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здоров’я майбутніх поколінь та стабільної системи продовольчої безпеки 
держави. Інноваційні технології управління хлібопекарською промисловістю на 
державному рівні полягають у подальшому формуванні системи пільгового 
державного кредитування, оподаткування, окремого регулювання діяльності 
виробників хлібу і хлібобулочної продукції України.
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Одеська національна академія харчових технологій

Економічна ситуація в Україні залишається вкрай складною. Українська 
економіка вимушена вирішувати проблеми, які є наслідком неефективної системи 
господарювання минулих років, її структурні деформації та низький рівень 
конкурентоспроможності.

Такий стан економічного розвитку в країні є причиною зниження рівня 
інвестиційно-інноваційної привабливості держави. Багато «хронічних 
економічних хвороб» переходять із року в рік [1]. 

2017 рік не є виключенням. За його підсумками рівень ВВП зріс на 2,3 % із 
закладених урядом 3 % (причиною є торгова блокада Донбасу).

Протягом всього року спостерігається начебто поступова девальвація 
гривні, однак вже на початку 2018 року відбулося чергове знецінення 
національної валюти на 15 %. Логічними наслідками цього стануть: зростання цін
на імпортні товари, пальне та газ, а останнє потягне з собою зростання цін на 
вітчизняні товари та послуги.

Рівень інфляції склав 13,7 %, що на 1,3 % більше порівняно з аналогічним 
періодом 2016 року. І не дивлячись на закладені 7 % на 2018 рік, спад не 
очікується, так як Кабміном і надалі заплановані збільшення заробітних плат та 
соціальних виплат, а це потягне за собою новий виток інфляції.

Довгоочікуване запровадження безвізу стало причиною трудової міграції та 
кризою на ринку праці. Багато українців виїжджають за кордон на заробітки через 
низький рівень заробітної плати. І хоча у 2017 році показник середньої зарплатні 
збільшився на 18,9 % і складає 5-6 тис. грн в регіонах України та 11 тис. грн в 
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Києві, все одно це менше рівня, який можуть запропонувати найближчі сусідні 
держави (Польща – 500-600 євро) [2].

За 2017 рік кількість українського населення, що мігрувало до Польщі 
склало 1,2 мільйони людей і цей показник продовжує зростати.

Також значна кількість громадян України їде за кордон на навчання з метою 
отримання якісної освіти. Багато з них створюють сім’ї і залишаються працювати 
за кордоном на збільшення ВВП інших держав, які змогли запропонувати гідні 
умови життя.

Нарешті, аналізуючи показники останніх років помітно, що розвиток 
України відбувається занадто повільно, що загрожує державі відсутністю інтересу 
іноземних інвесторів. Адже, з огляду на економічні та політичні реалії, а також 
уповільнене реформування, Україна залишається найменш привабливою країною 
для безпечного інвестування. І хоча держава має інвестиційний потенціал і 
вкладати у неї вигідно, питання безпеки все одно переважає. Адже процвітаюча 
корупція та відсутність поваги до приватної власності змушують замислитися 
інвесторів над ризиками та можливими втратами.

Від всього вищеперерахованого, негативного впливу зазнає одна із 
найперспективніших галузей України – виноробна. І хоча протягом тривалого 
часу економісти оцінюють її як ту, що може успішно розвиватися у майбутньому 
і відзначають значний потенціал, стан галузі можна констатувати як важкий, а 
ситуацію на ринку вина охарактеризувати наступними негативними факторами:
- скорочення виробництва виноградного вина [3];
- збільшення ставок акцизу, які і без того фактично є одними з найвищих у світі, 
та відрахування до бюджету за видачу ліцензії на оптовий продаж товарів, стають 
причинами зростання цін на продукцію та скорочення обсягів виробництва;
- скорочення виробництва натурального вина і, як результат, збільшення обсягів 
порошкових вин;
- велика частка імпортних вин, які надходять до України з Молдови, Угорщини, 
Грузії та ін. загострюють конкурентну боротьбу на ринку;
- відсутність культури споживання виноградних вин;
- старіння виноградників, дефіцит сортів винограду;
- відсутність державної підтримки в умовах економічної нестабільності у вигляді 
квотування або ліцензування;
- негативна кредитно-фінансова політика, відсутність можливості отримання 
довгострокових кредитів на розвиток бізнесу, що призвело до зменшення площ 
виноградників.

Всі ці фактори стримують розвиток виноробної галузі і ліквідують 
передумови для майбутнього зростання. Але, враховуючи тенденції активного 
розвитку світового ринку виноробства, зростання споживання вина і посилення 
конкуренції з боку винних країн, питання конкурентоспроможності та можливості 
процвітання даної галузі України заслуговують на особливу увагу.

Нестабільна ситуація, в якій опинилися винороби України та країна в цілому, 
вимагає швидкого реагування та пошуку ефективних рішень щодо подолання 
важкого становища та його негативних наслідків. Частину проблем можна 
вирішити тільки за рахунок жорсткої, але виваженої та продуманої державної 
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політики, а частину – за рахунок впровадження результатів наукових досліджень 
у виробництво. Найефективнішим рішенням ситуації, що склалася є активізація 
інноваційної діяльності, яка передбачає впровадження різноманітних передових 
ідей. Інноваційна діяльність, яка до нещодавно сприймалася як результат науково-
технічного прогресу, на даний момент є найголовнішою умовою економічного 
розвитку не тільки підприємств, а й країни в цілому.

І починатися «інноваційний курс» щодо відновлення виноробної галузі 
повинен з політики держави відносно даної сфери діяльності, а саме:

- вкрай необхідно прийняти відповідні правові та нормативні документи, 
привести їх у відповідність до вже діючих стандартів і гармонізувати із законами 
ЄС і нормативами міжнародного ринку винограду і вина;

- найважливішою складовою виробництва конкурентоспроможної продукції 
є якість. Саме тому необхідне обов’язкове впровадження на виноробних 
підприємствах сертифікованої системи управління якістю продукції, що 
відповідає стандартам ISO 9000;

- необхідно приділити увагу питанню поступового зниження імпорту 
виноматеріалів та розвитку сировинної бази шляхом впровадження інноваційних 
технологій вирощування виноградників, що забезпечить зростання врожайності. 
Для продукції, що ввозиться повинні бути встановлені квоти та вимоги до її 
сертифікації. Адже, згідно отриманих у ході дослідження даних, близько 85 %
виноматеріалів експортується вітчизняними виробниками до інших країн. Тобто, 
за допомогою української сировини розвивається виноробство іноземних 
компаній, які потім реалізують свою продукцію на нашому ринку. Така ситуація 
може призвести до загибелі вітчизняного виноробства.

Виробникам-виноробам слід більше уваги приділяти інноваційному 
розвитку бізнесу, а саме необхідно:

- вивчати сучасні світові тенденції та слідувати у такому ж напрямі розвитку;
- створювати нові види винної продукції, аналогів яким ще не має в світі. 

Передумовою для цього виступають унікальні кліматичні умови, родовиті грунти 
та сортові особливості винограду, що вирощується в Україні;

- впровадити ефективну комплексну систему заходів, спрямованих на 
ліквідацію фальсифікованої виноробної продукції, що пропонується на ринку;

- інвестувати кошти в науково-дослідну діяльність в області впровадження 
інновацій у виробництво виноробної продукції.

Таким чином, за належної уваги з боку державних органів законодавчої 
влади виноробна галузь України має широкі можливості для розвитку і 
процвітання, у тому числі на зовнішніх ринках.

Література
1. Економічний розвиток України 2017: досягнення, невдачі, перспективи // 

Міжнародний Центр Перспективних Досліджень. 2017. 26 грудня. URL:
http://icps.com.ua/ekonomichnyy-rozvytok-ukrayiny-2017-dosyahnennya-nevdachi-
perspektyvy/ (дата звернення 28.09.2018).

2. Баланс над прірвою: 5 найбільших економічних ризиків для України в 
2018 році // Слово і діло: аналітичний портал. 2018. 17 січня. URL:
https://www.slovoidilo.ua/2018/01/17/kolonka/aleksandr-radchuk/ekonomika/ balans-
nad-prirvoyu-5-najbilshyx-ekonomichnyx-ryzykiv-ukrayiny-2018-roczi 

3. Україна у цифрах 2017 / Статистичний збірник. – К.: 2018.

