
 

ISSN 2415-8453. Ukrainian Journal of Applied Economics. 2021. Volume 6. № 1.  

337 

УДК:005.21:330.341.2]:[338.439:346.7](477) 
DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2021-1-40 

Світлана Вікторівна МАРКОВА 

кандидат економічних наук, доцент кафедри бізнес-адміністрування і менеджменту 
зовнішньоекономічної  діяльності Запорізького національного університету 

ORCID ID: 0000-0003-0675-0235 
E-mail: masvvi@outlook.com 

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНО-ІНСТИТУЦІЙНОГО 
УПРАВЛІННЯ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ПРОМИСЛОВОСТІ 

Маркова, С. В. Стратегічні напрями розвитку інституціонально-інституціи ного управ-
ління життєзабезпечення діяльності підприємств промисловості / Світлана Вікторівна 
Маркова // Украї нськии  журнал прикладної  економіки. – 2021. – Том 6. – № 1. – С. 337 – 
343. – ІSSN 2415 – 8453. 

Анотація 
У статті проаналізовано процес удосконалення та реформування інституціонально-інс-
титуційного управління життєдіяльністю підприємств промисловості з урахуванням 
сучасних складних умов розвитку економіки України. В проведеному дослідженні наголо-
шено на важливості підприємств харчової промисловості, мета створення яких, пов’язана 
з формуванням якісних умов для здоров’я та безпеки населення країни. Важливу роль для 
забезпечення цього потрібна нормативно-правова база, яка визначає та регулює правові 
правила діяльності підприємств виробників продуктів харчування. Автором комплексно і 
ґрунтовно проаналізовано стан правового регулювання підприємств-виробників продук-
тів харчування в нашій державі, в тому числі з урахуванням процесу управління їх життє-
забезпеченістю. Виявлено недоліки та проблеми інституціонально-інституційного 
управління життєзабезпечення підприємств харчової промисловості. Запропоновано 
шляхи їх вирішення за рахунок формування інституту гігієнічних вимог, тобто сукупність 
норм державного регулювання безпечності та якості харчових продуктів, державного 
контролю, які впливають через інституціонально-інституційні механізми та заходи на 
процес управління життєзабезпеченістю підприємств харчової промисловості. 

Ключові слова: життєзабезпечення, харчова промисловість, безпека життя та 
здоров’я, прибуток, контроль, держава. 
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STRATEGIC DIRECTION OF DEVELOPMENT OF INSTITUTIONAL MANAGEMENT OF LIFE 
SUPPORT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES 

Abstract 
The article considers the process of improvement and reform of institutional management of 
industrial enterprises, taking into account the current difficult conditions for the development of 
economy in Ukraine. The conducted study emphasizes the importance of food industry enterprises, 
the purpose of which is to create high-quality conditions for the health and safety of the country’s 
population. The important role to ensure this is required by the regulatory framework that 
determines and regulates the legal rules for the activities of food manufacturers. The author 
comprehensively and thoroughly analyzes the state of legal regulations of food manufacturers in 
our country, takin g into account the process of managing their life support. The shortcomings 
and problems of institutional management of life support for food industry enterprises were 
identified. Ways of their solution are proposed due to the formation of the institute of hygienic 
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of food safety and quality, state control, which affect through institutional mechanisms and 
measures on the process of life support management of food industry enterprises. There is a 
substantiation of theoretical, scientific-methodical and applied issues of institutional of life 
support of food industry enterprises, development of practical proposals aimed at improving 
management, analysis of a set of norms and state regulations of food safety and quality, state 
control. The methodological basis of the study is a set of methods of scientific knowledge, namely 
logical, system-structural and others. In conclusion, it is believed that based on the fact that our 
country's food security directly depends on the development of the food industry, it is unacceptable 
that today there is no legal document that would define the strategic guidelines and future 
directions of operation and development of the food industry in the country. 

Keywords: life support, food industry, life and health safety, profit, control, state. 

JEL classification: D02; L60 

Вступ 

У сучасних турбулентних умовах питання економічної  стабілізації  вимагає пра-
вильних управлінських фінансових рішень щодо формування векторів управління жит-
тєзабезпечення підприємства, особливо виробників продуктів харчування. Вирішення 
проблем підприємств харчової  промисловості знаходиться у площині державної  під-
тримки підприємництва зазначеної  сфери економіки, посилення державного контролю 
за якістю сировини та готової  продукції , а також інституціонально-інституціи ного коре-
гування відносин між споживачами харчових продуктів і операторами ринку харчових 
продуктів, а також визначання механізму ефективного управління життєзабезпечення 
діяльності підприємств.  

Теоретичними питаннями із дослідження проблематики управління на підпри-
ємствах харчової  промисловості заи мались такі науковці: В. Андріи чука, О. Березіна, 
П. Гаи дуцького, І. Іртищева, І. Крамаренко, П. Макаренка, М. Маліка, М. Місюка, А. Че-
реп [1]. Однак, різноманітність підходів до визначення стратегічних напрямів ефектив-
ного функціонування та відсутність єдиного напряму реформування інституціонально-
інституціи ного управління життєдіяльністю підприємств харчової  промисловості свід-
чить про невирішеність багатьох питань ефективності життєзабезпечення підприємст-
ва. Питання впливу організаціи но-правових на управління життєзабезпечення підпри-
ємств харчової  промисловості потребує деталізації  та подальших наукових досліджень. 

Мета та завдання статті 

Метою статті є: дослідити теоретичні аспекти організаціи но-правових засад уп-
равління життєзабезпечення підприємств харчової  промисловості, оцінити актуальнии  
стан зазначених підприємств та запропонувати можливі вектори покращення ситуації  з 
метою економічного розвитку краї ни в цілому. 

Виклад основного матеріалу 

Харчова промисловість є однією із провідних системоутворюючих галузеи  украї н-
ської  економіки. Вона безпосередньо задіяна в забезпеченні продовольчої  безпеки 
нашої  держави, формуванні ї ї  міжнародного потенціалу и  здатна позитивно впливати на 
динаміку економічного зростання Украї ни. В теперішніи  час підприємства харчової  
промисловості за рахунок об’єктивних умов не можуть розвиватися, тому існує потреба 
у визначенні достатнього рівня щодо управління життєзапезпечення діяльності таких 
підприємств. Саме тому державна політика реформування інституціонально-інститу-
ціи ного управління життєдіяльністю підприємств харчової  промисловості є важливим 
кроком для того, щоб сформувати та підтримати зазначені підприємства, а не віддати 
позиції  бізнесу та збанкротувати. Діяльність підприємств харчової  промисловості базує-
ться на економічному та трудовому надбанні нашої  держави. В положеннях Основного 
Закону Украї ни [2] регламентовано, що держава забезпечує захист прав усіх суб’єктів 
права власності (стаття 13). Зазначимо, що у науковому дослідженні будемо аналізувати 
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Закони Украї ни, розподіливши ї х на дві групи: закони загальної  дії  та закони спеціальної  
дії , якими регулюються відносини у сфері життєзабезпеченості цих підприємств.  

Важливими актами загального законодавства в регулюванні питань управління 
життєзабезпеченістю підприємств харчової  промисловості є: Господарськии  кодекс 
Украї ни, якии  упорядковує правові основи господарювання в сучасних ринкових 
відносинах в Украї ні, забезпечує ріст ділової  активності суб’єктів господарювання, 
сприяє розвитку підприємництва у сфері харчової  промисловості тощо [2]. Закон 
Украї ни «Про стандартизацію», якии  регламентує відносини, пов’язані з діяльністю у 
сфері стандартизації  та застосуванням ї ї  результатів. У харчовіи  промисловості и ого 
застосування насамперед стосується до сфери якості харчових продуктів, проте 
необхідно зауважити, що дія даного Закону не поширюється на санітарні заходи 
безпечності харчових продуктів [3, ст. 2]. 

 

 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Законодавча база регулювання управління життєзабезпеченням 
підприємств харчової промисловості України (розроблено автором) 

Закон Украї ни «Про захист прав споживачів», якии  врегульовує відносини між 
споживачами харчових продуктів і операторами ринку харчових продуктів, встановлює 
права споживачів, а також визначає механізм ї х захисту та основи реалізації  державної  
політики у сфері захисту прав споживачів [4] тощо. Закони спеціальної  дії  регулюють 
безпосередньо відносини у сфері управління життєзабезпечення діяльності [16] і 
підприємств харчової  промисловості. Серед них основним нормативно-правовим 
документом є Закон Украї ни «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості 
харчових продуктів» [5].  

У Законі значна увага приділяється регламентуванню санітарних заходів та окре-
мих показників якості харчової  продукції . Не можливо не погодитись з думкою науков-
ців Т. Бондарєвим та Л. Сінічкіною, які зазначають, що «інститут санітарних заходів 
безпечності харчових продуктів – це застосування нормативно-правових актів, вимог та 
процедур для захисту життя та здоров’я людеи  від ризику, що виникає від харчових 
домішок, забруднюючих речовин, токсинів або хвороботворних організмів у харчових 
продуктах» [7, с  25]. 

Також важливим інституціонально-інституціи ним суб’єктом середовища харчо-
вої  промисловості Украї ни є оператор ринку харчових продуктів – суб’єкт господарю-
вання, якии  провадить діяльність з метою або без мети отримання прибутку та в управ-
лінні якого перебувають потужності, на яких здіи снюється первинне виробництво, ви-
робництво, реалізація та/або обіг харчових продуктів та/або інших об’єктів санітарних 
заходів [6, ст. 1, п. 55].  

Необхідно зазначити, що до фізичних осіб відносяться тільки ті, які провадять 
діяльність з метою або без мети отримання прибутку та заи маються виробництвом 
та/або обігом харчових продуктів або інших об’єктів санітарних заходів [6, ст. 1; 16].  

На наш погляд, інститут гігієнічних вимог – це сукупність правових правил, поло-
жень та процедур, яких повинні дотримуватися підприємства харчової  промисловості у 
процесі управління ї х життєзабезпеченістю. На рис. 3 показано загальну систему інсти-
туту гігієнічних вимог щодо поводження з харчовими продуктами в Украї ні, де окрім 
інституту гігієнічних вимог, наявні інститути державного регулювання безпечності та 
якості харчових продуктів, державного контролю, які впливають через інститу-
ціонально-інституціи ні механізми та заходи на процес управління життєзабезпечення 
діяльністю підприємств харчової  промисловості. 

Законодавча база Украї ни 

Загальні закони Спеціальні закони 

Спеціалізовані закони  
Життєзабезпеченість підприємства 

Інституціональне середовище 
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Акредитовані лабораторії  є важливою інституцією в системі управління життє-
забезпеченістю підприємств харчової  промисловості, оскільки здіи снюють дослідження 
(випробування) щодо діагностики безпечності та окремих показників харчових продук-
тів та інших об’єктів санітарних заходів [10]. Важливим сучасним аспектом відкритості 
та прозорості у сфері харчової  промисловості є те, що підприємства повинні обов’язково 
надавати інформацію про харчові продукти, які вони виробляють. Так, у нормативно-
правовому акті загальної  дії  – Законі Украї ни «Про інформацію для споживачів щодо 
харчових продуктів» [11], регламентуються організаціи но-правові основи надання 
споживачам інформації  про харчові продукти з метою забезпечення високого рівня 
захисту здоров’я громадян і задоволення ї х соціальних та економічних інтересів. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 2. Загальна система інституту гігієнічних вимог щодо поводження з 
харчовими продуктами у контексті управління життєзабезпеченістю підприємств 

харчової промисловості України (розроблено автором за даними [8]) 

Стратегічні напрями регулювання та ствердження державної  політики у сфері 
життєзабезпечення підприємств харчової  промисловості були викладені в Розпоряд-
женні Кабінету Міністрів Украї ни від 10 липня 2019 р. № 588-р. «Про схвалення Стратегії  
розвитку експорту продукції  сільського господарства, харчової  та переробної  промисло-
вості Украї ни на період до 2026 року» [12], основною метою якої  є забезпечення актив-
ної  присутності Украї ни на світовому ринку продовольства, зважаючи на зростаючии  
зовнішніи  попит та наявність нереалізованого експортного потенціалу галузі за умови 
неодмінного дотримання вимог щодо забезпечення продовольчої  безпеки краї ни [12].  

При детальному аналізі плану заходів щодо здіи снення «Стратегії  розвитку екс-
порту продукції  сільського господарства, харчової  та переробної  промисловості Украї ни 
на період до 2026 року» стає очевидно, важливою державною інституцією у цьому 
процесі є Міністерство аграрної  політики та продовольства Украї ни (табл. 1).  

Також хочемо наголосити, що окрім вищезазначених головних державних 
структур, відповідальних за регулювання та контроль життєзабезпеченості діяльності 
підприємств харчової  промисловості Украї ни, що у структурі виконавчої  влади певну 
роль в регулюванні окремих аспектів харчової  промисловості відіграють багато 
міністерств Кабінету Міністрів Украї ни, адже досліджувана сфера включає в себе велике 
коло різних сфер суспільного життя, а тому потребує всеохоплюючого впливу з боку 
інституціи  державної  влади. Наступним важливим підзаконним нормативно-правовим 
актом, що визначає певні стратегічні аспекти життєзабезпеченості підприємств 
харчової  промисловості Украї ни є Розпорядження КМУ «Про схвалення Всеохоплюючої  
стратегії  імплементації  Глави IV (Санітарні та фітосанітарні заходи) Розділу IV «Торгівля 
і питання, пов’язані з торгівлею» [14], основною метою якої  є узгодження законодавства 
Украї ни із правовими актами ЄС у сфері санітарних заходів. 

Інститут державного 
регулювання 

Інститут гігієнічних вимог Інститут державного 
контролю 

Загальні вимоги до операторів ринку 
Гігієнічні вимоги  
до потужностеи  

Гігієнічні вимоги до приміщень Гігієнічні вимоги до рухо-
мих/тимчасових потужностеи  

Гігієнічні вимоги до  
транспортних засобів 

Гігієнічні вимоги до обладнання та 
інвентарю 

Гігієнічні вимоги під час поводження з 
харчовими відходами 

Гігієнічні вимоги щодо  
постачання води 

Вимоги до гігієни персоналу  
Гігієнічні вимоги до харчових 

продуктів 

Гігієнічні вимоги до пакування 
продуктів 

Гігієнічні вимоги під час термічної  
обробки 

Методичні настанови 

З
а

т
ве

р
д

ж
ен

н
я

 

Управління життєзабезпеченістю харчових продуктів Розробка 

К
о

н
т

р
о

л
ь

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/771/97-%D0%B2%D1%80/conv#n890
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/771/97-%D0%B2%D1%80/conv#n918
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/771/97-%D0%B2%D1%80/conv#n918
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/771/97-%D0%B2%D1%80/conv#n925
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/771/97-%D0%B2%D1%80/conv#n925
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/771/97-%D0%B2%D1%80/conv#n940
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/771/97-%D0%B2%D1%80/conv#n944
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/771/97-%D0%B2%D1%80/conv#n944
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/771/97-%D0%B2%D1%80/conv#n955
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/771/97-%D0%B2%D1%80/conv#n955
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/771/97-%D0%B2%D1%80/conv#n961
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/771/97-%D0%B2%D1%80/conv#n961
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Таблиця 1. Значення Мінагрополітики у реалізації стратегічних заходів щодо 
розвитку експорту продукції харчової промисловості до 2026 року 

Найменування завдання Найменування заходу 

Впровадження інструментів оцінки 
експортного потенціалу за основ-
ними видами продукції харчової 
промисловості 

