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Сукачова-Труніна С. М. Оцінка тенденцій виробництва, реалізації й організації споживання  
продукції та послуг харчування

Метою статті є формування методичного підходу до оцінки тенденцій виробництва, реалізації й організації споживання продукції та послуг 
харчування, який включає всі складові елементи сфери харчування та дозволяє проводити комплексну оцінку тенденцій її розвитку. Запропоно-
ваний методичний підхід включає оцінку стану та динаміки продовольчого забезпечення населення, оцінку стану та динаміки показників підпри-
ємств сільського господарства, харчової промисловості, продовольчої торгівлі, ресторанного господарства та оцінку чинників, що здійснюють 
вплив на розвиток сфери харчування. Використання запропонованого методичного підходу дозволяє обґрунтовано приймати рішення щодо роз-
робки стратегії розвитку підприємств сфери харчування. Проведені дослідження показали, що в Україні в цілому та в її регіонах зокрема протя-
гом останніх років спостерігаються позитивні тенденції виробництва, реалізації й організації споживання продукції та послуг харчування. При 
цьому реалізація продуктів харчування підприємствами як сільського господарства, так і харчової промисловості є значно вищою, ніж підпри-
ємствами роздрібної торгівлі продовольчими товарами та підприємствами ресторанного господарства, що свідчить про достатність забез-
печення харчовими продуктами платоспроможного попиту населення України. Перспективами подальших досліджень у цьому напрямі є розробка 
методичного інструментарію оцінювання результативності управління підприємствами сфери харчування, який буде адаптовано до сучасних 
умов реалізації конкретних управлінських рішень.
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The article is aimed at forming a methodical approach to the assessment of tendencies in production, sales and organization of consumption of food products and 
services, which includes all the components of the food sector and allows to conduct a comprehensive assessment of tendencies in its development. The proposed 
methodical approach includes assessment of the status and dynamics of food supply to the population, assessment of the status and dynamics of indicators of 
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use of the proposed methodical approach allows to reasonably make decisions on the development of a strategy for the development of food sector enterprises. 
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Оцінка тенденцій виробництва, реалізації та 
організації споживання продукції та послуг 
харчування є одним із найважливіших етапів 

розробки та обґрунтування стратегії розвитку під-

Роботу виконано в межах держбюджетної теми 3-19 БО (№ 
0119U002176) «Обґрунтування стратегії розвитку підприємств 
сфери харчування України в умовах трансформації економіки та 
глобалізації світових економічних процесів».

приємств сфери харчування. Саме тенденції розви-
тку процесів на національному та регіональному рів-
нях з урахуванням світового досвіду є підґрунтям для 
прийняття адекватних і раціональних управлінських 
рішень у цьому напрямі.

Продовольчий комплекс країни являє собою 
складну систему економічних та організаційно-тех-
нологічних відносин між конкретними галузями. 
Участь окремих галузей у формуванні сфери харчу-
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вання населення є різною, проте об’єднуючим кри-
терієм для визначення її структури є продовольчий 
продукт. Тому оцінка тенденцій розвитку сфери хар-
чування повинна охоплювати всі галузі, які мають 
безпосереднє відношення до продовольства та скла-
дають повний комплекс руху продукту – від сфери 
виробництва до реалізації та організації його спожи-
вання кінцевим споживачем.

Останнім часом питання оцінки стану та тен-
денцій виробництва, реалізації й організації спожи-
вання продукції та послуг харчування привертає зна-
чну увагу вітчизняних науковців-економістів. Окре-
мо дослідженням тенденцій розвитку сільського гос-
подарства присвячено праці Нелепа В. М. [1], Патики 
Н. І. [2], Кирилова Ю. Є. [3], Бурлаки Н. І., Балтремус 
О. М. [4] та інших; дослідження тенденцій розвитку 
харчової промисловості висвітлено у працях Пи-
липенка О. І. [5], Калетніка Г. М., Коваленко О. М.,  
Брояки А. А. [6] та інших; тенденції розвитку тор-
гівлі продовольчими товарами розглянуто у працях 
Зборовської О. М., Маркова Б. М. [7], Карнаушенко 
А. С. [8], Пиріг С. О., Іщук Л. І., Ніколаєвої А. М. [9] 
та інших; вивченню тенденцій розвитку ресторанно-
го господарства присвячено праці П’ятницької Г. Т., 
Найдюк В. С. [10], Прокопюка А. С., Феленчак Ю. Б. 
[11], Орленко О. В., Жуйкова Г. Є. [12].

