непевність податкового
законодавства, грабіжницька система оподатку�
вання, посилення процесу тінізації суб’єктів ма�
лого підприємництва, недостатність професійних
знань та досвіду осіб, зайнятих малим бізнесом.
У зв’язку з цим вважаємо за доцільне продовжи�
ти дослідження зазначених раніше невирішених

проблем з точки зору сучасного розуміння ситу�
ації в харчовій індустрії.

Мета дослідження. Метою статті є впрова�
дження основних напрямків успішного розвитку
та функціонування малого підприємництва в Ук�
раїні. Для цього необхідне створення відповідної
законодавчої бази, певних умов та розвинутої рин�
кової інфраструктури. Саме оцінка малого бізнесу
в Україні дозволить вирішити низку проблем, що
пов’язані із наповненням споживчого ринку това�
рами та послугами, створенням додаткових робо�
чих місць, розвитком конкурентного середовища,
зменшенням соціальної напруги.

Результати. Малий бізнес складає основу
дрібнотоварного виробництва, визначає темпи
економічного розвитку, структуру та якісну харак�
теристику ВВП, здійснює структурну перебудову
економіки, швидку окупність витрат, сприяє по�
силенню конкуренції та зменшенню монополізму.

Будь�якій підприємницькій структурі як
відкритій системі властиві дві тенденції — функ�
ціонування і розвиток. Функціонування — це
підтримання життєдіяльності господарюючої си�
стеми, збереження тих функцій, що забезпечують
її цілісність, якісну визначеність, сутнісні харак�
теристики, дають змогу реалізувати місію, досяг�
ти поставлених цілей. Розвиток — це набуття
господарюючою системою нової якості, що дає
змогу розширити можливості її зростання, зок�
рема через удосконалення її елементів [1].

Для уникнення затяжних і руйнівних криз у
функціонуванні підприємства необхідне чітке
обґрунтування темпів зростання і напрямів су�
проводжуючих їх організаційних змін, які б, з од�
ного боку, забезпечували нарощування підпри�
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ємством конкурентних переваг, а з іншого — до�
сягалися зі збереженням прийнятної ефектив�
ності завдяки своєчасній реалізації заходів, спря�
мованих на попередження розбалансування
бізнес�системи чи її превентивної структурно�
елементної трансформації для набуття нових вла�
стивостей, адекватних новому етапу розвитку [2].

На процес формування, розвитку та стабілі�
зації роботи суб’єктів підприємницької діяльності
у сфері малого бізнесу впливає велика кількість
різноманітних факторів. Саме завдяки їх форму�
ванню та використанню життєдіяльність малого
підприємництва в харчовій галузі поступово
підвищується (табл. 1).

Таблиця 1
Групування факторів за характером впливу

У процесі оцінювання рівня сталого розвитку
діяльності підприємств харчової промисловості
статистика може використовувати ряд взаємопо�
в’язаних характеристик, зокрема співвідношення
темпів зростання основних показників, які визна�
чають величину приросту економічного потенціа�
лу, збільшення масштабів господарювання, підви�
щення інтенсивності використання ресурсів. Якщо
між ними дотримуються певні пропорції, то це
свідчить про динамічність розвитку господарюю�
чих систем та зміцнення їх фінансового стану.

Особливістю функціонування малих під�
приємств є спрямованість їх діяльності на конк�
ретне виробництво якого�небудь одного товару.
Невеликі обсяги виробництва продукції дозволя�
ють ефективніше використовувати матеріально�
технічне постачання за рахунок обмеження кіль�
кості постачальників, застосовувати гнучку по�
літику ціноутворення [3].

Найбільший розвиток виробництва харчової
продукції, напоїв та тютюнових виробів спосте�
рігався у 2007 р. Але через обмеження внутріш�
нього попиту, слабку інвестиційну активність у
державі, високі темпи інфляції частка продукції
малих підприємств харчової промисловості по�
ступово знижується (рис. 1).