розроблення Методики оцінки експортного потенціалу за основ-
ними видами продукції харчової промисловості з урахуванням 
індикаторів продовольчої безпеки держави, а також тенденцій на 
світовому ринку продовольства 
проведення оцінки процедури ведення кількісно-якісного обліку 
з продукцією харчової переробки з урахуванням міжнародного 
досвіду 

Розроблення механізму надання 
державної підтримки вітчизняним 
експортерам продукції сільського 
господарства, харчової та переробної 
промисловості з урахуванням міжна-
родних зобов’язань України у СОТ 

розроблення механізму державної фінансової підтримки суб’єктів 
виробництва продукції харчової промисловості 

розроблення механізму державної фінансової підтримки 
виробників харчової продукції під час створення ними 
кооперативів з метою формування товарних партій для експорту 

Впровадження інструментів оцінки 
потенційної привабливості зовніш-
нього ринку продукції сільського 
господарства, харчової та переробної 
промисловості 

проведення моніторингу світового ринку продовольства в розрізі 
країн, товарів та послуг для виявлення нових, потенційно 
привабливих ніш та напрямів 

Необхідно зазначити, що ціла низка інституціональних відносин у сфері управ-
ління життєзабезпеченістю підприємств харчової  промисловості врегульована підза-
конними нормативно-правовими актами міністерств Украї ни та іншими державними 
органами центральної  виконавчої  влади. 

Окрім цього важливим інституціональним забезпеченням управління життє-
забезпеченістю підприємств харчової  промисловості є Міжнароднии  стандарт харчової  
безпеки ISO 2200011, розроблении  Міжнародною організацією зі стандартизації . Саме на 
основі цього стандарту, встановлено  єдині вимоги до систем HACCP (Hazard analysis and 
critical points control –аналіз ризиків і критичні точки контролю). 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Незважаючи на суттєві сучасні зрушення, на наш погляд, інституціонально-інс-
титуціи не управління життєзабезпечення діяльністю підприємств харчової  промисло-
вості має цілу низку основних проблем законодавства, які необхідно терміново вирішити: 

- недосконале нормативно-правове забезпечення. На наш погляд, для 
покращення інституціонального забезпечення діяльності підприємств харчової  
промисловості, з метою подальшої  адаптації  украї нського законодавства до вимог СОТ 
та ЄС, необхідно невідкладно прии няти цілу низку проектів Законів Украї ни – «Про 
продовольчу безпеку Украї ни» від 14.06.2011 р. №№ 3498-VI, «Про упаковку та відходи 
упаковки» від 23.01.2008 N 1415, «Про загальну безпеку продукції » від 27.11.2008 
No 3421. Також ми погоджуємося з думкою науковця М.В. Гребенюка, якии  пропоную 
розробити та прии няти Закон «Про основні засади державної  аграрної  політики на 
період до 2030 року» [15, с. 232]. Також, на наш погляд, у Законі Украї ни «Про основні 
принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» не досить змістовно 
повним є визначення поняття «безпечнии  харчовии  продукт» - харчовии  продукт, якии  
не справляє шкідливого впливу на здоров’я людини та є придатним для споживання [6, 
ст. 1, п. 7]. Адже по суті немає жодного харчового продукту, якии  би не здіи снював 
негативнии  вплив на здоров’я та життєдіяльність людини за певних умов, наприклад 
таких – вживання у разі заборони з медичними препаратами, надмірне споживання та 
ін. Тому при тлумаченні поняття «безпечнии  харчовии  продукт» необхідно враховувати 
чи зазначити) умови, за яких и ого вживання, справді може бути безпечним. Також ми 
вважаємо, виходячи з того, що продовольча безпека нашої  краї ни безпосередньо 
залежить від розвитку харчової  промисловості, то є не припустимим становище, коли на 
сьогодні немає правового документу, якии  би визначав стратегічні орієнтири та 
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перспективні напрями функціонування та розвитку харчової  промисловості в краї ні. 
Тому пропонуємо розробити Кабінету Міністрів Украї ни (наприклад, у вигляді 
Постанови) нормативно-правовии  документ «Стратегія розвитку харчової  
промисловості на період до 2030 року». 
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