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ВСТУП
У нових економічних умовах перед борош�

номельною промисловістю Вінниччини виник�
ло багато проблем на шляху її розвитку. Для
окремого борошномельного підприємства в
ринкових умовах господарювання основним є
підвищення конкурентоспроможності якості
продукції, асортименту, вартості, а також до�
сягнення максимального прибутку і окупності
витрат.
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У статті розглядаються проблеми і важливі напрями розвитку борошномельної промисловості та конкуренції на
регіональному ринку. Розглянуто конкурентну боротьбу між борошномельними підприємствами і її результати.

The article contemplates the challenges and significant trends in flour'milling industry and competition in the regional
market. The competition between milling companies and its outcome have been also considered.
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Розвиток конкуренції у борошномельному
виробництві — це не тільки результат придбан�
ня економічної незалежності промисловими
підприємствами, але й ріст кількості нових
суб'єктів господарювання на ринку борошна:
малих сільськогосподарських підприємств з
переробки зерна, спільних підприємств, посе�
редницьких фірм та підприємств�імпортерів
борошна. Оскільки борошномельна промис�
ловість та, зокрема, хлібопекарська, конди�
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терська, макаронна продукція існувала й існу�
ватиме завжди.

 Україна — це регіон зі сприятливими кліма�
тичними умовами для вирощування зерна, а бо�
рошномельна промисловість забезпечує продо�
вольчий ринок населення. На наш погляд, слід
більше уваги приділити детальному досліджен�
ню стану борошномельної промисловості в ок�
ремих регіонах.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

У зарубіжній та вітчизняній науці проведені
численні дослідження і опубліковані їх резуль�
тати, присвячені проблемам розвитку продо�
вольчого ринку та конкурентоспроможності
окремих регіонів. Серед вітчизняних вчених�
економістів теоретичним та практичним аспек�
там цієї проблеми присвячено праці Андрійчу�
ка В.Г., Бойка В.І., Вініченко І.І., Ільяшенко
В.А., Пасхавера Б.Й., Лозинської Т.М., Мес�
сель�Веселяка В.Я., Саблука П.Т., Шпильча�
ка О. М. та інших вчених.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета дослідження — визначити найбільш

важливі напрями розвитку, підвищення ефек�
тивності та конкурентоспроможності борош�
номельної продукції на регіональному ринку.

РЕЗУЛЬТАТИ
Регіональний ринок борошна є само�

стійним продуктовим ринком і знаходиться в
прямій залежності від функціонування рин�
ку зерна. Але поряд із загальними властиво�
стями, характерними для зернового ринку,
ринку борошна властиві свої особливості, які
необхідно враховувати при його розвитку, що
можливо бачити при розгляді основних скла�
дових регіонального ринку борошна: попиту,
пропозиції, ціни і конкуренції. Так попит на
борошно виступає як похідний в залежності
від попиту на хліб, хлібобулочні, макаронні і
кондитерські вироби, залежить від типу її
споживачів і формується на ринку основно�
го збуту хлібопекарських, макаронних і кон�
дитерських підприємств, підприємств гро�
мадського харчування, роздрібної торгівлі.

На регіональному рівні змагаються вироб�
ники (постачальники) борошна, які розташо�
вані у межах одного регіону. Виникнення
конкурентної боротьби між промисловими
підприємствами у межах одного обласного
центру пов'язано з падінням споживчого по�
питу на борошно. Мета цієї конкуренції по�
лягає у збереженні і розширенні кожним ок�

ремим борошномельним підприємством збу�
тових ринків, межі яких були встановлені і
централізовані в попередні роки. Результа�
том конкуренції може бути перерозподіл цих
меж. Об'єктами конкурентної боротьби ста�
ють не тільки традиційні сектори споживан�
ня борошна — хлібозаводи, кондитерські
фабрики, роздрібна мережа, макаронні фаб�
рики, але й нові ринкові сегменти: пекарні та
міні�пекарні, малі кондитерські підприємства
і цехи з виробництва кондитерських виробів,
приватні кафе, ресторани та ін.

Установлення нових господарських зв'яз�
ків потребує значних організаційних зусиль,
матеріальних затрат як з боку продавців, так
і з боку покупців продукції. Певний вплив має
також психологічний фактор — консерва�
тизм та інерція. З цієї точки зору постійні
продавці борошна мають деякі конкурентні
переваги в порівнянні з появою нових про�
давців. Але закони ринку, коли перш за все
економічні інтереси, вимагають співробітниц�
тва не тільки з добре знайомими, але з най�
більш вигідними партнерами.

Підприємства, які розташовані в одному
регіоні, володіють приблизно рівними мож�
ливостями в отриманні сировинних, матері�
альних і трудових ресурсів. Конкурентні вла�
стивості їх продукції — ціна, якість і асорти�
мент, а також переваги у конкурентній бо�
ротьбі.

В останні роки в розвитку зернової галузі
сформувався ринок продукції потужних ви�
робників. Так, у ряді публікацій В.Г. Андрій�
чука підкреслюється, що великі агропромис�
лові формування пригнічують розвиток се�
редніх і малих підприємств і це загрожує по�
явою двополюсної структури аграрного сек�
тора: на одному полюсі — великі корпорації,
що виробляють продукцію на експорт, на дру�
гому — дрібні господарства населення, що за�
безпечують продовольче забезпечення краї�
ни [1, с. 10].

Конкурентоспроможність господарств
населення є низькою, адже вони функціону�
ють в умовах слаборозвиненої матеріально�
технічної бази, мають малі виробничі потуж�
ності. А це означає, що зерно є не дуже висо�
кої якості і в основному споживається осо�
бистими господарствами селян [3, с. 15].

Тому господарства населення не можна
вважати конкурентною формою господарю�
вання. Їх потрібно трансформувати в фер�
мерські господарства і їх об'єднання (асоці�
ації чи кооперативи). Характерною ознакою
фермерських господарств є відповідальність
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селянина за результати своєї діяльності, чого
не спостерігається у сільськогосподарських
підприємствах. У сучасних умовах сільгосп�
виробник вимушений продавати зерно за
цінами, які дають змогу лише на просте
відтворення. Досить складним для них є та�
кож придбання засобів виробництва за дос�
тупними цінами [2, с. 17].

Виробництво зерна є традиційною галуз�
зю, яка визначає спеціалізацію сільськогос�
подарських підприємств Вінницької області.
Одним з найважливіших якісних показників,
які впливають на розвиток зернового госпо�
дарства є урожайність сільськогосподарсь�
ких культур. Урожайність зернових культур
у сільськогосподарських підприємствах об�
ласті у 2013 році становила 54,6 ц / га.

Борошномельна промисловість є потуж�
ною в переробній промисловості області, а їх

існуючі виробничі потужності задовольняють
потреби населення області в борошні. У 2013
році вироблено 187104 т борошна; борошно�
мельних продуктів: хлібобулочних виробів —
49300 т, макаронних виробів — 41040 т, тортів
і кондитерських виробів — 31072 т.

Ціна на сучасному етапі розвитку конку�
ренції є головним фактором конкурентосп�
роможності борошна і визначає переважно
цінові методи конкурентної боротьби на рин�
ку, серед яких можна виділити: безпосеред�
ня знижка ціни на продукцію, надання різних
знижок цін на продукцію, надання пільгових
умов оплати, в тому числі відстрочення пла�
тежів, що в умовах інфляції рівнозначно зни�
женню ціни.

Прагнення вигідно конкурувати змушує
товаровиробників знизити ціни на борошно
навіть в умовах зростаючих витрат на вироб�

Таблиця 1. Урожайність зернових
культур у сільськогосподарських підприємствах

у 2013 році (з 1 га; ц )

За даними Головного управління у Вінницькій області
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ництво (транспортні тарифи, вартість енер�
гетичних ресурсів, води, робочої сили).

Ціна виробників на борошно у 2013 році
(грн. за тонну) у Вінницькій області [4]:

— борошно пшеничне чи пшенично�житнє
— 2583,10;

— борошно житнє — 1895,70;
— борошно кукурудзяне — 1827,70.
У 2013 році у порівнянні з 2012 роком ціни

підвищились на всі види борошна в середньо�
му на 1,4 %.

Для борошномельної промисловості в
цілому найбільш важливі напрямки розвитку
і підвищення ефективності пов'язані з:

— реконструкцією і модернізацією бо�
рошномельних виробництв і створенням но�
вих, оптимальних за розмірами з врахуванням
обсягів місцевих сировинних ресурсів;

— удосконаленням організаційно�еконо�
мічних взаємовідносин в межах створених
господарських і управлінських структур;

— створенням розвинутої правової бази і
економічних механізмів зі сталим функціону�
ванням системи кредитування, оподаткуван�
ня та ціноутворення галузі;

— проведенням структурних перетворень
на борошномельних виробництвах;

— розвитком агропромислової інтеграції,
кооперації, підприємництва, ініціативи і са�
мостійності борошномельних підприємств
різноманітних форм господарювання та влас�
ності.

При цьому всі напрями тісно взаємодіють
один з одним, реалізація одного з них пози�
тивно діє на інші.

Основними напрямами підвищення конку�
рентоспроможності борошномельного під�
приємства за якістю і асортиментом вироб�
ляємого борошна є: використання для пере�
робки більш якісної зернової сировини,
збільшення частки у виробництві борошна ви�
сокого гатунку, вироблення борошна з різно�
манітних видів зерна, виробництво різнома�
нітних борошномельних сумішей, впровад�
ження нових технологій переробки зерна.

ВИСНОВОК
Організаційно�економічний механізм

функціонування регіонального ринку борош�
на характеризується складом його учасників
і економічними відносинами, які складають�
ся між постачальниками зерна, борошно�
мельними підприємствами і споживачами бо�
рошна. Функціонування інтегрованих форму�
вань дозволить об'єднати в єдину систему
виробництво, зберігання, переробку і реалі�

зацію зерна та продуктів його переробки,
більш завантажити виробничі потужності,
виключити посередницькі структури з ланки
"виробництво зерна — реалізація готової
продукції", забезпечити  конкурентоспро�
можність на зовнішньому ринку.

Розвиток регіонального ринку борошна і
борошномельної галузі пов'язано з вирішен�
ням питання сполучення великих промисло�
вих підприємств з підприємствами "малої пе�
реробки".

Всі напрями розвитку борошномельних
підприємств будуть вирішуватися успішно в
тому випадку, коли підприємствам буде здійс�
нюватись фінансова, матеріальна і організа�
ційна підтримка зі сторони регіональних
органів влади, а також якщо ця реалізація буде
здійснюватися не ізольовано, стосовно тільки
борошномельної галузі, а всього зернопро�
дуктового підкомплексу Вінницької області.
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