Слід зазначити, що малі підприємства не по�
требують великих витрат на утворення інфраструк�
тур, зокрема, великих складських приміщень, ко�
мунікацій, транспортного господарства. Тому ви�
робництво сільськогосподарської продукції усе
більше зміщується в бік приватного сектора. Ве�

Рис. 1. Частка продукції малих підприємств харчової
промисловості в обсязі реалізованої продукції

ликим підприємствам із їх значними виробничи�
ми потужностями важко охопити багаточисельний
приватний сектор. У такому разі більш мобільною
буде взаємодія малих переробних підприємств та
сільського господарства (табл. 2) [4].

Таблиця 2
Кількість малих підприємств України

за формами власності

Однією з найважливіших умов виходу еко�
номіки України на рівень конкурентоспромож�
ності з підприємствами далекого зарубіжжя є
створення найсприятливіших умов для форму�
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вання такої маси малих підприємств, які здатні
в сукупності виконувати функції інфраструкту�
ри на конкурентній основі.

Утворення малих підприємств у харчовій
промисловості має великі можливості у виборі
сфери діяльності та способі їх організації. Але
утворення малого підприємства в кожному кон�
кретному випадку має свої особливості: різницю
в попиті на вироби, в забезпеченні сировиною,
строк окупності вкладеного капіталу, потребу у
фінансових ресурсах, форму реалізації продукції
та багато інших (табл. 3) [5].

го підприємства в тому чи іншому регіоні, виз�
начити територіально�виробничі зв’язки між по�
стачальниками сировини та споживачами.

Висновки. Таким чином, головними загроза�
ми для розвитку галузі є: відсутність сприятли�
вого інвестиційного клімату; все ще низький
рівень доходів переважної частини населення
країни; відтік кваліфікованої робочої сили; заго�
стрення кризових явищ в аграрному секторі внас�
лідок інтеграції до світової агропродовольчої си�
стеми та погіршення у зв’язку з цим сировинно�
го забезпечення галузі; нестабільність норматив�
но�правового законодавства; повільне впрова�
дження систем контролю якості, що відповідають
світовим стандартам; невідповідність системи
стандартизації та сертифікації продукції міжна�
родним вимогам; практично повна відсутність
системи планування розвитку потенціалу на
підприємствах харчової промисловості.

На нашу думку, основними напрямами фун�
кціонування підприємств харчової промисловості
є: відновлення традиційних ринків збуту та інтен�
сифікації зовнішньоекономічних зв’язків в умо�
вах реалізації принципів вільної торгівлі в рам�
ках Європейського економічного простору; роз�
ширення внутрішнього ринку продукції галузі
завдяки зростанню реальних доходів громадян;
поліпшення сировинного забезпечення завдяки
нарощуванню продуктивності та ефективності
сільськогосподарського виробництва; підвищен�
ня техніко�технологічного рівня та ефективності
виробництва на основі розвитку вітчизняного
машинобудування для потреб галузі та ін.

Виконання поставлених цілей дозволяє за�
безпечити оптимальні темпи та пропорції розвит�
ку підприємств галузі, продовольчу безпеку, ефек�
тивне управління підприємством у напрямі під�
тримання його стійкої конкурентоспроможності
в умовах глобалізації.
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Таблиця 3
Способи утворення малих підприємств

у харчовій промисловості

Завдяки створенню та розвитку малих під�
приємств у харчовій промисловості можна ви�
рішити такі завдання:

— насичення ринку продуктів харчування
товарами вітчизняного виробництва;

— посилення конкуренції на товарному ринку;
— вирішення проблеми створенням додатко�

вих робочих місць;
— поширення асортименту та підвищення

якості продуктів харчування;
— збільшення надходжень у бюджети різних

рівнів.
Підприємства малого бізнесу дуже гнучкі та

швидко адаптовуються до мінливих умов ринку.
Вони створюють додаткові робочі місця, сприя�
ють зменшенню соціальної напруги, становлен�
ню економіки та розвитку конкуренції. Але для
того, щоб вони виконували всі притаманні їм
функції ефективно, необхідно створити певні
умови їх діяльності.

Тому для утворення та ефективного функціо�
нування малих підприємств із виробництва хар�
чових продуктів доцільно знайти оптимальний
варіант розташування, врахувати всю сукупність
факторів, що впливають на розташування мало�


