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ВСТУП
На сьогоднішній день право людини на дос�

татнє харчування та свободу від голоду закріп�
лене міжнародними документами Комісії з прав
людини Економічної та соціальної ради ООН
(1999 р.) та Римською декларацією Всесвітнього
форуму з продовольчої безпеки (1996 р.). В ос�
танній зазначається, що продовольча безпека —
це стан економіки, за якого населенню країни в
цілому і кожному громадянину окремо гаран�
тується забезпечення доступу до продуктів хар�
чування, питної води та інших харчових про�
дуктів в якості, асортименті та обсягах, необхід�
них і достатніх для фізичного і соціального роз�
витку особистості, забезпечення здоров'я і роз�
ширеного відтворення країни.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Питання регулювання ринків продовольчих
товарів, у тому числі соціально значущих, до�
сліджувалися такими вченими�економістами,
як А.Н.Васильченко, В.І. Власов, О.І. Гойчук,
Т.М. Лозинська, М. Нетяжук, О.О. Шевченко та
ін. Але, не дивлячись на плідну роботу науковців,
на сьогоднішній день регулювання діяльності про�
довольчих ринків, зокрема ринку хлібопекарської
продукції, має ряд проблем, пов'язаних з викори�
станням адміністративних та ринкових методів
впливу на функціонування суб'єктів ринку.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою даного дослідження є обгрунтування

необхідності поєднання й сукупного використан�
ня методів державного регулювання діяльності
хлібопекарських підприємств та ринкових ме�
тодів.
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У статті розглядаються методи регулювання ринку хлібопекарської продукції як основи про�
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РЕЗУЛЬТАТИ
Продовольча безпека характеризується

двома основними аспектами [1]: рівнем само�
забезпеченості основними продовольчими то�
варами, включаючи наявність та підтримку на
необхідному рівні страхових перехідних за�
пасів продовольства, що забезпечують неза�
лежність від коливань на світовому ринку і змін
погодних умов; спроможністю мобілізувати
внутрішні ресурси та агропромисловий потен�
ціал держави для забезпечення доступності
продовольства для всіх верств населення, у
тому числі і для його бідної частини, оскільки
продовольство, на відміну від багатьох інших
форм і об'єктів споживання, є найважливішим
і невід'ємним чинником виживання і самого
існування населення. Ці положення відбито у
Римській декларації, завдяки чому вони набу�
ли форми норм міжнародного права.

Автор роботи [2] вважає, що "продовольчу
безпеку слід розглядати через призму наступ�
них складових. По�перше, забезпечення продо�
вольчої безпеки тієї або іншої країни, а також
її регіонів пов'язане з гарантовано стійким і до�
статнім рівнем виробництва продовольства, що
в повному обсязі забезпечує потреби її населен�
ня. По�друге, продовольча безпека може бути
досягнута лише тоді, коли населенню гаранто�
вані фізичні та економічні умови доступу до про�
довольства. По�третє, з метою досягнення про�
довольчої безпеки продукція сільськогос�
подарського виробництва повинна стабільно і в
достатній кількості поставлятися як на регіо�
нальні, так і на світові ринки. І останнім елемен�
том продовольчої безпеки є забезпечення насе�
лення доброякісним продовольством, яке не зав�
дає шкоди його здоров'ю".
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Кабінетом Міністрів Украї�
ни запропоновано методику
оцінювання продовольчої без�
пеки держави за такими інди�
каторами: добова енергетична
цінність раціону людини; забез�
печення раціону людини основ�
ними видами продуктів; дос�
татність запасів зерна у дер�
жавних ресурсах; економічна
доступність продуктів; дифе�
ренціація продуктів харчуван�
ня за соціальними групами;
продовольча незалежність.

При цьому як стратегічно
важливий товар хлібопекар�
ська продукція враховується
при визначенні майже всіх
індикаторів продовольчої без�
пеки: добова енергетична цін�
ність раціону вагомо залежить
від частки хліба; у забезпеченні
людини основними видами про�
дуктів хліб у нашій країні по�
сідає провідне місце; щодо до�
статності запасів зерна у дер�
жавних резервах, то цей показ�
ник зумовлює рівень забезпе�
чення населення хлібопекарсь�
кою продукцією; за економіч�
ною складовою хліб є найдос�
тупнішим продуктом харчуван�
ня; хліб відноситься до групи
соціально значущих продукті;
достатній рівень забезпечення населення хлібом, а
точніше — продовольчими зерновими ресурсами є
одним з вирішальних елементів продовольчої не�
залежності як регіону, так і держави в цілому.

Виходячи з цього, можна стверджувати, що
хлібопекарська галузь є основою продовольчої
безпеки кожного окремого регіону та країни в
цілому, тому потребує досконалого підбору ме�
тодів регулювання та функціонування.

Як свідчать дані табл. 1, за роки незалежності
в Україні відбулося більш ніж триразове скоро�
чення обсягів виробництва хлібобулочних ви�
робів. Найбільше скорочення спостерігається у
Закарпатській, Тернопільській та Івано�Фран�
ківській областях. Найменше скорочення спос�
терігалося у м. Києві та Дніпропетровській об�
ласті. Більш того, за аналізовані період по пере�
важній більшості регіонів спостерігалася від'ємна
динаміка виробництва хлібобулочних виробів.

Хліб як соціальний продукт знаходиться під
пильною увагою з боку органів державної вла�
ди, особливо стосовно цін на продукцію та виз�
начення необхідних обсягів виробництва та збу�
ту хлібопекарської продукції. Впроваджуючи
регуляторну політику цін на хліб, уряд нама�
гається дотувати соціально орієнтованих вироб�

ників, поставляючи їм борошно з державного
резерву за цінами, нижчими на 10—15%, ніж на
ринку. Ці дотації призначенні лише для соціаль�
них сортів хліба.

Політика ціноутворення в Україні здійсню�
ється з урахуванням правових, економічних та
організаційних засад державного регулювання,
визначених Законами України "Про ціни і ціно�
утворення", "Про природні монополії", "Про за�
хист економічної конкуренції", Господарським
кодексом України та іншими нормативно�право�
вими актами, що регулюють цю сферу. Зокрема,
відповідно до законодавства України державне
регулювання цін на хліб та хлібобулочні вироби
здійснювалося шляхом встановлення фіксованих
цін, граничних рівнів цін, граничних рівнів тор�
говельних надбавок і постачальницько�збутових
націнок, граничних нормативів рентабельності
або шляхом запровадження обов'язкового дек�
ларування цін [4; 5].

Слід зазначити, що з 1996 р. постановою Ка�
бінету Міністрів України № 1548 [5] держава де�
легувала повноваження щодо регулювання цін на
основні продукти харчування місцевим органам
влади. Їм надано повноваження щодо регулюван�
ня цін на хліб, хлібобулочні вироби та борошно
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2008/ 
2007 

 90,7% 90,3% 98,3% 95,4% 94,2% 97,3% 29,5% 
 
  97,6% 86,9% 94,6% 90,4% 97,7% 97,2% 28,5% 

 86,8% 91,6% 101,5% 95,4% 96,1% 95,4% 30,0% 
 79,8% 93,6% 101,8% 99,8% 101,3% 96,6% 24,7% 

 96,1% 88,3% 106,9% 100,5% 88,3% 95,4% 52,0% 
 95,6% 91,7% 96,0% 91,7% 91,1% 94,2% 33,2% 

 89,6% 89,3% 97,4% 97,8% 92,6% 92,6% 24,0% 
 82,2% 75,2% 96,4% 113,2% 102,9% 85,8% 7,5% 

 96,0% 90,8% 95,2% 92,9% 98,2% 103,5% 37,0% 
-  81,9% 76,1% 100,9% 112,9% 113,2% 107,9% 13,6% 

 89,0% 84,0% 100,8% 95,5% 109,4% 107,2% 27,3% 
 90,4% 84,6% 99,3% 95,0% 92,0% 101,0% 22,3% 

 95,3% 89,2% 93,7% 93,9% 94,1% 92,6% 26,1% 
 85,8% 88,4% 96,5% 94,3% 91,1% 97,9% 17,6% 

 92,9% 87,2% 101,1% 90,9% 94,9% 95,3% 30,2% 
 93,4% 88,4% 100,4% 95,6% 98,8% 102,3% 37,8% 

 89,5% 89,3% 99,3% 94,2% 96,8% 98,5% 28,4% 
 80,3% 88,1% 101,4% 97,7% 99,5% 100,8% 18,7% 

 88,5% 92,7% 95,0% 93,0% 97,1% 96,6% 25,2% 
 77,6% 84,8% 98,6% 94,1% 114,1% 97,0% 12,0% 

 94,4% 88,3% 98,5% 97,3% 89,3% 95,5% 30,9% 
 96,5% 91,3% 92,3% 93,5% 88,2% 95,3% 28,0% 

 84,3% 92,6% 99,2% 97,9% 99,0% 100,5% 27,2% 
 87,1% 92,7% 99,3% 104,2% 95,6% 98,6% 32,7% 

 83,7% 82,2% 102,9% 96,3% 96,9% 105,2% 17,4% 
 87,1% 88,7% 99,0% 96,7% 95,4% 90,1% 21,8% 

.  98,0% 104,7% 97,2% 91,3% 89,5% 98,5% 79,3% 

.  97,7% 97,1% 95,6% 91,8% 96,6% 102,3% 55,8% 

Таблиця 1. Динаміка виробництва хлібопекарської продукції у
регіонах України

*Розраховано автором за [3, с. 148—149].
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шляхом встановлення граничних рівнів торговель�
них надбавок до оптових цін виробників. На
підставі цієї постанови у кризових ситуаціях дер�
жавні органи встановлювали граничні рівні цін на
товари недержавного сектора (як правило, це про�
довольчі товари першої необхідності). На той пе�
ріод місцеві органи державного регулювання мали
постанови щодо граничних торговельних надба�
вок на основні продукти харчування, які включа�
ли невеликий перелік соціальних товарів. Станом
на 30.05.2007 таке регулювання запроваджено у 23
регіонах України (в основному на рівні 10—15%).
Також треба відмітити, що у Волинській, Кіровог�
радській та Львівській областях, де відсутнє дер�
жавне регулювання, рівень торговельних надба�
вок на хліб середній по Україні, а у Донецькій об�
ласті торговельні надбавки вищі, ніж середні по
Україні на всі види хліба [6].

Слід зазначити, що на даний час граничні тор�
говельні надбавки до цін виробників на весь виз�
начений перелік соціально значущих продоволь�
чих товарів запроваджено у 24 регіонах України
та частково у Вінницькій, Дніпропетровській,
Одеській областях; граничні рівні рентабельності
— у 19 регіонах та частково в Автономній Рес�
публіці Крим, Вінницькій, Дніпропетровській,
Донецькій, Миколаївській, Полтавській,
Харківській областях та м. Севастополі.

В умовах відсутності чітких критеріїв та нор�
мативів обмеження під час процесу ціноутворен�
ня на ринку хлібопекарської продукції наклада�
лися інколи без врахування ринкової кон'юнкту�
ри, без проведення аналізу динаміки змін цін на
продукцію за секторами економіки, без врахуван�
ня показників фінансових результатів
підприємств галузі. Результатом такої політики
встановлення цін на хліб та хлібобулочні вироби
без належного економічного обгрунтування ста�
ло зниження рентабельності та збитковість знач�
ної кількості підприємств хлібопекарської галузі,
які в існуючих умовах не можуть забезпечити
навіть простого відтворення власних фондів [7].

Посткризовий стан економіки та неконтрольо�
ване зростання цін на продовольчому ринку призве�
ли до підписання у серпні 2010 р. меморандуму між
Харківською обласною державною адміністрацією,
Державною інспекцією з контролю за цінами в
Харківській області, Харківським обласним терито�
ріальним відділенням Антимонопольного комітету
України, виробниками борошна, хліба і хлібобулоч�
них виробів та суб'єктами підприємницької діяль�
ності щодо забезпечення стабільної цінової ситуації
на ринку борошна, хліба і хлібобулочних виробів [8].
Цей Меморандум набув чинності з дати його підпи�
сання та діє до 31 липня 2011 року. Подібні мемо�
рандуми було підписаної в інших областях України.
Але питання щодо регулювання цін на хліб ще й досі
залишається неврегульованим.

Таким чином, на теперішній час низка під�
приємств�виробників припинили виробництво

хліба за простою рецептурою. Натомість
здійснюється виробництво нових видів хліба з до�
даванням одного з компонентів — цукру, жиру
та інших наповнювачів, ціни на які державному
регулюванню не підлягають.

Діяльність хлібопекарських підприємств, го�
ловним чином, залежить від наявності та стану
сировинної бази в регіоні. Значною мірою по�
гіршення фінансового стану хлібопекарських
підприємств сталося через адміністративне стри�
мування рівня цін на хліб та хлібобулочні виро�
би при одночасному значному зростанні цін на
борошно. Вартість борошна у собівартості хліба
складає понад 70%, і з його подорожчанням не�
минуче зростає собівартість виробництва хліба.

Українським урядом впроваджуються на�
ступні заходи щодо регулювання ринку борош�
на: проводяться інтервенційні поставки борош�
на в регіони з аграрного фонду і Держкомрезер�
ву; здійснюються стабілізаційні заходи на про�
довольчому ринку з використанням запасів дер�
жавного матеріального та продовольчого ре�
зервів на виробництво соціальних сортів хліба.