Проте сучасні умови вимагають нових підходів 
до управління галузями економіки, які базуються на 
формуванні стратегічного партнерства між підпри-
ємствами. Відповідно постає питання проведення 
комплексної оцінки тенденцій розвитку виробни-
цтва, реалізації й організації споживання продукції та 
послуг харчування, що забезпечить розробку та при-
йняття обґрунтованих рішень у процесі управління 
сферою харчування в цілому. Даний підхід було вико-
ристано в монографії Яцуна Л. М. [13 с. 132–157]. Але 
проведена автором оцінка функціонування підпри-
ємств сфери харчування потребує певної структури-
зації та конкретних рекомендацій для її проведення.

Метою статті є формування методичного під-
ходу до оцінки тенденцій виробництва, реалізації й 
організації споживання продукції та послуг харчуван-
ня, який включає всі складові елементи сфери харчу-
вання та дозволяє проводити комплексну оцінку тен-
денцій її розвитку.

Виходячи з того, що до підприємств сфери хар-
чування ми відносимо підприємства сільсько-
господарського виробництва, підприємства 

харчової промисловості, підприємства продовольчої 
торгівлі та ресторанного господарства, проведення 
оцінки тенденцій виробництва, реалізації й орга-
нізації споживання продукції та послуг харчування 
пропонується здійснювати за методичним підходом, 
який включає такі етапи (рис. 1).

І етап. Оцінка стану та динаміки продоволь-
чого забезпечення населення. Важливість проведення 

оцінки на даному етапі полягає в тому, що споживан-
ня здійснює стимулюючу дію на виробництво та є ви-
хідним аспектом щодо формування цільової концеп-
ції економічного управління системою харчування.

ІІ етап. Оцінка стану та динаміки показників 
підприємств сільського господарства. Така оцінка 
проводиться за сукупністю підприємств, які безпо-
середньо займаються вирощуванням продовольчої 
сільгосппродукції без урахування виробництва про-
дукції непродовольчого призначення. Оцінка на да-
ному етапі полягає у визначенні тенденцій розвитку 
підприємств сільського господарства та потенційних 
можливостей їх розвитку.

ІІІ етап. Оцінка стану та динаміки показників 
підприємств харчової промисловості. Дана оцінка 
проводиться за сукупністю підприємств, які безпосе-
редньо займаються виробництвом харчових продук-
тів і напоїв. Оцінка на даному етапі полягає у визна-
ченні тенденцій розвитку підприємств харчової про-
мисловості та потенційних можливостей їх розвитку. 

ІV етап. Оцінка стану та динаміки показників 
підприємств продовольчої торгівлі. Дана оцінка здій-
снюється окремо за сукупністю підприємств оптової 
торгівлі продовольчими товарами та сукупністю під-
приємств роздрібної торгівлі продовольчими товара-
ми. При цьому для оцінки показників товарообороту 
слід ураховувати лише товарооборот з продовольчих 
товарів за виключенням товарообороту з непродо-
вольчих товарів підприємств, що здійснюють змішану 
торгівлю. Оцінці стану та динаміці показників підпри-
ємств роздрібної торгівлі слід приділити більш ре-
тельну увагу, тому що саме ці підприємства (поряд із 
підприємствами ресторанного господарства) форму-
ють більшу частину підсумкового результату із забез-
печення продуктами харчування кінцевого споживача. 
Оцінка даних показників дозволяє визначити тенден-
ції розвитку споживання продукції кінцевими спожи-
вачами та перспективи подальшого розвитку підпри-
ємств роздрібної торгівлі продовольчими товарами.

