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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Хліб — один з основних продуктів харчу-

вання людини. За рахунок хлібобулочних ви-
робів людина покриває потреби організму у
вуглеводах на 30—35%, білках рослинного по-
ходження — на 70—75%, в енергії — на 35—
40%. Ці продукти є важливим джерелом хар-
чових волокон, вітамінів, мінеральних та інших
речовин [1, с. 134]. Тому ефективне функціо-
нування ринку хліба та хлібобулочних виробів
є запорукою продовольчої безпеки держави.
Все це зумовлює необхідність ретельного ана-
лізу стану та перспектив розвитку ринку хліба
та хлібобулочних виробів України загалом та
Київщини зокрема.
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У статті проаналізовано сучасний стан, основні тенденції та проблеми розвитку ринку хліба та хлібобулочних
виробів України та Київської області. Обгрунтовано конкретні пропозиції щодо удосконалення його організації та
підвищення ефективності, а саме: необхідність доопрацювання та прийняття профільного закону, що регулюватиме
відносини, які виникають у процесі виробництва, переробки, пакування, транспортування, зберігання і реалізації
хліба та хлібобулочних виробів; включення в калькуляцію цін на соціальні сорти хліба витрат, які суттєво впливають
на собівартість продукції; боротьба зі зростанням тіньового ринку шляхом впровадження обов'язкової сертифікації
виробництва; перегляд умов співпраці хлібозаводів з великими торговельними мережами; створення рівних умов для
добросовісної конкуренції для всіх виробників хліба та хлібобулочних виробів.

The article deals with the analysis of the current condition, main trends and problems of development of bread and
bakery market of Ukraine and Kyiv region. A number of proposals for improving its organization and enhancing its
effectiveness are substantiated, among them: the need to finalize and pass industry legislation regulating the relationships
arising in the process of production, processing, packaging, transportation, storage and sales of bread and bakery;
including the expenses which influence the prime cost of the products, into the price calculation for discounted sorts of
bread; fighting the growth of the illegal market through the obligatory certification of production; reviewing the conditions
of collaboration between the bread-baking plants and big retail chains; creating equal conditions for fair competition
among all the bread and bakery manufacturers.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання розвитку хлібопекарської галузі
постійно знаходяться в полі зору теоретиків та
практиків, про що свідчать численні наукові
публікації. Зокрема, В.М. Махинько, Л.В. Ма-
хинько [2], Н.А. Волохова, Т.А. Репіч [3] розг-
лянули тенденції європейського ринку хлібо-
булочних виробів та норми споживання хліба
в різних країнах. Інтенсивність конкуренції на
ринку хліба та хлібобулочних виробів дослід-
жено Т.Г. Бєловою, Т.В. Синебок [4] та О.П. Лит-
винюк [5]. Питання маркетингу як активного
процесу, спрямованого на удосконалення ви-
робничо-збутової діяльності хлібопекарських
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підприємств за умов ринкової економіки, вис-
вітлено у працях Т. А. Піддубняк [6], В. М. Ко-
лесник [1]. Проте, на нашу думку, проблема
загострення конкурентної боротьби на ринку
хліба та хлібобулочних виробів Київської об-
ласті є недостатньо вивченою.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз розвитку ринку хліба

та хлібобулочних виробів Київської області та
обгрунтування конкретних пропозицій щодо
удосконалення його організації й підвищення
ефективності функціонування.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
До сьогодні не існує єдиної думки щодо нор-

ми добового споживання хлібобулочних виробів
населенням України. Єдиною законодавчо зат-
вердженою цифрою є норма, закладена у
Мінімальний споживчий кошик, яка передбачає
споживання хлібобулочних виробів на 1 працез-
датну особу в кількості 101 кг на рік (39 кг жит-
нього та 62 кг пшеничного) або 277 г на добу [7].
Науковці вважають, що потреба в хлібі становить
від 300 до 500 г на добу, залежно від віку людини,
характеру праці, стану здоров'я тощо [8].

