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ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПРОДОВОЛЬЧИМ 

КОМПЛЕКСОМ ЯК ОСНОВИ СТАБІЛЬНОСТІ РОЗВИТКУ МІСТА 

 

МАКАРЕНКО С. М., к.е.н., доцент, 

Херсонський державний університет 

ШКАБАРА В.Р., магістрант, 

Херсонський державний університет 

ОЛІЙНИК Н. М., к.т.н., доцент, 

Херсонський національний технічний університет 

 

У сучасних умовах розвитку, коли рівень інвестиційної активності в 

Україні є низьким, а фізична зношеність і моральна застарілість виробничих 

потужностей вимагають прискорення інноваційних процесів, саме останні 

критерії стають вирішальними при визначенні пріоритетності тієї чи іншої 

галузі, сфери діяльності. Як тільки виникає питання про прискорений розвиток 

будь-якого сектора економіки або вирішення будь-якої проблеми, завжди 

постає завдання винайдення необхідних для цього коштів. Отже, критерієм 

пріоритетності має бути здебільшого швидкість обороту капіталу і обсяги 

коштів для потенційного його накопичення.  

Харчова промисловість як основа міського продовольчого комплексу на 

сьогодні є стабільним та поступово зростаючим сектором економіки міста з 

максимально швидким оборотом капіталу і високим рівнем рентабельності. 

Погоджуючись з автором [1] ми можемо стверджувати, що її подальший 

розвиток має передбачати реалізацію комплексу пріоритетних заходів щодо:  

- створення бази для виробництва тих видів продукції, які потенційно 

можуть виготовлятися виключно з вітчизняної сировини на основі 

взаємовигідного партнерства з іншими регіонами України;  

- розширення виробництва продуктів харчування підвищеної харчової і 

біологічної цінності;  

- організації та реорганізації інтеграційного процесу за участю 

підприємств аграрного сектора, торгівлі і громадського харчування, науки і 

машинобудівного комплексу, виробництв малої потужності; 
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- подальшого розвитку науково-виробничої бази з випуску сучасних видів 

таропакувальних матеріалів і конструкцій; розробки і впровадження 

перспективних технологій, що передбачають скорочення втрат при обробці 

продуктів, глибоку комплексну переробку сировини і зменшення відходів 

виробництва за рахунок випуску супутніх продуктів;  

- створення спільних виробництв на основі партнерства з провідними 

закордонними фірмами і представниками країн ЄС з виробництва продукції, 

сировина і технології виготовлення якої не є традиційними для вітчизняних 

товаровиробників;  

- посилення ролі органів місцевого самоврядування та громадських 

організацій у сфері регулювання та контролю якості виробництва продуктів 

харчування.  

Досягнення стратегічних цілей розвитку міського продовольчого 

комплексу залежатиме від ефективності дії відповідних державних механізмів, 

найважливішими з яких виступають бюджетно-фінансова, інвестиційна та 

інноваційна політики, механізми формування конкурентного середовища та 

підтримки внутрішніх виробників товарів і послуг.  

Для створення належних умов та сприяння розвитку вітчизняних 

суб’єктів господарювання харчової промисловості доцільно було б 

скористатися розробленими пропозиціями авторів [2] щодо зниження мита при 

імпорті сировини та устаткування для підприємств, які мають стратегічне 

значення для економіки та безпеки країни, у тому числі й для продовольчої 

безпеки.  

Також за рахунок часткового компенсування з Державного бюджету 

України відсоткових ставок за кредитними зобов’язаннями можна було б 

знизити відсоткову ставку для юридичних осіб за користування кредитними 

ресурсами в національній валюті з 24% до рівня 10-15%. Вказане сприяло би 

створенню необхідного фінансового резерву і забезпеченню економічно 

обґрунтованого зростання питомої ваги витрат на оплату праці в умовах 



50 

 

перманентного зростання на законодавчому рівні мінімальної заробітної плати 

та прожиткового мінімуму. 

Серед інструментів регулювання міського продовольчого комплексу, які 

необхідно більш широко використовувати для подальшого його розвитку, слід 

відзначити необхідність запровадження регулярних виставкових заходів, що 

дозволить не лише встановити ділові контакти між виробниками і споживачами 

харчових продуктів, поширювати передовий досвід виробництва і реалізації, 

знайомити спеціалістів і широку громадськість з новими технологіями 

виробництва, виробами, завойовувати нові ринки та зберігати існуючі, а й 

сприятиме рекламуванню діяльності підприємств харчової промисловості, їх 

товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках збуту. 

Також, однією з найважливіших складових розвитку продовольчого 

комплексу є активізація діяльності органів державної влади та місцевого 

самоврядування, направленої на створення належних умов розвитку для 

підприємств харчової промисловості та суміжних галузей, і розробки механізму 

управління продовольчим комплексом як основи стабільності соціального 

розвитку міста. 
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Наукове видання 

 

 

ЗБІРНИК ТЕЗ 

 

ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 

 

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ У 

ПРОЦЕСАХ ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ 

19 квітня 2018 року (м.Херсон) 

 

 

Матеріали збірника подаються в авторській редакції  

та друкуються мовою оригіналу 

 

Відповідальність за достовірність фактів, власних імен, географічних 

назв, цитат та інших відомостей несуть автори публікації. Відповідно до Закону 

України №3792-ХІІ від 23.12.1993 р. «Про авторське право та суміжні права», 

при використанні наукових ідей та матеріалів цього збірника, посилання на 

авторів і видання є обов’язковим. 
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