V етап. Оцінка стану та динаміки показників 
підприємств ресторанного господарства. Така оцінка 
проводиться за сукупністю підприємств, які надають 
послуги харчування споживачам незалежно від того, 
чи споживаються вони в закладах ресторанного госпо-
дарства, чи замовляються додому. Підприємства рес-
торанного господарства також формують підсумко-
вий результат із забезпечення продуктами харчування 
кінцевого споживача, що слід враховувати при оцінці 
загального забезпечення населення продуктами хар-
чування. Оцінка на даному етапі дозволяє визначити 
тенденції, перспективи та напрями подальшого розви-
тку підприємств ресторанного господарства.

VІ етап. Оцінка чинників, що здійснюють вплив 
на розвиток сфери харчування. На даному етапі про-
водиться аналіз у динаміці основних чинників, що 
впливають на розвиток сфери харчування. Важливим 
питанням у процесі оцінки чинників є їх урахування 
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І етап. Оцінка стану та динаміки продовольчого забезпечення населення

ІІ етап. Оцінка стану та динаміки показників підприємств
сільського господарства

ІІІ етап. Оцінка стану та динаміки показників підприємств 
харчової промисловості

ІV етап. Оцінка стану та динаміки показників підприємств 
продовольчої торгівлі

V етап. Оцінка стану та динаміки показників підприємств 
ресторанного господарства

VІ етап. Оцінка чинників, що здійснюють вплив на розвиток 
сфери харчування

Рис. 1. Етапи оцінки стану та розвитку сфери харчування

при розрахунках обсягів харчування. Так, визначен-
ня нормативних показників повинно базуватися на 
основі потреб, тобто дослідженні існуючих спонукань 
і встановленні межі нормального розвитку людського 
організму, як, наприклад, фізіологічні норми харчу-
вання. Проте необхідно також ураховувати реально 
діючі зовнішні умови, тобто потреби харчування ви-
значаються не тільки біологічною природою людини, 
а комплексом соціально-економічних факторів і ма-
ють суспільний характер. Особливо важливим є такий 
підхід для обґрунтування економічних параметрів га-
лузей системи харчування та поточного планування 
споживчого кошику з урахуванням наявних ресурсів.

Слід зазначити, що запропоновані етапи прове-
дення оцінки стану та розвитку підприємств 
сфери харчування є взаємопов’язаними, біль-

шість показників, які досліджуються за кожним ета-
пом, є також і чинниками, що здійснюють вплив на 
розвиток сфери харчування в цілому, тому їх також 
необхідно враховувати на завершальному етапі оцін-
ки за запропонованим методичним підходом.

Розвиток виробництва, реалізації та організації 
споживання в Україні загальмовується, перш за все, за 
рахунок зниження доступності продуктів харчування, 
що пов’язано з низькою платоспроможністю значної 
частини населення; кризовими явищами внаслідок 
військової агресії в південно-східних територіях кра-
їни; відсутністю ефективних механізмів планування 
та надання державної допомоги. Так, найбідніші до-
могосподарства України використовують на продук-
ти харчування до 80–90% (а іноді до 100%) своїх до-
ходів, при тому, що середній рівень доходів в Україні 
перебуває на рівні бідних країн і не дозволяє значній 
частині населення досягати мінімального забезпечен-
ня поживними речовинами та енергією відповідно до 

науково обґрунтованих норм. Водночас у більшості 
інших європейських країн питома частка витрат на 
харчування складає 20–25%, що, з одного боку, є про-
явом більш високого економічного розвитку, а з ін-
шого – результатом цільової, прозорої та ефективної 
соціально-продовольчої політики [14, с. 6].

Важливим показником забезпеченості населення 
продовольством Всесвітня організація охорони 
здоров’я вважає калорійність добового раціону 

харчування. Проведені дослідження калорійності се-
редньодобового раціону населення України протягом 
останніх 20 років (рис. 2) свідчать про те, що останнім 
часом, починаючи з 2015 р., спостерігається щорічне 
зниження калорійності їжі, що в середньому вжива-
ється українцями, яка у 2019 р. склала 2691 ккал, що 
лише на 1,1% є вищою порівняно з 2000 р.

За регіонами України спостерігаються схожі 
тенденції. Проте калорійність середньодобового ра-
ціону населення за різними областями України ко-
ливається від 2364 ккал (Луганська область) до 3049 
ккал (Чернігівська область).