Найбільшими виробниками хліба та хлібо-
булочних виробів в Україні є 6—7 компаній, що
контролюють майже половину ринку, кожна з
яких концентрує виробничі потужності у пев-
ному регіоні. Так, однією з найбільших ком-
паній є ВАТ "Київхліб". Столичний ринок та-
кож наповнюється за рахунок продукції ком-
паній "Хлібні інвестиції" (найрозгалуженіший
холдинг, до складу якого входять заводи у ба-
гатьох обласних центрах), а також ЗАТ "Укр-
зернопром" (основні потужності зосереджено
у північно-східному регіоні). Південь України
охоплює холдинг "ТіС", західні області — ПАТ
"Концерн "Хлібпром" [9]. Координує діяльність
хлібопекарських підприємств об'єднання "Ук-
рхлібпром". Станом на 01.12.2012 року з "Укр-
хлібпромом" співпрацювало близько 50 хлібо-
пекарських підприємств з 17 областей України
та м. Севастополя, обсяги виробництва яких
охоплювали понад 50% виробництва хліба та
хлібобулочних виробів від загального їх випус-
ку по Україні [10]. Типовий великий виробник
хлібобулочних виробів зараз — це концерн з
групи заводів з прибутком $1—2 млн, і обсяга-
ми 0,1—0,2 млн т на рік [6]. Найбільші хлібоза-
води займають, зазвичай, не більше 3% ринку,
що пов'язано з нетривалим терміном реалізації
продукції, внаслідок чого виробники можуть
продавати хлібобулочні вироби тільки у своє-
му регіоні — географічне розширення реалі-

зації збільшує транспортні витрати, а отже, і
собівартість продукції, а також знижує якість
продукції, що робить її менш конкурентносп-
роможною порівняно з місцевою [9]. До основ-
них операторів ринку хліба та хлібобулочних
виробів м. Києва та Київської області належать:
ПАТ "Київхліб", ТОВ "Холдингова компанія
"Хлібні інвестиції", ТОВ "Хлібокомбінат "Ку-
линичі", мережі супермаркетів "Сільпо", "Мет-
ро", "Велика кишеня", "Еко", що пропонують
споживачам хліб та хлібобулочні вироби влас-
ного виробництва, а також велика кількість
міні-пекарень.

ПАТ "Київхліб" — одна з найбільших ком-
паній України, до складу якої сьогодні входить
6 хлібокомбінатів у столиці, а також 4 виробни-
чих майданчики в Київській області (в містах Ма-
карів, Сквира, Біла Церква і Фастів), на яких
працює 5,5 тис. працівників. Щодоби дочірні
підприємства реалізують близько 670 т хлібобу-
лочних та 22 т кондитерських виробів. Частка
ПАТ "Київхліб" на ринку хлібобулочних виробів
України становить 13%, на ринку кондитерських
виробів — 10,7%, на ринку пряників — 8,4%.
Асортимент продукції налічує більше 400 най-
менувань. Максимальна потужність ПАТ
"Київхліб" складає 1072 т/добу [11].

ТОВ "Холдингова компанія "Хлібні інвес-
тиції" є одним з найбільших українських хол-
дингів з виробництва хлібопродуктів, який зна-
ходиться на 3-му місці серед найбільших хліб-
них підприємств. Сьогодні до складу холдингу
входять 7 підприємств у Волинській, Жито-
мирській, Івано-Франківській, Чернівецькій
областях, містах Києві та Севастополі. У квітні
2012 р. холдингом був введений в експлуатацію
новий завод в с. Нові Петрівці Вишгородсько-
го району Київської області. Максимальна по-
тужність ТОВ "Перший столичний хлібозавод"
— 130 т/добу. Із запуском цього підприємства
холдинг "Хлібні інвестиції" планує охопити до
8% хлібного ринку України [12].

У жовтні 2012 р. відбулося урочисте від-
криття найбільшого у Європі хлібокомбінату —
ТОВ "Українсько-словенське СП "Київський
обласний хлібопекарський комплекс" в с. Кру-
шинка Васильківського району, який випускає
продукцію під ТМ "Кулиничі" та є 10-м у складі
компанії. Його потужність — 250 т хлібобулоч-
них виробів на добу. Підприємства хлібопе-
карської корпорації працюють також в
Харківській, Полтавській областях, а також в
АР Крим [13]. Таким чином, ТОВ "Хлібокомбі-
нат "Кулиничі" почало активну боротьбу за
лідерство на ринку хлібобулочних виробів Киї-
вщини.
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2 липня 2013 р. корпорація "Кулиничі",
роздрібні мережі, а також центральні і місцеві
органи влади, підписали Меморандум, за яким
"Кулиничі" пообіцяли не допускати підвищен-
ня цін на хліб та хлібобулочні вироби, що ко-
ристуються найвищим споживчим попитом; не
допускати скорочення обсягів їх виробництва
та зниження якості; створити спеціалізовані
цілодобові пункти продажу хліба. Аграрний
фонд, Харківська, Полтавська, Київська об-
ласні та Київська міська держадміністрації, зі
свого боку, зобов'язалися сприяти закупівлі
компанією борошна, виробленого із зерна дер-
жавного інтервенційного фонду, а ТОВ "Фозі-
фуд" (мережі "Сільпо", "Фора"), ТОВ "Фудмар-
кет" ("Велика кишеня"), ТОВ "Адвентіс" (гіпер-
маркети "Караван"), ТОВ "Еко-маркет", ПАТ
"Фуршет" — сприяти збільшенню обсягів реа-
лізації та максимально скоротити строки оп-
лати за хліб та хлібобулочні вироби [14]. У Все-
українській профспілці працівників харчової та
переробної промисловості та суміжних галузей
вважають, що меморандум порушує конкурен-
тне законодавство, про що була подана скарга
в Антимонопольний комітет. Зазвичай такі ме-
морандуми підписуються з усіма найбільшими
гравцями ринку, проте цього року їх вперше не
запросили взяти участь у підготовці і підпи-
санні документа [15].

У зв'язку з посиленням конкурентної бо-
ротьби та з метою підвищення ефективності
виробничого процесу і поліпшення економіч-
них показників, ПАТ "Київхліб" проводить пла-
нові заходи щодо оптимізації власних потуж-
ностей та ущільнення наявних виробничих май-
данчиків. Зокрема з 01 листопада 2013 р. зупи-
нено цех №3 дочірнього підприємства ПАТ
"Київхліб" "Хлібокомбінат №12", розташова-
ний у м. Васильків Київської області. Наразі
обсяги хлібобулочної продукції, які виробляв
цех №3, перерозподілені серед інших під-
приємств ПАТ "Київхліб" [11].

Слід очікувати подальшого посилення кон-
куренції на ринку хлібобулочних виробів сто-
личного регіону. Так, Український холдинг
"Хлібні інвестиції" планує будівництво нового

заводу в с. Нові Петрівці.
Потужність виробництва
становитиме 160 т на добу.
Новий завод будувати-
муть поряд із ТОВ "Пер-
ший столичний хлібоза-
вод" [12].

За словами Генераль-
ного директора ПАТ "Ки-
ївхліб" В. В. Череди, мак-

симальна потужність трьох найбільших хлібо-
пекарських підприємств в Київській області
(ПАТ "Київхліб", ТОВ "Перший столичний
хлібозавод" та ТОВ "Українсько-словенське
СП "Київський обласний хлібопекарський ком-
плекс") складає 1442 т хлібобулочних виробів
на добу, що в два рази перевищує реальну по-
требу споживчого ринку столиці та області.
Відтак, на даний момент процент завантажен-
ня згаданих підприємств в середньому складає
47%. У разі будівництва нового заводу відсо-
ток завантаження потужностей діючих
підприємств знизиться, що неодмінно призве-
де до підвищення собівартості хлібобулочних
виробів, а відтак, і необхідності перегляду ціни
на них [11].

За даними Державної служби статистики,
у 2012 р. в Україні вироблено 1679 тис. т хліба
та хлібобулочних виробів, що на 15% менше,
ніж у 2008 р. (табл. 1). Серед причин скорочен-
ня обсягів виробництва хліба в Україні науковці
називають скорочення чисельності населення,
зміни в структурі харчування громадян Украї-
ни. Проте порівняння фактичних обсягів ви-
робництва та споживання хлібобулочних ви-
робів свідчить, що лише 35% зазначеної про-
дукції виробляється промисловими хлібозаво-
дами, а 65% обсягів споживання залишаються
взагалі поза статистичною звітністю. Пекарі
вирішили звернутися до уряду з пропозицією
боротися зі зростанням тіньового ринку шля-
хом впровадження обов'язкової сертифікації
виробництва. Втім, експерти вважають, що вла-
да не зацікавлена у боротьбі з "сірими" схема-
ми на ринку хліба, які дозволяють стримувати
зростання цін на хліб для населення [17].

Що ж до Київської області, то за даними
Головного управління статистики в Київській
області, виробництво хліба та хлібобулочних
виробів за досліджуваний період зросло на 22%
(табл. 2).

Найбільшу питому вагу в структурі вироб-
ництва хліба промисловими хлібопекарськими
підприємствами складає хліб пшеничний (45%
від загального обсягу виробництва хлібобулоч-
них виробів), житні і житньо-пшеничні сорти

Таблиця 1. Динаміка обсягів виробництва та споживання
хлібобулочних виробів

 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 
2012 р.  
у % до 
2008 р. 

Виробництво хлібо-булочних 
виробів, тис. т 

1978 1828 1808 1763 1679 84,88 

Споживання хліба і хлібних 
продуктів в домогосподар-
ствах в середньому на місяць 
на одну особу, кг 

9,6 9,3 9,3 9,2 9,1 94,79 

 Джерело: складено і розраховано за [16].
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хліба становлять 31%, бу-
лочні вироби — 23% [10].
Протягом останніх років
зменшилось споживання
"соціальних" сортів хліба,
що сприяло розвитку ви-
робництва "елітних" сортів,
дозволяючи зменшити за-
лежність виробників хліба
від державного регулюван-
ня. Сьогодні "соціальний"
хліб складає близько половини
від загального обсягу випуску
[9].

Згідно з Постановою КМУ
"Про встановлення повнова-
жень органів виконавчої влади
та виконавчих органів міських
рад щодо регулювання цін (тарифів)" від 25
грудня 1996 р. № 1548 Київська обласна та Киї-
вська міська державні адміністрації встановлю-
ють: граничні торговельні надбавки до оптової
ціни виробника на борошно та хліб; а також
граничні рівні рентабельності виробництва бо-
рошна пшеничного вищого, першого і другого
сорту, борошна житнього обдирного, хліба ва-
гою більш як 500 грамів з борошна пшеничного
вищого, першого і другого сорту та їх суміші,
борошна житнього та суміші борошна пшенич-
ного та житнього простої рецептури (борош-
но, дріжджі, сіль, вода) без додавання цукру,
жиру, інших наповнювачів, а також хліб і хлібо-
булочні вироби для діабетиків.

Зокрема згідно з Розпорядженням КМДА
"Про внесення змін до Розпорядження вико-
навчого органу Київської міської ради (Київсь-
кої міської державної адміністрації) від 08
травня 2012 р. № 741 "Про регулювання цін на
продовольчі товари", яке діє з 08.10.2013 р.,
встановлено граничні рівні рентабельності ви-
робництва борошна пшеничного вищого, пер-
шого і другого сорту, борошна житнього об-
дирного — 8%; хліба вагою більш як 500 грамів
з борошна пшеничного вищого, першого і дру-
гого сорту та їх суміші, борошна житнього та
суміші борошна пшеничного та житнього про-
стої рецептури, а також хліба і хлібобулочних
виробів для діабетиків — 12%; граничні торго-
вельні (постачальницько-збутові) надбавки: до
оптової ціни виробника (митної вартості) на
борошно — 12%, хліб — 15%, без урахування
витрат з їх транспортування у міжміському
сполученні [19].

Згідно з Розпорядженням Київської облас-
ної державної адміністрації, "Про заходи з ре-
гулювання цін на продовольчому ринку Київсь-

кої області" від 21 квітня 2008 р. (із змінами,
внесеними згідно з Розпорядженням голови
КОДА № 457 від 12.05.2011 р.), встановлено
граничні торговельні (постачальницько-збу-
тові) надбавки до оптової ціни виробника (мит-
ної вартості) незалежно від кількості перепро-
дажу на: борошно та хліб не вище 15% без ура-
хування витрат з їх транспортування у між-
міському сполученні; граничні рівні рентабель-
ності виробництва: борошна пшеничного вищо-
го, першого і другого сорту, борошна житньо-
го обдирного — до 7%; хліба вагою більше як
500 грамів з борошна пшеничного вищого, пер-
шого і другого сорту та їх суміші, борошна
житнього та суміші борошна пшеничного та
житнього простої рецептури — до 5%; хліба і
хлібобулочних виробів для діабетиків — до 5%;
запроваджено регулювання оптово-відпускних
цін на борошно пшеничне вищого, першого і
другого сорту, борошно житнє обдирне шля-
хом декларування їх зміни відповідно до По-
рядку декларування зміни оптово-відпускних
цін на продовольчі товари, затвердженого по-
становою КМУ від 17.10.2007 р. № 1222 [20].

У собівартості випічки зараз сировинна со-
бівартість становить 30—40%, а 60—70% —
енергоресурси, транспортування продукції. В
цьому співвідношенні й криється незрозуміла
декому невідповідність: ціна на зерно падає, а
хлібопекарні піднімають ціну на свою продук-
цію. Подорожчання паливно-мастильних мате-
ріалів призводить до збільшення вартості
транспортування, а з огляду на щоденну не-
обхідність постачання як сировини, так і гото-
вої продукції, це стає важливим ціноутворюю-
чим фактором у галузі [21].

Індекси споживчих цін на хліб і хлібопро-
дукти відображені в таблиці 3.

Джерело: складено і розраховано за [18].

 

2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 
2012 р. у 

% до 
2008 р. 

Виробництво хлібо-булочних 
виробів, т 

59762 63132 68532 73716 72736 121,71 

Споживання хліба і хлібних 
продуктів в домогосподар-
ствах в середньому на місць 
на одну особу, кг 

9,4 8,9 8,4 8,2 8,2 87,23 

 

Таблиця 2. Динаміка обсягів виробництва та споживання хліба
та хлібобулочних виробів в Київській області

 
2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 

Вересень, 
2013 р. 

Хліб і хлібопродукти 127,8 107,5 116,5 106,3 99,7 100,5 

Хліб 124,5 109,1 111,3 113,5 102,7 102,4 

Таблиця 3. ІСЦ на хліб та хлібопродукти
(до грудня попереднього року), %

Джерело: складено і розраховано за [16].
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Усього за 2013 р. хліб в Україні подорож-
чав на 2—3% внаслідок закриття кількох хлібо-
булочних підприємств через низьку рента-
бельність виробництва, а також скорочення
обсягів випічки соціального хліба та нарощу-
вання виробництва дорожчих хлібобулочних
виробів, виготовлених за поліпшеною рецепту-
рою. Експерти прогнозують, що ближче до вес-
ни, коли вартість зерна наблизиться до торіш-
нього рівня (до 2200 грн/т, піднявшись з
нинішніх 1800 грн/т), ціна хліба може зрости
ще на 2—2,5% [22].

Беручи до уваги, що впродовж 2011—2012
рр. майже на 60% подорожчав природний газ
для промислових споживачів, у 2012 р. на 12,9%
збільшено законодавчо встановлений рівень
мінімальної заробітної плати, зростали тари-
фи на електроенергію, ціни на допоміжну си-
ровину (зокрема, дріжджі та сіль), транспортні
витрати, в межах 8—18% зросли ціни на пше-
ничне борошно, зрозуміло, що, в умовах дер-
жавного регулювання цін на соціальні сорти
хліба, підтримувати конкурентоспроможність
хлібопекарських підприємств достатньо важ-
ко. За даними Державної служби статистики,
за січень — вересень 2012 р. 46% підприємств
були збитковими, 54% — прибутковими. При-
чому у 2010 р. збитковими були 37% підпри-
ємств, у 2011 р. — 40% [10].

ВИСНОВКИ
Отже, основними особливостями ринку

хліба та хлібобулочних виробів в Україні є:
— реалізація соціально значущої для насе-

лення продукції;
— зменшення обсягів виробництва та реа-

лізації хліба та хлібобулочних виробів промис-
ловими підприємствами та нарощування об-
сягів виробництва міні-пекарнями й супермар-
кетами, значна тінізація ринку;

— регулювання органами виконавчої влади
граничних рівнів рентабельності виробництва
борошна пшеничного та житнього обдирного,
соціальних сортів хліба, граничних торговель-
них надбавок на борошно та хліб за умов зрос-
тання вартості допоміжної сировини, природ-
ного газу, електроенергії, мінімальної заробі-
тної плати, транспортних витрат, що призво-
дить до зростання збитковості хлібопекарсь-
ких підприємств;

— нетривалий термін реалізації продукції,
внаслідок чого виробники можуть продавати
хлібобулочні вироби тільки у своєму регіоні —
географічне розширення реалізації збільшує
транспортні витрати, а отже, і собівартість про-
дукції, а також знижує якість продукції, що

робить її менш конкурентноспроможною по-
рівняно з місцевою;

— зменшення споживання "соціальних"
сортів хліба, що сприяє розвитку виробництва
"елітних" сортів, дозволяючи зменшити за-
лежність виробників хліба від державного ре-
гулювання;

— посилення конкурентної боротьби між
виробниками хлібобулочних виробів, створен-
ня державою преференцій для окремих під-
приємств.

З метою підвищення ефективності функ-
ціонування ринку хліба та хлібобулочних ви-
робів необхідно:

— доопрацювати та прийняти профільний
закон, що визначатиме правові та організаційні
основи забезпечення належної якості і безпе-
ки хліба та хлібобулочних виробів для життя,
здоров'я населення і довкілля під час їх вироб-
ництва, переробки, пакування, транспортуван-
ня, зберігання та реалізації, а також ввезення
на митну територію та вивезення із митної те-
риторії України (проект Закону України "Про
хліб та хлібобулочні вироби" внесений народ-
ними депутатами України В. Шкляром, К. Ва-
щук, С. Бубкою, О. Шевченком (реєстраційний
№ 5270 від 15.07.2005 р.); проект Закону Украї-
ни "Про хлібопечення в Україні", внесений на-
родним депутатом України Ю. Триндюком
(реєстраційний № 3487 від 16.12.2008 р.), відхи-
лений ВР України 19.03.2009 р.);

— для створення рівних конкурентних умов
для всіх виробників слід внести зміни до Поста-
нови КМУ № 373 від 17.04.2008 р. "Про погоджен-
ня порядку формування цін на продовольчі то-
вари, на які запроваджено державне регулюван-
ня", які б дозволили хлібопекарським підприєм-
ствам включати в калькуляцію цін на регульовані
сорти хліба витрати на міжміські перевезення,
страхування, маркетинг та інші витрати, які впли-
вають на собівартість продукції [23];

— розпочати боротьбу зі зростанням тіньо-
вого ринку шляхом впровадження обов'язко-
вої сертифікації виробництва. Великих промис-
лових виробників хліба сьогодні практично ви-
тіснили з державних тендерів дрібні пекарні та
посередники, які, найчастіше, не те що не ма-
ють сертифікації за міжнародними стандарта-
ми (НАССР), але навіть лабораторій, які по-
винні виконувати контроль вхідної сировини та
готової продукції. Демпінг з боку напівлегаль-
них виробників вбиває ринок якісного, безпеч-
ного хліба [23];

— слід переглянути умови співпраці хлібоза-
водів з великими торговельними мережами, адже
відстрочка платежів за поставлену продукцію
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сьогодні доходить до 45—90 днів (тоді як макси-
мальний термін реалізації хліба 72 години), при
цьому за потрапляння продукції на полицю ви-
робники повинні платити різні бонуси торговель-
ним мережам і зобов'язані приймати 100% повер-
нення нереалізованої простроченої продукції.
Необхідно на законодавчому рівні зафіксувати
норму розрахунку за поставлену продукцію в
торгові мережі — не більше 7 днів [23];

— створювати рівні умови для добросовіс-
ної конкуренції для всіх виробників хліба та
хлібобулочних виробів.
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