Для підтримки національних виробників зер�
на країнами застосовуються різні форми держав�
ної підтримки. В Угорщині уряд гарантує вироб�
никові ціни на пшеницю, що буде використана для
виробництва борошна. У Румунії до складу
мінімальної ціни на пшеницю включено гаранто�
ваний бонус. В Узбекистані відповідно до програ�
ми із самозабезпечення зерном з метою подвоє�
ння його виробництва держава збільшила заку�
півельні ціни на пшеницю, жито і ячмінь до 300%
від рівня ринкових цін. У країнах Північної Аф�
рики, які часто зазнають посухи, держава опе�
ративно реагує підвищенням мінімальної ціни,
насамперед на продовольчу пшеницю, для запо�
бігання збиткам фермерів. В Індії діють не лише
програми підвищення мінімальної ціни підтрим�
ки на пшеницю, але й програма підтримки екс�
порту пшениці через значні субсидії, які роблять
її значно дешевшою на експортному ринку [9].

Щодо хлібопекарської продукції, то у розви�
нутих європейських країнах ставка ПДВ, яка за�
стосовується до операцій з продажу хліба, у 2—
3 рази менша основної ставки і у 3—5 разів — тієї,
що діє в Україні. Навіть у Росії для оподаткуван�
ня усього ланцюга "зерно — борошно — хліб" за�
стосовується ставка 10% (при основній ставці
ПДВ 18%) [10, с. 66].

Регулюючи ціни продажу продукту першої не�
обхідності і в той же час встановлюючи для нього
загальну ставку ПДВ, у нашій державі виробники
фактично оплачують соціальний захист населення
за власний рахунок. Отже, перенесення зарубіж�
ного досвіду в українську практику регулювання
ціноутворення на продовольче зерно та хлібопе�
карську продукцію у регіоні може бути корисним,
але з урахуванням специфіки національної еконо�
міки та умов функціонування підприємств.
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Ціни виробників відображають об'єктивне
зростання виробничих витрат, яке не можна зу�
пинити методами примусу. Якщо в таких умовах
посилювати тиск на споживчі ціни, то через ко�
роткий проміжок часу така політика призведе до
скороченням випуску промислових і продоволь�
чих товарів, після чого справа завершиться зако�
номірним ціновим стрибком.

На сьогоднішній день необхідно відмовлятися
від адміністративних методів регулювання, шука�
ти ринкові механізми і виправляти критичну ситу�
ацію, в якій знаходяться хлібопекарські
підприємств. З боку держави необхідні наступні
кроки:

— сприяння підвищенню конкурентоздат�
ності вітчизняних підприємств борошномельної
та хлібопекарської галузей. Для цього, окрім
іншого, необхідно поступово замінювати адміні�
стративне регулювання цін на хліб на відповідні
дотації для незахищених верств населення;

— створення необхідних запасів продовольчої
пшениці, які унеможливлять всілякі спекуляції на
ринку хліба; забезпечення своєчасного та в об�
грунтованих обсягах накопичення та утримання
державою запасів продовольчого зерна;

— вивчення та застосування інших можливо�
стей захисту внутрішніх переробників зерна, на�
приклад, шляхом пільгового кредитування,
відповідних державних програм;

— повинні бути створені умови, за яких ви�
робник безперешкодно реалізує зерно по ринко�
вих цінах як на внутрішньому ринку, так і на екс�
порт (від використання експортних мит, квоту�
вання та ліцензування експорту необхідно відмо�
витися);

— розробити та впровадити адресні дотації
на продукти харчування (хліб) для незахищених
верств населення;

— питання забезпеченості переробних під�
приємств України зерном необхідно вирішувати
комплексно, враховуючи всі існуючі чинники
ціноутворення на зерновому ринку;

— поступова лібералізація цін на хліб (за
можливого збереження контролю виключно за
цінами на соціальні сорти хліба) є об'єктивною
необхідністю;

— необхідно розробити та впровадити стиму�
ли підвищення урожайності зерна. Заходам,
спрямованим на розвиток технології виробниц�
тва зерна та інноваційну роботу, повинна при�
ділятися першочергова увага.

ВИСНОВОК
Підсумовуючи вищесказане, можна стверд�

жувати, що регулювання функціонування хлібо�
пекарської галузі здійснюється на сьогоднішній
день переважно прямими методами, до яких, між
іншим, відносяться і обмеження у політиці ціно�
утворення виробників. Але для ефективного фун�
кціонування підприємств і одночасно для стаб�

ільного забезпечення населення якісною та дос�
тупною продукцією варто користуватися більш
опосередкованими економічними методами дер�
жавного регулювання. При цьому державне ре�
гулювання має здійснюватися переважно на рег�
іональному рівні і грунтуватися на принципах
своєчасності та адекватності прийняття рішень,
інтегрованості, комплексності та системності
підходів щодо всіх суб'єктів ринкового механіз�
му та населення регіону.
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