Порівнюючи калорійність середньодобового 
раціону населення України з розвиненими країнами, 
слід зазначити, що протягом досліджуваного періоду 
Україна займала передостаннє місце. Найвищу кало-
рійність середньодобового раціону населення займає 
США (3766 ккал, що на 1059 ккал вище, ніж в Україні), 
Австрія (3692 ккал, що на 985 ккал вище, ніж в Украї-
ні), Німеччина (3556 ккал, що на 849 ккал вище, ніж в 
Україні) та Італія (3522 ккал, що на 815 ккал вище, ніж 
в Україні). Нижче, ніж в Україні калорійність харчу-
вання спостерігається лише в Японії (2697 ккал, що 
лише на 10 ккал нижче, ніж в Україні). Крім того, за 
останні роки серед досліджених країн стійку тенден-
цію до зниження калорійності середньодобового ра-
ціону населення має лише Україна [17 с. 35].
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Рис. 2. Калорійність середньодобового раціону населення України у 2000–2019 рр.
Джерело: складено за даними [15 с. 32; 16, с. 32; 17, с. 34]).

Важливим показником, що характеризує про-
довольче забезпечення населення, є якісне співвідно-
шення споживання окремих видів продуктів. Оцінка 
споживання основних продуктів населенням України 
за 2000–2019 рр. показує, що протягом цього періоду 
зростає споживання практично всіх основних видів 
продуктів, відбувається зниження споживання лише 
хлібних продуктів (на 21,9%, або на 27,3 кг у розра-
хунку на 1 особу за рік) і цукру (на 21,7%, або 8,0 кг у 
розрахунку на 1 особу за рік). Це свідчить про те, що 
населення України приділяє більше уваги здоровому 
харчуванню. 

За останні 5 років (2015–2019 рр.) зростає спо-
живання риби та рибних продуктів (на 45,3%, або на 
3,9 кг на 1 особу за рік), споживання плодів, ягід і ви-
нограду (на 15,3%, або на 7,8 кг на 1 особу за рік), спо-
живання м’яса та м’ясних продуктів (на 5,3%, або на 
2,7 кг на 1 особу за рік), споживання овочів і баштан-
них продовольчих культур (на 2,4%, або на 3,9 кг на 1 
особу за рік), споживання яєць (на 0,7%).

Зміни в споживанні основних видів продуктів 
харчування в Україні привели до формування такої 
структури у 2019 р. Найбільшу частку в раціоні харчу-
вання населення України складає споживання моло-

ка та молочних продуктів (200,5 кг на 1 особу за рік), 
друге місце замає споживання овочів і баштанних 
продовольчих культур (164,7 кг на 1 особу за рік), тре-
тє місце займає споживання картоплі (135,7 кг на 1 
особу за рік), на четвертому місці – споживання хліб-
них продуктів (97,6 кг на 1 особу за рік). Споживання 
плодів, ягід і винограду складає 58,7 кг на 1 особу за 
рік, м’яса та м’ясних продуктів – 53,6 кг, цукру – 28,8 
кг, яєць – 22,6 кг, риби та рибних продуктів 12,5 кг, 
олії – 12,0 кг. Проте не за всіма регіонами України си-
туація є однаковою. 

Порівняння обсягів споживання основних ви-
дів продуктів харчування в Україні з розви-
неними країнами показує, що споживання 

м’яса та м’ясних продуктів в Україні знаходиться на 
рівні Японії (52 кг на 1 особу за рік) та є нижчим, ніж 
в інших країнах. Так, порівняно зі США споживання 
м’яса та м’ясних продуктів в Україні є на 74 кг нижчим 
у розрахунку на 1 особу за рік (у 2,5 разу), порівняно 
з Іспанією – на 53 кг (у 2 рази), з Австрією – на 40 кг, 
Чехією – на 39 кг, Німеччиною, Польщею та Франці-
єю – на 38 кг, Білоруссю – на 36 кг, Італією, Канадою 
та Угорщиною – на 32 кг. Тобто рівень споживання 
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м’яса та м’ясних продуктів в Україні є значно нижчим, 
ніж в основних країнах світу. Проте споживання яєць 
в Україні є вищим, ніж в інших країнах, крім Китаю 
[17, с. 36].