овадитиадити
ю фальсифікю фальсифік
естувати коестувати ко

иробниироб

новнов
я цього вя цьо

ливості виноливості в
ти ефектифект

кова

необнео
світові тесвітові те

ві види виннві види вин
виступаювиступа

огрогр

вин
вою провою про

тчизняного виизняного в
слід більшслід більш

о:о:
нці

ходіході
яними виряними вир
ни розвиваєни розвиває

одукцію одукц
иноино

хом
абезпечиабез

и встановленстановлен
ді дослідженосліджен

робникобн
єтєт

тупового ов
ом впроваджеом впровадже

ечить зрость зрост
ені кні 

ння ння
якістю пякіст

го знижениж
жен



324 

66. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ ДЕРЖАВИ
Копайгородська Т.Г., викладач-методист економічних дисциплін,
КухарукА.А., викладач економічних дисциплін першої категорії
Одеський технічний коледж 

167

67. ОБГРУНТУВАННЯ БІЗНЕС-ІДЕЇ СТВОРЕННЯ ВЛАСНОЇ СПРАВИ З 
ПОСЛУГ ГОСТИННОСТІ
Мардар М.Р., д.т.н., професор кафедри, Устенко А.Є., студент, ОНАХТ

170

68. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ 
НА РИНКУ РІДКІСНИХ ГАЗІВ
Вігуржиська С.Ю., к.е.н., доцент, Колесник В.І. к.е.н., доцент, ОНАХТ

173

69. СУЧАСНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ
Бровкіна Ю.О., к.е.н., доцент, Козопас Є.С., магістрант, ОНАХТ, м. Одеса

175

70. ОСОБЛИВОСТІ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ БІЗНЕС-СТРУКТУР 
В ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ 
Лайко О.І., д.е.н., старший науковий співробітник, заступник директора з 
наукової роботи Інституту проблем ринку та економіко-екологічних 
досліджень НАН України

176

71. МАРКЕТИНГОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ МАЛОГО ГОТЕЛЬНОГО 
БІЗНЕСУ ТА ОЦІНКА ЙОГО РИЗИКІВ
Устенко І.А., к.т.н., доцент, Черевата Т.М., к.с/г.н., доцент, Рунтова Т.П., 
магістрант, ОНАХТ, м. Одеса

179

72. ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО 
СЕКТОРА УКРАЇНИ
Васильєва О.О., кандидат фізико-математичних наук, доцент
Запорізький національний технічний університет

183

73. ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ХЛІБОПЕКАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 
УКРАЇНИ
Басюркіна Н.Й., д.е.н., доцент, завідуюча кафедри, ОНАХТ, м. Одеса

186

74. ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ВИНОРОБНИХ 
ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ
Лагодієнко В.В., д.е.н., професор, завідувач кафедри, Голодонюк О.М., ст. 
викладач, Мільчева В.В., аспірант, ОНАХТ, м. Одеса

189

75. ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ НА 
ЭТАПАХ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ ЗЕРНОВЫХ ГРУЗОВ В 
УКРАИНЕ
Ткачев В.А., заместитель директора ООО ТД Дельта Вилмар по логистике

192

76. СИСТЕМА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ГОСУДАРСТВА: ОПЕРАЦИОНАЛЬНАЯ ЗАМКНУТОСТЬ И 
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЦЕПОЧЕК ДОБАВЛЕННОЙ 
СТОИМОСТИ
Звирков О.Е., аспирант, ОНУ им. И.И. Мечникова

194

77. НЕКОТОРЫЕ МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННОГО ПОДХОДА В УПРАВЛЕНИИ: МЕРА И 
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ КОНСТАНТЫ 
Егорова-Гудкова Т.И., к.э.н., доцент,
Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова

196

78. ДЕЯКІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ХЛІБОПЕКАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
Бровкіна Ю.О., к.е.н., доцент, Крупська К.О., Король В.О., магістранти 
ОНАХТ, м. Одеса

199

79. МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО 
КОНТРОЛЮ
Іванченкова Л.В., к.е.н., доцент ОНАХТ, м. Одеса

201

80. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
Бровкіна Ю.О., к.е.н., доцент, Каргіна К.Д., Карпов П.М., магістранти 
ОНАХТ, м. Одеса

204

РОДРОД
СТВА: ОА: О
НОСТИ ПРНОСТИ ПР
СТИСТИ

ааспирасп
МИРМИ

ИЯИЯ

еститель диестител
ДОВОЛЬСТДОВОЛЬ

ОПЕРАЦРАЦ
РОЕК

р, асп
ОПТИОПТИМИМИ
И ТРИ ТРАНСПАНС

иректирект

відуюча квідуюча 
ОЗВИТКУ
КОНОМІЧ

завідува
ОНАХОНАО А
ЦИ

ичнични
ніверситетситетр
ПЕКАРСЬК

кафедрикафе
ВИ

ОЗВИТКУЗВИТ

их наук, доцнаук, доц
ет

КИ

ТЕЛЬЕЛ

доцент, Рунт

КУ АГРААГ

дирди
ологічнолог

ЛЬЛ НОГО ОГО