Споживання хлібних продуктів в Україні зна-
ходиться на рівні Франції (101 кг на 1 особу за рік). 
Більш високе споживання хлібних продуктів спосте-
рігається в Китаї (на 47 кг), Чехії (на 25 кг), Румунії (на 
28 кг), Італії та Канаді (на 25 кг), Польщі (на 9 кг), Гре-
ції (на 7 кг) та Японії (на 6 кг). Проте Україна займає 
лідируючу позицію (після Білорусі) за споживанням 
картоплі.

Споживання овочів в Україні є вищою, ніж у ба-
гатьох інших країнах. Україна поступається лише Ки-
таю (на 217 кг у розрахунку на 1 особу за рік), Румунії 
(на 36 кг) та Білорусі (на 11 кг). Проте споживання 
плодів, ягід та винограду в Україні є нижчим, ніж в ін-
ших країнах. Це також стосується споживання риби 
та рибних продуктів, рослинної олії та цукру.

Розбіжності в обсягах та структурі споживанні 
продуктів харчування за різними країнами та регі-
онами України обумовлюються такими основними 
чинниками: 
 рівень доходів та добробуту населення; 
 харчові традиції, що склалися в окремих краї-

нах і регіонах; 
 тенденції в поведінці населення щодо ведення 

здорового образу життя та здорового харчу-
вання; 

 сезонна міграція населення.

Основним завданням підприємств сфери хар-
чування є забезпечення виробництва, реалі-
зації й організації споживання продукції та 

послуг харчування в достатньому обсязі, відповід-
ного асортименту та високої якості для задоволення 
внутрішніх потреб населення. Додатково вироблена 
продукція може бути виготовлена на експорт, що до-
зволяє підприємствам сфери харчування отримувати 
додаткові доходи та прибуток.

Оцінка обсягів реалізованої продукції (товарів, 
послуг) підприємств сфери харчування за видами еко-
номічної діяльності в Україні у 2010–2019 рр. (рис. 3)  
показує, що реалізація продуктів харчування підпри-
ємствами як сільського та рибного господарства, так і 
харчової промисловості є значно вищою, ніж підпри-
ємствами роздрібної торгівлі продовольчими това-
рами та підприємствами ресторанного господарства. 
Це свідчить про достатність забезпечення харчовими 
продуктами платоспроможного попиту населення 
України. Так, при загальній тенденції до зростання, 
уже у 2019 р., при обсязі реалізованої продукції під-
приємствами сільського та рибного господарства 
в 539,0 млрд грн і підприємствами з виробництва 
продуктів харчування в 698,1 млрд грн, обсяг реалі-
зованої продукції підприємствами з роздрібної тор-
гівлі продовольчими товарами склав 374,2 млрд грн,  

а підприємств із забезпечення стравами та напоями –  
30,6 млрд грн.

Протягом досліджуваного періоду (2010–2019 рр.) 
обсяг реалізованої продукції підприємствами сіль-
ського та рибного господарства зріс у 5,7 разу, під-
приємствами з виробництва продуктів харчування –  
в 3,4 разу, підприємствами з роздрібної торгівлі про-
довольчими товарами – в 3,5 разу, підприємств із за-
безпечення стравами та напоями – в 4,0 рази.

З урахуванням індексів цін на реалізовану про-
дукцію (товари, послуги) підприємств сфери хар-
чування за видами економічної діяльності в Україні  
у 2010–2019 рр. також спостерігається позитивна 
тенденція.

Так, обсяг реалізованої продукції підприємства-
ми сільського та рибного господарства у зіставних ці-
нах за останні 10 років зріс у 2 рази, підприємствами 
харчової промисловості – на 9,1%, підприємствами 
роздрібної торгівлі продовольчими товарами – на 
25,4%, а підприємствами ресторанного господарства –  
на 57,7%. Тобто підприємства роздрібної торгівлі 
продовольчими товарами та ресторанного господар-
ства розвиваються швидшими темпами, ніж підпри-
ємства харчової промисловості.

ВИСНОВКИ
Запропонований методичний підхід до оцінки 

тенденцій виробництва, реалізації й організації спо-
живання продукції та послуг харчування дозволяє 
проводити комплексну оцінку стану та тенденцій роз-
витку сфери харчування та обґрунтовано приймати 
управлінські рішення щодо її стратегічного розвитку.

Дослідження, проведені за запропонованим 
методичним підходом, показали, що за досліджу-
ваний період спостерігаються позитивні тенденції 
виробництва, реалізації й організації споживання 
продукції та послуг харчування як в Україні в цілому, 
так і в окремих її регіонах. Проте оцінка тенденцій 
розвитку сфери харчування надає загальне уявлен-
ня про напрями цього розвитку, але не характеризує 
результативність розроблених і реалізованих управ-
лінських рішень. Розв’язання цієї проблеми вимагає 
розробки методичного інструментарію оцінювання 
результативності управління підприємствами сфери 
харчування, який буде адаптований до сучасних умов 
і реалізації конкретних управлінських рішень.           
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Кривешко О. В., Кундицька Г. С. Проблеми конкурентоспроможності малих форм роздрібної торгівлі продуктами 
харчування в м. Львові

У статті розглянуто визначальні конкурентні переваги продовольчих роздрібних магазинів. Визначено, що конкурентні переваги, які визначають 
рівень конкурентоспроможності виробничих і торговельних підприємств, відрізняються. Основними конкурентними перевагами торговельних 
підприємств є їх місцезнаходження, асортимент, цінова політика та якість обслуговування. У результаті аналізу торговельної інфраструктури  
м. Львова зроблено висновок про існування проблем у формуванні конкурентоспроможності малих форм роздрібної торгівлі продуктами харчування, 
які пов’язані із активним розвитком національних роздрібних мереж і появою на ринку міжнародних торговельних операторів. Проведено класифі-
кацію магазинів за ознаками величини та території обхвату. Визначено особливості їх конкурентних переваг. Виявлено, що поява мереж новітніх 
великих форматів магазинів із можливістю закупівлі товарів за нижчими цінами стала загрозою для функціонування традиційних магазинів «біля 
дому» і причиною зниження їх чисельності. Проведено порівняльний аналіз переваг і недоліків малих форм роздрібної торгівлі та великого ритейлу. 
Основними конкурентними перевагами малих роздрібних магазинів визначено близькість розташування до покупця та довірчі відносини з постій-
ними покупцями. Ціну, товарний асортимент і можливості впровадження програм лояльності ідентифіковано як основні стратегічні конкурентні 
переваги великих форматів магазинів. Акцент на цих перевагах дає можливість ефективно управляти конкурентоспроможністю ритейлу.
Ключові слова: конкурентоспроможність, конкурентна перевага, продуктовий ритейл, види роздрібної торгівлі, традиційний магазин «біля 
дому», супермаркет, гіпермаркет, товарний асортимент.
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Kryveshko O. V., Kunditskaja G. S. Problems of Competitiveness of Small Forms of Food Retail in Lviv
The article discusses the defining competitive advantages of food retail stores. It is defined that the competitive advantages that determine the level of competi-
tiveness of production and trade enterprises do differ. The main competitive advantages of trading enterprises are their location, product range, pricing policy and 
quality of service. As a result of the analysis of the trade infrastructure of the city of Lviv, it was concluded that there were problems in shaping the competitiveness 
of small forms of retail trade in food products, which are associated with the active development of national retail chains and the emergence of international 
trade operators in the market. The classification of stores by the signs of the size and territory of the girth was carried out. The peculiarities of their competitive 
advantages are determined. It is identified that the emergence of networks of the latest large formats of stores with the possibility of purchasing goods at lower 
prices was a threat to the functioning of traditional stores «close to home» and the reason for the decrease in their number. A comparative analysis of advantages 
and disadvantages of small forms of retail and large retail is carried out. The main competitive advantages of small retail stores are the proximity of the location to 
the buyer and trusting relationships with regular customers. The price, product range and possibilities of implementing loyalty programs are identified as the main 
strategic competitive advantages of large store formats. The emphasis on these advantages makes it possible to effectively manage the competitiveness of retail.
Keywords: competitiveness, competitive advantage, grocery retail, types of retail trade, traditional store «close to home», supermarket, hypermarket, product range.
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